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BojanVARJAČIĆ RAJKO  MiranMOŽINA

Uvodnik

Bojan: No, Miran, pa je še ena dirka za nami. Prav res, urejanje Kairosa me spominja na dirke 
formule. Potrebno je biti hiter, vedeti, kdaj bi bil nujen postanek v boksu, upoštevati vremenske 
razmere, ves čas pa je prisoten občutek, da lahko pri vozilu ali servisni službi kaj zataji… Meta-
fore ne bi pojasnjeval, ampak prepuščam tebi in bralkam ter bralcem, da si jo raztolmačijo, kot 
jim veli domišljija.

Miran: Veseli me, da ti lahko povem, da je bila za tole številko dirka zame veliko manj stre-
sna kot za spomladansko. Eno največjih daril tega leta zame je, da sva se dobro ujela v vlogah 
urednikov. Zame to ne pomeni le, da sva bila skupaj bolj učinkovita, ampak da sem delal z manj 
tesnobe in veliko večjim veseljem. Kroženje elektronskih sporočil med nama in telefonski pogo-
vori so mi stalno dajali občutek, da za revijo dihava skupaj. Da deliva skrbi in trenutke veselja, 
ko sva npr. dobila nov prispevek ali ko je avtor upošteval pripombe recenzentov. Pika na i pa so 
bili zame trenutki, ko sva zaigrala na struno humorja, ki jo imava k sreči oba. 

Ob tem se spomnim na Alfreda Pritza, ki mi je glede humorja dober zgled, saj se zna sredi 
najhujše stresne vihre smejati in povedati kakšno anekdoto. Npr. nikoli ne bom pozabil, ko je 
pred dvemi leti priletel v Ljubljano na sestanek, ki sem ga organiziral za podporo zakonu o 
psihoterapevtski dejavnosti. Srečanje je bilo vroče, grmelo je in treskalo, saj se je marsikdo od 
kolegov in kolegic čutil ogrožen in je bilo veliko napadov, strahu. Tudi mene je na trenutke po-
tegnilo v vrtinec slabih občutkov, tako da sem bil na koncu sestanka bolj potrt kot ne. Ko sem ga 
peljal nazaj na letališče, pa se je z nasmehom in s svojimi svetlečimi očmi zazrl vame in dejal: »It 
was fun, wasn't it?« Kot bi odpihnil, se je v meni nekaj premaknilo in nalezel sem se njegovega 
nasmeha. Od takrat naprej iz mojega spomina večkrat priletijo njegove besede, včasih prav sredi 
najhujšega meteža vsakdanjih problemov: »It is fun, isn't it?«  

Bojan: Prav imaš, pravzaprav je za razliko od prejšnje številke pričujoča morda tudi zame 
zahtevala manj živcev. V nekem trenutku se nama je zdelo, da bo člankov in časa dovolj, potem 
je sledil trenutek panike, ko se je ustavilo, spet trenutek kasneje pa sva presenečena ugotovila, 
da lahko celo izbirava in si kot hrčka ustvariva zalogo čez zimo za novo številko. Za uspešno 
sodelovanje naj se kar takoj zahvalim tebi, Miran, in Denisu, tehničnemu uredniku. 

Miran: Jaz tudi pravim, bog Kairos, hvala ti, da si mi poslal Bojana in Denisa! Če sem se 
s teboj odlično ujel v skrbi za vsebinsko plat revije, pa je Denis v tem letu poskrbel za njeno 
obliko in večji občutek varnosti glede infrastrukture, npr. boljša skrb za nove naročnike in za 
bazo naročnikov, postavitev nove spletne strani, promocija revije, jasno finančno poslovanje idr. 
In – tudi Denis se zna šaliti!

Bojan: Ja, in če dobro uigranemu triu dodaš še zbor avtoric in avtorjev ter recenzentov in 
recenzentk, katerim vsem iskrena hvala, je tu dober rezultat. Menim, da smo skupaj ustvarili 
kvalitetno številko. Če bo v bodoče bolj odločno pritegnil še uredniški odbor, kjer je še veliko 
neizkoriščenih potencialov, bo pa sploh dobro.  

V tej številki bi še posebej želel izpostaviti posrečen sklop člankov, ki se ukvarjajo s psihote-
rapijo otrok oz. mladostnikov. Prevod članka italijanskega psihoanalitika o kompleksu sorojenca 
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je prispeval Pavel Koltaj, ki ima že kar dosti prevajalskih izkušenj. Eden njegovih zadnjih pod-
vigov je letošnji prevod knjige Geoffreya Batchena »Goreč od želje – Zasnovanje fotografije«. 
Članek o dvojčkih, spisan spod peresa Aleksandre Jeličič, je po mojem mnenju prava redkost, saj 
obravnava pri nas spregledano tematiko, vrh tega pa postreže še s kliničnim primerom. Članek 
o psihoanalizi otrok je prispevala Lilija Varjačić Rajko, ki je pred kratkim pridobila naziv psiho-
analitičarka Mednarodne psihoanalitične zveze (IPA) in je tako postala druga s takim nazivom 
v Sloveniji. Avtorica pregledno in praktično piše o vidikih sodelovanja s starši pri psihoanalizi 
otroka ter podaja dva zanimiva klinična primera. In slednjič Luka Mavrič, ki je na osnovi svo-
jega magistrskega dela napisal članek o občutku sprejetosti pri mladostnikih, kjer se še posebej 
ukvarja z odnosom do boga. Gre za avtorjevo raziskovalno delo, podprto z relevantnimi teore-
tičnimi modeli. 

Miran: Dovoli mi glede tega otroškega sklopa, s katerim si kot urednik največ prispeval ti, 
majhen psihoanalitični interpretativni vložek na tvoj račun. Lahko?

Bojan: No, da vidimo.

Miran: Mislim, da si v svojih zahvalah pozabil na nekoga, ki je bistveno prispeval k tvoji in 
Lilijanini motivaciji za otroški del pričujoče številke Kairosa.

Bojan: Na koga pa?

Miran: Vidim, da bom moral sam. Torej – zahvaljujem se otročku, ki je že v času, ko je bil v 
trebuhu, še posebej pa avgusta s prihodom na ta svet, motiviral očija in mamico, da sta v njegovo 
čast obogatila Kairos z otroškimi prispevki.

Bojan: No, zdaj si me pa! Na to res nisem pomislil. Vidim, da si talentiran za psihoanalizo, 
dobro opazuješ in sklepaš in si zelo pozoren. Mi je kar toplo pri srcu, da si opazil povezavo, ki 
je iz nezavedne postala zavestna. Hvala. 

Drugače pa sem se v zvezi s to številko še posebej zavedel pomena jezika, ki ga uporabljamo 
pri pisanju. Tu mislim tako na strokovni jezik kot na slovnično in pravopisno raven jezika. Stro-
kovni jezik posameznih psihoterapevtskih smeri in drugih teoretičnih modelov prihaja k nam 
povečini iz tujejezičnega okolja. Moj splošni vtis je, da se slovenski strokovnjaki ne obremenju-
jemo dovolj s slovenjenjem izrazov. Tega ne vidim kot naloge posameznikov, ampak kot trud 
vsake posamezne strokovne skupnosti, da bi dosegla soglasje glede pisanja strokovnih izrazov. 
Pogosto lahko namreč vidimo, da avtorji znotraj istega pristopa uporabljajo različne izraze za 
iste stvari, uporabijo tuj izraz kot tujko ali celo dobesedni zapis iz tujega jezika. Vem, da neka-
terih izrazov ni mogoče prevesti, ne da bi pri tem izgubili pomembne odtenke. A še vedno nam 
ostane kopica izrazov, ki bi jih zlahka ali z malo truda poslovenili. Po drugi strani pa tujk mrgoli 
tudi tam, kjer ne gre za strokovni izraz in bi zlahka zapisali izvirno slovensko besedo. Ne vem 
(oziroma vem), zakaj me ta reč tako muči. Verjetno je v ozadju kakšna osebna zgodba. Vsaj dveh 
se spomnim. 

Moj oče je po rodu Hrvat, v Slovenijo se je preselil s petnajstimi leti. Kar pomnim, govori 
veliko bolj pravilno slovenščino od povprečnega Slovenca. Številni drugi priseljenci v okolju, 
kjer sem odraščal, se niso niti potrudili govoriti razumljive slovenščine, kaj šele pravilne. Dru-
go izkušnjo pa sem imel s kolegi in lektorji, ki so me opozarjali na lastne napake pri pisanju 
člankov. To je vedno znova ranilo moje samoljubje, saj sem se imel za dobrega pisca. Nikoli ne 

BojanVARJAČIĆ RAJKO  MiranMOŽINA 
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bom pozabil, ko sem se enkrat odločil za osebni posvet z lektorico, ki je popravljala enega od 
mojih člankov za resno strokovno revijo. Popolnoma me je potrla! Strani so bile polne rdečega! 
Resda je bil to članek, v katerem sem predvsem navajal citate in povzemal misli (lastni miselni 
tok je imel prirezana krila), a tako poraznega rezultata nisem pričakoval. Odtlej se obnašam kot 
odvisnik, ki je prenehal z zlorabo in preži na preostale grešnike. To ne pomeni, da zdaj pišem 
brezmadežno. A zelo sem pozoren na svoje in drugih pisanje. Če se vrnem h Kairosu, nebesni 
milosti: močno željo imam, da bi za revijo prispeval tudi s skrbjo za lep in pravilen jezik. To bi 
lahko na primer zapisali v Navodila avtorjem. Člane širšega uredniškega odbora bi lahko prosili, 
če lahko sodelujejo pri poenotenju ali najdenju primernih strokovnih izrazov za posamezne pri-
stope. Zakaj vse to? Če že ne zaradi domoljubja, pa vsaj zaradi užitka v lepi besedi.

Miran: Zdaj moram pa jaz tebi zaploskati. Te tvoje iniciative sem zelo vesel. In kot je pri 
meni običajno, takoj imam idejo za naprej. Verjetno je preveč ambiciozna, ampak ti jo vseeno 
povem. Pred letom dni mi je Alfred Pritz poklonil novo izdajo Slovarja psihoterapije, kjer je 
eden od urednikov (Stumm, G., Pritz, A. (2009). Wörterbuch der Psychotherapie. Druga izdaja. 
Wien, New York: Springer. Prva izdaja 2000.) To monumentalno delo ima kar 934 strani. Obli-
kovali so 51 področij, za katerega je skrbel po en koordinator, včasih dva, npr. za posamezne 
psihoterapevtske pristope in za različna področja psihoterapije. Torej gre za pravi timski podvig 
z neverjetnim rezultatom. Prva izdaja leta 2000 je naletela na dober odziv, tako da se je presti-
žna založba Springer odločila za novo, dopolnjeno izdajo. Kaj če bi dal iniciativo, da se lotimo 
Slovenskega psihoterapevtskega slovarja? Bogdan Lešnik (Lešnik, B. (2009). Temelji psihoana-
lize: opombe h konceptom. Ljubljana: Založba /*cf) je za psihoanalitične pojme nekaj takega že 
naredil, ali ne? 

Bojan: Da, Lešnikov „slovar“ je izjemno delo. Avtor je temeljito premislil bistvo vsakega od 
konceptov in našel zanj ustrezen prevod. Priporočam v branje in uporabo. Sicer bi se pa, Miran, 
kar strinjal, da je projekt slovarja ambiciozen, predvsem v smislu časa, ki bi ga za to potrebovali, 
saj ne dvomim, da mu ne bi bili kos v strokovnem smislu. Tak projekt bi združil psihoterapevte, 
jih pognal v skupno delo in ustvaril neko nevidno nit skupnega jezika. Če sem za? Ja, ko bova 
oba že v penziji! Trenutno (in še za nekaj let naprej) enostavno nimam časa. Morda bi bilo lažje 
kar prevesti knjigo, ki jo omenjaš in jo prirediti za naše razmere?

Miran: Dobro si odbil tole žogico. Tudi prevajanje Springerjevega psihoterapevtskega slo-
varja bi bil zahteven projekt. Moj prijatelj Janko Bohak večkrat hudomušno pravi, da morava kaj 
pustit tudi svojim naslednikom, da ne bova že midva vsega naredila. Torej v kolikor boš ti dal 
iniciativo za slovar, bo morala Slovenija počakati še par let, ha, ha…

Če se vrneva k tej številki Kairosa, me posebej veseli, da smo dobili prvi članek izpod peresa 
Aleksandre Meško, ki v svoji praksi in kot učiteljica transakcijske analize že veliko let razvija 
svojo integracijo različnih psihoterapevtskih teorij in metod, npr. psihoanalitičnih, vedenjsko 
kognitivnih, transakcijsko analitičnih, nevrolingvističnih, hipnoterapevtskih in sistemskih. V 
svojem članku na osnovi svoje integrativne prakse povezuje kognitivno vedenjski in sistemski 
pristop pri obravnavanju tesnobnih motenj. V veliko čast mi je bilo, ko se je leta 2006 vključila 
v štiriletni program izobraževanja iz sistemske psihoterapije, ki ga vodim. Me je spravila kar v 
zadrego in sem se večkrat spraševal, česa jo lahko še sploh naučim. Sandra je res najboljši možni 
primer kompetentne psihoterapevtke in strokovnjakinje, ki si upa biti vedno znova učenka. Mi 
je dober zgled.

Tokratni Kairos poleg tega prinaša še en pregledni znanstveni prispevek prof. dr. Petra Pra-

Uvodnik
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perja, in sicer o sramu in krivdi v psihoterapiji. V sklopu o etiki v psihoterapiji se ponovno oglaša 
moj dragi učitelj in prijatelj Graham Barnes, katerega obširni prispevek o psihoterapiji kot dialo-
gu smo objavili v jesenski dvojni številki leta 2008. Nekaj glavnih idej o tem, kaj so ne glede na 
psihoterapevtski pristop ključni elementi v psihoterapiji, ki jih je takrat predstavil na strokovno 
poglobljen način, nam v tokratnem intervjuju podaja na bolj dostopen in pogovoren način. Prvič 
pa nas je s svojim izvirnim znanstvenim člankom razveselil tudi izr. prof. dr. Rudi Kotnik, ki 
se že veliko let poglobljeno ukvarja s konceptom kompetentnosti. Tako se krog avtorjev, ki so 
objavili v Kairosu, tudi postopoma širi.

Bojan: Ja, malo po malo. Se mi pa zdi vseeno škoda, da Združenje psihoterapevtov Slovenije 
(ZPS) ni sprejelo predloga uredništva Kairosa, da bi zbornik letošnjih Bregantovih dni, ki so 
bili posvečeni navezanosti, izšel kot posebna številka Kairosa. Dobiček bi bil na obeh straneh. 
Kairos bi dobil veliko dobrih prispevkov, avtorji pa več zasluženega priznanja za vloženi trud, 
saj so prispevki v zbornikih za akademske kariere v primerjavi s članki v revijah izjemno nizko 
ocenjeni. 

Miran: Ja, tudi Peter Praper in Polona Matjan Štuhec, ki sem ju po enem od sestankov Delov-
ne skupine za pripravo Zakona o psihoterapevtski dejavnosti prosil za posredovanje in se jima 
je zdela ideja dobra, nista uspela prepričati kolegov in kolegic v ZPS. Peter me je z nasmehom 
na licu tolažeče potrepljal in rekel, da bo preteklo še veliko Save, preden se bodo zgodile take 
povezave med SKZP in ZPS. Kot tolikokrat v zgodovini se mostovi med organizacijami oz. 
družbenimi skupinami, ki stojijo na nasprotnih bregovih, gradijo najprej preko posameznikov.  

Nenazadnje naj v tej dvojni številki omenim še zanimive prispevke v informativnem delu. 
Janko Bohak se ponovno izkaže kot zanimiv poročevalec iz kongresa, saj je njegovo poročilo že 
skoraj strokovni članek o temi, ki je zanimiva za psihoterapevte različnih pristopov in ne samo 
za psihoanalitične – o identiteti psihoterapevta. Tokrat so se psihoanalitični terapevti iz Evrope 
zbrali na kongresu Evropske konfederacije psihoanalitičnih terapij (ECPP) v Kijevu. Zame je 
bil ta kongres pomemben tudi zato, ker je predsedstvo ECPP potrdilo ustanovitev Slovenske 
podružnice Evropske organizacije psihoanalitičnih psihoterapij znotraj Slovenskega inštituta za 
psihoterapijo, v okviru katerega z Jankom plodno sodelujeva.

Posebej me tudi veselijo recenzije treh knjig, ki so jih napisali Emil Benedik, Rudi Kotnik in 
Robert Riley, saj upam, da bo Kairos v prihodnje prinašal tudi vse več knjižnih recenzij, za kar 
si oba prizadevava.

Bojan: Ja, tudi jaz upam. Sem se pa zdaj spomnil, da te v zvezi s tvojim člankom, v katerem 
podajaš pester pregled, kako pravna ureditev psihoterapije po raznih evropskih državah vpliva na 
njen razvoj v smeri samostojnega poklica, vprašam, kar sem že nekajkrat hotel, pa pozabil - kako 
pa napredujete v Delovni skupini za zakon o psihoterapevtski dejavnosti?

Miran: Žal je bilo delo na zakonu letos poleti ustavljeno. 21. julija 2010 smo dobili člani 
delovne skupine od Ministrstva za zdravje uraden dopis št. 0070-52/2008/19 (podpisana sta bila 
generalni direktor direktorata za zdravstveno varstvo prim. Janez Remškar in sekretarka mag. 
Biserka Davidovič) s takimle besedilom: »Da bi razbremenili delo Vlade in Državnega zbora 
Republike Slovenije, je Ministrstvo za zdravje za letošnje leto racionaliziralo delo na pripravi 
pravnih predpisov in postavilo nove prioritete. Zakon o psihoterapevtski dejavnosti in zakon o 
psihološki dejavnosti nista uvrščena med predpise, ki se letos prioritetno pripravljajo, zato nam 
Pravna služba Ministrstva za zdravje tudi ne more zagotoviti strokovne pomoči. Z delom bomo 
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lahko nadaljevali, ko bodo določene nove prioritete in roki za pripravo zakonov. Glede na trenu-
tno stanje in prioritete ministrstva se vam zahvaljujemo za dosedanje delo in pričakujemo vaše 
sodelovanje in strokovno pomoč tudi v prihodnje.«

Seveda nas je to potrlo, vendar še vedno upamo, da se bodo prioritete ponovno obrnile tudi 
v smeri zakonov o psihoterapevtski in psihološki dejavnosti. Besedilo julijskega pisma vrat na 
ministrstvu ne zapira za vselej. Zapletlo se je, kot si verjetno kaj zasledil, pri sprejemanju Zakona 
o zdravstveni dejavnosti, ki je za oba zakona krovni. Ta naj bi bil sprejet že leta 2009, pa še danes 
ni. Pravna služba ministrstva ima s tem dokumentom veliko dela, je pa tudi res, da ga z našim 
osnutkom zakona o psihoterapevtski dejavnosti do zdaj ni imela praktično nič. Pravnica Irena 
Kosovel Podgornik, ki je vodila Delovno skupino, je namreč prostovoljno z veliko požrtvoval-
nosti opravila vse pravniško delo. Tako nas argument o zasedenosti pravne službe ni prepričal. 
Morda zato za odločitev o prekinitvi dela na zakonih ni nepomembno, da je letos prišlo do me-
njave ministrov – Miklavčiča je zamenjal Marušič.  

Bojan: No, to je pa res škoda. Si pa na podlagi gradiva, ki si ga v Delovni skupini pripravil 
kot svojo utemeljitev predloga zakona, vseeno napisal članek o pravni ureditvi psihoterapije po 
evropskih državah. 

Miran: Ja, da sem si po petih leta dela na zakonu, ki zna z veliko verjetnostjo ostati brez 
ploda, malo olajšal razočaranje, sem za to številko Kairosa vseeno pripravil besedilo o tem, kako 
si psihoterapija po Evropi z velikimi težavami utira pot do samostojnega poklica. Če nam že ni 
uspelo z našim predlogom, naj ostane vsaj zabeleženo, da smo imeli resen namen. Da smo se re-
sno lotili zadeve in pripravili strokovno utemeljen predlog zakona. Bo pa res žalostno, če nas bo 
navsezadnje z zakonsko ureditvijo psihoterapije prehitela celo Bolgarija, ki je psihoterapevtsko 
precej manj razvita od nas.

Bojan: Ko sem bral tvoj članek, mi je postalo jasno, kako ovinkasta je pot psihoterapije 
do samostojnega poklica tudi po drugih evropskih državah. Politična akcija za pravno ureditev 
psihoterapije zahteva izjemno velik napor, tako da lahko razumem večino psihoterapevtov in 
psihoterapevtk, ki raje skrbijo za svoje majhne vrtičke. Verjetno moraš biti razočaran.

Miran: Veš, je pa zanimivo, da se mi hkrati ob tem razkriva staro duhovno pravilo, da duha 
bolj krepijo porazi kot zmage. Ni mi žal za noben trenutek, ki sem ga vložil v prizadevanje za 
zakon. Posebej dragoceno pa mi je, da sem s predstavniki ZPS – Polono Matjan Štuhec, Mojco 
Močnik Bučar, Gorazdom Mrevljetom in Petrom Praperjem – in vodjo delovne skupine Ireno 
Kosovel Podgornik razvil zaupanje. Socialni kapital, ki smo ga med seboj ustvarili v zahtevnih 
soočanjih in dialogih, ostaja in mi vliva upanje za prihodnost. Dobil sem novo izkušnjo, da se 
je možno povezati za velik skupni cilj – za psihoterapijo kot samostojen poklic in avtonomno 
akademsko disciplino.

Bojan: Me veseli, da je zate izkupiček tudi pozitiven. Upanje umira zadnje… 
Za konec tega uvodnika pa še tradicionalna čestitka vsem bralkam, avtoricam, recenzentkam, 
bralcem, avtorjem, recenzentom, članicam in članom uredniškega odbora in sveta – 

SREČNO 2011!!!

Uvodnik
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Sram in krivda v psihoterapiji 
Shame and guilt in psychotherapy  

Povzetek 

Raziskave sramu in krivde izvirajo iz relacijskih modelov psihoanalize ter so plod prenosa kliničnega 
dela s pacientov z nevrotičnimi težavami na paciente z adaptacijskimi motnjami in deficiti funkcij ega. 

Sram je v klasični psihoanalizi ostajal docela prezrt in je bil kot adaptacijski mehanizem prepoznan šele ob 
analitičnem delu z narcisistično motenimi pacienti. Sram je čustvo, ki ima, podobno kot krivda, kontrolno 
funkcijo. Oboje je vgrajeno v osebnostno strukturo in ima svojo razvojno logiko. Krivda pritiska z občutki 
slabe vesti, sram pa je signal, da takšen kot si, nisi vreden pozornosti. Sicer se eno prepleta z drugim, vendar 
se krivda pojavlja ob dejanjih, ki niso primerna, sram pa je povezan predvsem z vprašanjem, kakšen si v 
očeh drugih. Ker zajema celotno osebo, vnaša globalno zavračanje in načenja samospoštovanje. Projekcija 
spreminja ta občutek v vtis, da te drugi ne upoštevajo. V borbi proti občutku razvrednotenosti se najlažje 
borimo tako, da iščemo občudovanje drugih. Sram in krivda sta potrebna kontrolna mehanizma. Brez kriv-
de bi bili brezvestni ter brez sramu brezsramni in nesramni (psihopatski). Kadar ju je preveč in se pojavljata 
v patološki obliki in intenziteti, se krivda kaže v konfliktu med egom in superegom, občutki sramu pa, 
odmaknejni od resničnosti, poganjajo mehanizme narcisistične patologije, ki močno načenja samopodobo. 
Oboje predstavlja resne ovire v psihoterapiji, zato je poznavanje fenomenologije krivde in sramu nujno pri 
analitični procesni obravnavi oseb z osebnostno motnjo. Tovrstna psihoterapija je zahtevna, dolgotrajna, 
izid pa negotov. Zato je namen tega prispevka predstaviti funkcijo, fenomenologijo ter razvoj krivde in 
sramu, da bi spoznanja, ki jih prinašajo nove raziskave, opogumila psihoterapevte tudi za delo s tovrstnimi 
»težkimi« pacienti.

Ključne besede: sram, kontrolni mehanizmi, psihopatologija, narcisizem, psihoterapija.

Abstract

Research work on shame originates from relational psychoanalytic models, following the shift from 
neurotic to narcissistic patients. In classical psychoanalysis shame has been completely overlooked. 

Shame and guilt are two of the major feelings integrated into the personality structure. Both develop and 
interlace according to developmental logic. While guilt produces tension through a bad conscience and 
is the companion of unacceptable actions, shame is a signal reminding us that such as we are, we are not 
worthy of attention. The fear about what kind of a person you may be in the eyes of  others is the sign of  
self-respect deficiency. Projecting this painful experience onto others it leads into the feeling that one is 
not respected. Striving for admiration is the easiest way to fight against this feeling. Shame and guilt are 
indispensable parts of our control mechanism. Without  guilt a man lacks conscience and without shame a 
man is a shameless psychopath. Where there is too much guilt or where there is pathological intensity of 
guilt these are signs of superego conflict; however, where there is too much shame taken away from reality 
this may generate narcissistic pathology and it may harm the self. This would represent a serious obstacle 
in the psychotherapeutic process. The purpose of this paper is to bring light to this new knowledge on the 
phenomenology, the development and the function of shame and guilt, and to encourage  therapists to 
accept these “difficult” patients.

    Key words: shame, guilt, control mechanisms, psychopathology, narcissism, psychotherapy.
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Uvod

Sram običajno definiramo kot čustvo, ki ima kontrolno-socializacijsko funkcijo in je povezan 
z dogajanjem v medosebnih odnosih. V tem pogledu sram služi kot svarilo, da kršimo potrebo 
»biti dober, boljši, morda najboljši«. Ta potreba izhaja iz želje slediti idealu, doseči, da bo 
posameznik opažen in upoštevan. Ko se to vprašanje potencira, nas pričnejo mučiti dvomi, ki 
našo samopodobo postavljajo pred skrajnosti: dober ali slab, edinstven ali nikakršen. Kako naj 
s takšno negotovostjo oseba stopi drugim pred oči? Poleg vsega se sram z lahkoto preplete še 
z občutki krivde. Človek bi bil brez takšnih varovalk – brez sramu, krivde, slabe vesti – močno 
pohabljen, karakterno moten in neprilagojen. Toda nerealistična in prehuda sram ter krivda ga 
prav tako oškodujeta.

Raziskave sramu in krivde izvirajo iz relacijskih modelov psihoanalize in analitičnih pristopov 
v psihoterapiji, ko so se kliniki soočali s prevlado mejno organiziranih osebnosti. Kmalu so 
razvojno-relacijski modeli postali osrednji v vseh pomembnih pristopih psihoterapije, takšno 
poznavanje sramu in krivde pa se je vključilo v psihoterapijo kot znanost in stroko nasploh.

Raziskave zgodnjih oblik sramu kažejo, da obstaja t. i. »preverbalni sram«, za katerega dom-
nevamo, da je nevrobiološko določen, povezan z dozorevanjem reflektivnih funkcij. Opažamo 
ga pri otroku, ki je star šele dobre pol leta, in sicer takrat, kadar mu mati, na katero se navezuje 
kot na osebo, odtegne pozornost, druge osebe, ki niso v tej vlogi, pa silijo vanj z nepristnim 
občudovanjem. Ta sram je povezan bolj z ogroženim občutkom obstajanja; šele postaja medose-
ben in gotovo še nima moralne komponente. Toda že v drugem letu se sram povezuje z dejavnos-
tjo in dosežki ter z vrednotenjem dober/slab. Postane medoseben, socialen in moralen, povezan 
s samovrednotenjem. Zato mu pravimo »samorefleksivni sram«.

Fiziološko sram sproža burne reakcije avtonomnega živčevja, zato imamo občutek, da nas pre-
plavlja. Hkrati se sprožajo navzven prepoznavne reakcije – na primer zardevanje –, nakar se 
ustrašimo še tega, da bodo drugi to opazili.

Sram se pri odraslih povezuje z željo po znanju, s katerim se posameznik izkaže, po sprejetosti 
in upoštevanju. Zato se sproža ob osebah, ki so za nas pomembne, ki jim priznavamo avtoriteto, 
takrat kadar sami podvomimo vase in se ustrašimo tega, kaj si ta oseba utegne misliti o nas. 
Reakcije sramu ni mogoče nadzorovati. Izognemo se jim lahko tako, da preusmerjamo pozornost 
na druge stvari ali se umaknemo pred pogledi.

Kadar se pri nekomu sram utrjuje v zgodnjem otroštvu v stiku z okoljem, se oblikujejo posebne 
osebnostne poteze, ki jih včasih prepoznamo kot sramežljivost. Večji problemi so nizka samopo-
doba, občutki lastne neustreznosti in nevrednosti, ki lahko privedejo do samozaničevanja. 
Človek potem pogosto obrambno prekriva te občutke z ekshibicionističnim napihovanjem. V 
teh primerih sram ni več samo kontrolni mehanizem, ampak predstavlja enega osrednjih simpto-
mov osebnostne motenosti, povezane s patološkim narcisizmom. Pojavljanje sramu tako ni več 
odvisno od zunanjega dogajanja, ampak je stalni spremljevalec doživljanja samega sebe. Te 
oblike sramu so bolezenske in jih je mogoče zdraviti le v zahtevnih, razvojno usmerjenih psihot-
erapevtskih procesih. 

Izkušnje iz otroštva, iz prvih let življenja, so torej ključni dejavnik razvoja bolezenskega sramu. 
Poleg zasramovanja in napadov na identiteto po principu »kakšen si!?« je nenehno čustveno 
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zavračanje najbolj nevarno.

Sram se razlikuje od občutkov krivde in s tem povezane slabe vesti, čeprav se eno lahko prepleta 
z drugim. Kljub temu pa je sram bolj nelagoden občutek, ker zajema celotno osebo, vpleta glo-
balno zavračanje in načenja samospoštovanje, medtem ko je krivda povezana z nekim dejanjem 
in kršitvijo pravil. Zaradi te odnosne komponente – če nisi sprejet, si namreč izobčen – je sram 
od vseh čustev najbolj samouničevalen.

Že od mita o Ojdipu dalje je znano, da je sram povezan z družbenim dogajanjem. Ojdip se ni ka-
znoval le zaradi krivde, ker je prekršil osnovna tabuja incesta in uboja očeta, ampak se je oslepil 
in izobčil, ko je »odkril sramoto svojo« in takšen ni mogel več »gledati svetu v lice«.

Narcisizem, sram in psihoterapija

Zaradi klinične relevantnosti so v zadnjem desetletju posvečali sramu veliko raziskovalne pozor-
nosti, saj ugotavljajo, da je doživljanje tega afekta vpleteno v mnogo psihoterapevtskih procesih, 
da je izjemno težko te vsebine terapevtsko obdelovati, saj se pacienti sramujejo tudi doživljanja 
sramu, in še več – da neobdelane težave s sramom mnogokrat neposredno ogrožajo sam psiho- 
terapevtski proces. Sram je največja grožnja terapevtski delovni aliansi. Pacient izjemno težko 
načenja teme, ki se jih sramuje, poleg tega pa se sramuje že dejstva, da mora obiskovati psiho- 
terapevta (Praper, 1995).

Sram ni tuj nikomur. V patološki stopnji je osrednjega pomena pri narcisistično motenih osebah. 
Sproža dinamiko, ki jo je ujel že Euripides, ko pravi, da skušamo sram obrniti v imenitnost in 
tako izdajamo tisto, kar prikrivamo. Trampuževa (1995) opozarja na narcisistično kulturo, ki vse 
manj neposredno kaznuje otroka za neustrezna dejanja, zato pa ga vse bolj globalno sramoti. 
Te situacije so povezane z razvojem t. i. »težke patologije« – oseb z motnjami ponotranjanja, 
popačenimi mentalnimi predelavami izkušenj in izkrivljeno identifikacijo. Navzven se to kaže v 
številnih različicah odvisnosti, motnjah hranjenja, identitete. Sram je pri njih gorivo dinamike. 
Vendar ni prisoten le pri adaptacijskih motnjah oseb z razvojnimi deficiti. Bolj kot si mislimo, je 
vpleten v dogajanje tudi pri nevrotično organiziranih osebah. Že primarne posledice zavrtosti na 
področju določenih temeljnih teženj se pokažejo kot prizadet občutek lastne vrednosti, v krogu 
terciarnih posledic pa ga lahko sram stopnjuje do samozaničevanja (Bregant, 1986). Trampuževa 
(1995) meni, da mitologija Ojdipa, ki jo Freud podaja kot prototipni opis tabujev incesta in 
očetomora, ki vnašata dinamiko zapovedi ter prepovedi, in na kateri Freud gradi strukturno teori-
jo, nenehno uporablja govorico sramu, in citira: »/.../ ko sam sem sodbo izrekel nad seboj, izobčil 
se iz družbe kot NEČIST, /.../ in zdaj, ko sem odkril SRAMOTO SVOJO, naj z drznim čelom 
gledam svetu v lice?« Kako je Freudu ušlo, da se Ojdip ni kastriral, ampak izobčil in oslepil? 
Pines (1990) pravi, da so oči resnično okna duše in vrata do intime. Govorica oči pa je v času 
začetne diferenciacije, ko otrok lovi odsev samega sebe s pomočjo primarne identifikacije skozi 
zrcaljenje, tipična simbiotična komunikacija. Tam išče esenco sebe, v čustvenem odnosu, ko še 
nima pojma sebe, odsev, poln občudovanja, predstavlja njegovo identiteto. Brez tega odseva je 
izobčen in zelo verjetno tudi osramočen.

Zakaj je psihoanaliza tako dolgo zanemarjala vlogo sramu? Ruth Abraham (1982) meni, da je 
imelo pri tem poglavitno vlogo Freudovo zmotno interpretiranje ojdipske scene, naslonjeno na 
interpretacijo krivde v zvezi z očetom. Zato se afekta krivde in sramu v klasični psihoanalitični 
teoriji tudi tako prekrivata. Goldberg (1991) je odločnejši, ko pravi, da je Freud videl le eno plat 
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Ojdipovega kompleksa, ker je imel težave z lastnim sramom, ki je izviral iz diade z materjo. Do 
matere Amelije, tega neusahljivega studenca brezmejne ljubezni in sočasno ogrožajoče kontrole, 
moči, zahtevnosti, posesivnosti in seksualnosti, je bil Freud do svoje starosti ambivalenten in se 
je te svoje ranljivosti sramoval. 

Fenomenologija sramu

Sram je izraz selfa, ki je preplavljen s svojo infantilno in odcepljeno grandioznostjo, meni Mor-
rison (1987). Tudi Kohut je menil podobno in dodal, da se pojavi, kadar ego ni sposoben za-
gotoviti ustrezne sprostitve ekshibicionističnih zahtev narcisističnega selfa (v Škrila, 2005). Z 
nekoliko drugačnega zornega kota Piers in Singer (1953, v Škrila, 2005) vidita sram kot reakcijo 
na situacijo, v kateri subjekt ne doseže nekega cilja egoideala. Podobno tudi mnogi drugi defini- 
rajo sram kot čustvo, ki ga doživljamo v zvezi s samokritično presojo kot neuspeh, poškodbo 
idealnega selfa, nezmožnost doseči svoje ideale; pri tem ideal ni odličnost, ampak edinstvenost.

Eden od selfpsiholoških konceptov, ki dopolnjujejo teorijo objektnih odnosov, je koncept 
»selfobjektov« (Kohut, 1971). Ta jasno določa še eno dimenzijo odnosa (poleg libidne ali agre-
sivne izmenjave v objektnih odnosih), to je vprašanje stopnje zlivanja in/ali diferenciacije. Kadar 
govorimo o selfu, mislimo na diferencirane notranje predstave o sebi, ločene od drugih, medtem 
ko selfobjekt označuje zlite predstave o sebi in objektu, obstajanju sebe v odnosu – stopnjo 
sprejemanja, doživljanja drugega kot podaljška sebe. Drugi je tukaj zato, da izpolnjuje potrebe, 
zagotavlja varnost, udobje in omogoča identiteto. Odzivni drugi skozi empatično uglašeno zrcal- 
jenje zagotavlja osebi obstoj (kohezivnost selfa).

Pacientka Tamara je krčevito iskala sama sebe, ujeta v mreže sramu in osramočenosti, in to 
komentirala tako: »Izbrala sem študij na fakulteti, ki je najbolj ‘IN’, ter verjela, da bo dovolj, če 
bom imela same odlične ocene. Pa so imeli tudi drugi same desetke. Tako sem videla, da je ta 
študij brezveze in si mislila, ‘le kaj jaz delam tukaj!’«

Vse kaže, da razlike v opredelitvah sramu izhajajo iz opazovanja tega afekta v različnih razvoj-
nih pozicijah. Zato ga eni opažajo v zvezi z doživljanjem neempatičnosti objekta že ob polovici 
prvega leta življenja (Kohut bi rekel, v času, ko otrok potrebuje zrcaljenje z osebo, ki ga obožuje 
in občuduje ter omogoča zlivanje v grandioznem selfobjektnem odnosu), drugi menijo, da se 
sram ne pojavi pred drugo polovico drugega leta starosti, ko je diferenciacija že izpeljana in se 
self že orientira po idealih in načrtih (Lewis, 1992). Očitno prvi govorijo o odzivu na izgubo 
grandioznega selfobjekta, drugi pa o odzivu na izgubo (samo)idealizacije. V prvi poziciji so 
težave pri doživljanju sramu tako zgodnje, da se pogosto povezujejo z zanikanjem (H. B. Lewis, 
1971). Tomkinsova (1962, 1963) ta nivo imenuje preverbalni sram. Ta sram gotovo ne more 
biti ne socialen ne interpersonalen (kot meni Morrison, 1987) in tudi ne moralen, ampak odraz 
deficitov v selfu. Afekt sramu se zanika ali naredi nedostopen, se zaobide, obrnjen v sovražnost 
in maščevalnost. Zato (kot meni Nathanson, 1987, v Škrila, 2005) tudi patologija narcisizma 
vključuje zanikanje sramu in poskuse, da bi se skrili, izginili, izničili se, kot je to razvidno iz sim-
bolike Ojdipove samooslepitve. V drugem primeru, ko se utrdijo vrednostni sistemi egoideala, 
se sram povezuje z dejavnostjo in dosežki ter postane tudi interpersonalen, socialen in moralen. 
Temu nivoju Tomkinsova pravi samorefleksivni sram. V tej poziciji se sram in krivda pojavljata 
prepleteno in ju zato pogosto zamenjujemo.
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Sram kot kontrolni mehanizem

Sram je čustvo, ki ima socialno naravo – je vezan na »drugega«, meni Milivojević (1993).      
Njegova funkcija je, podobno kot pri krivdi, socializacijska. V osnovi je pozitivno svarilo, na 
katerem sloni človekova potreba biti dober, boljši, torej je na delu »egoideal«, bolje rečeno   
selfideal. Gre torej za vrednostni sistem, po katerem organiziramo svet samopodobe. Človek 
bi bil brez sramu, podobno kot brez vesti, pohabljen in bi se soočal s hudimi prilagoditveni-
mi težavami. Pomanjkanje sramu, nesramnost, brezsramnost bi govorili o patologiji »karak-
terja«, z drugimi besedami, o nezrelih kontrolnih mehanizmih, ki jih najdemo pri psihopatskih, 
anti socialnih in seksualno perverznih osebah. Večinoma s tem mislimo na kulturni sram, ki se      
razvojno oblikuje relativno pozno (v falični fazi in je povezan z razvojem superega). Kaže se 
v spoštovanju ali nespoštovanju nekih kulturnih vrednot. Vendar se pojavljajo tudi zgodnejše 
različice sramu. Z analno dinamiko toaletnega treninga je povezano vprašanje »čist – umazan«, 
ki ne zadeva le vprašanja kontrole izločanja, ampak postane ocena karakterja. Z dinamiko oralne 
faze in fenomeni ponotranjanja v objektnem odnosu je sram povezan z občutki zavračanja.

Sram se pri odrasli, avtonomni osebi pojavlja kot spremljevalec predstav o tem, kaj si drugi, 
za to osebo pomembni (avtoriteta, ki jo priznava), o njej misli. Povezan je z željo po znanju, 
sprejetosti, upoštevanju, na čemer sloni samospoštovanje. Če ima posameznik občutek, da je 
takšno osebo razočaral, ga preplavlja sram, ki pa pri zdravi osebi ni katastrofalen in ne ogroža 
kohezivnosti selfa. Infantilni sram je, nasprotno, povezan s psihosocialno odvisnostjo [field de-
pendency]. V sebi nosi grožnjo, da bo v položaju, ko brez nege in pozornosti drugega (ki bi mu 
moral pomeniti vse na svetu) ne preživi, zavržen. Infantilni sram je torej prežet s separacijsko 
tesnobo. Pri tem ni pomembno, kaj je posameznik storil ali česa ni, ko bi moral, kaj je dosegel 
ali ne, ampak gre prej za vprašanje, v kakšni meri mu drugi daje občutek lastne vrednosti in 
ali se sploh nanj odziva. Tukaj ležijo korenine pretiranega pritiska sramu, ki izhaja iz občutka 
manjvrednosti, morda celo samozaničevanja. Kot je znano, v takšnih situacijah človek pogosto 
organizira dvoslojno strukturo selfa, pri čemer napihnjen in zloščen zunanji, površinski (lažni) 
del prekriva ter prikriva popačeno inferiorni in ničvredni pristni (gledano fenomenološko) del.

Sram in krivda

Lewisova (1987) pravi, da je sram boleče čustvo, ki vzbuja močno obrambo v obliki odvračanja 
od dražljajev, zanikanja ... Za razliko od občutkov krivde, ki je povezana z dejanji, je sram pove- 
zan z doživljanjem sebe. Sram je torej povezan z občutki izgube lastne vrednosti in zato zahteva 
restitucijo – kakršno koli narcisistično potrditev –, medtem ko krivda zahteva odpuščanje ali 
praznjenje skozi kazen; lahko tudi samokaznovanje. Lewis (1992) meni, da sta pri sramu objekt 
in subjekt zlita, pri krivdi pa je objekt zunaj selfa. Jezik sramu je: »Stop! Nisi v redu!« Jezik 
krivde bi bil: »Stop, ne delaj tega!« Nevarnost, ki izhaja iz sramu, je zapuščenost, zavrnitev in s 
tem izničenje. Nevarnost iz krivde je kazen, kastracija. 

Kar zadeva oblikovanje simptomov, sram teži k temu, da sproža čustvene motnje, še posebej 
depresivne, krivda pa teži k temu, da sproža motnje kognicije (obsesivne narave) in vedenja 
(kompulzivne narave). Sram vodi k oklepanju drugega ali k umiku, krivda v paranoidni obrambni 
položaj. Neprepoznanemu sramu tudi v terapevtskem procesu pogosto sledi nastanek simptomov 
depresivnosti, lahko pa tudi obsesivna ruminacija o sramotnih dogodkih, neprepoznani krivdi pa 
prej samodestruktivni, samokaznovalni impulzi.
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Neposredne raziskave kažejo, da je sram povezan predvsem z omajano kohezivnostjo selfa, 
medtem ko je krivda povezana predvsem s prilagoditvenimi funkcijami ega. Reakcija sramu se 
najraje sproža in »utirja« v trenutkih, ko se poruši interpersonalni most (Kaufmanova, 1989) ter 
je vezana na identifikacijske procese; ker identifikacija ni možna brez libidne podpore, sram gro-
zi z njeno izgubo. Krivda je očitno bolj povezana s prakticiranjem in je kot afekt bolj povezana 
z dinamiko agresivnih, uveljavitvenih teženj. Gotovo pa je samo distinkcija, da gre pri sramu za 
bit [being], pri krivdi pa za dejanja [doing], zavajajoča. Narcisistično moteni, ki garajo, da bi bili 
edinstveni in so pri tem vedno priganjani ter preganjani s strani notranjih objektov, kar se kaže 
v njihovem perfekcionizmu, so dokaz, da so sposobni napornih dejavnosti, vendar zato, da bi 
izpolnili pričakovanja ponotranjenih drugih. Zato so izgubili osnovno vrednost prakticiranja, to 
je samorazvoj. Vendar o tem kasneje.

Sram in krivda torej nastajata in se spreminjata po različnih razvojnih linijah in se zato lahko 
pojavljata v določenih razvojnih fazah vzporedno (Praper, 1995), vendar bo imela Trampuževa 
(1995) kar prav, ko pravi, da se v razvojnem procesu afekta sramu in krivde niti ne izključujeta 
niti ne sledita drug iz drugega, lahko pa se celo prepletata. 

Tri dimenzije selfa so vpletene v primerjavo sramu in krivde (Lewis, 1987): self kot registracija 
identitete, self kot niz lokaliziranih izkušenj in self kot meja izkušnje.

Registracija identitete nas pripelje preko izkušenj do spoznanj: jaz sam, moje lastno … Ta pro- 
ces poteka samodejno in ne zahteva samozavedanja. Samospoznavanje je lahko zunaj območja 
samozavedanja in je kognitivno-afektivni dosežek v procesu separacije in individualizacije 
(Mahler in sod., 1975).

Lokalizacija izkušenj se nanaša na vprašanje, ali je izvor izkušnje »zunaj« ali »znotraj« selfa. Ka-
dar je možno lokalizirati izvor zunaj, to ne pomeni, da izkušnja ni notranja oziroma ponotranjena 
(pri čemer sta ponotranjanje in pozunanjanje odvisna od funkcij ega). Dražljaj, ki izzove sram, je 
pogosto zunaj selfa, nakar sram postane notranja izkušnja razvrednotenja. Krivdo, za razliko od 
sramu, najpogosteje vzpodbudi superego. Kadar nas krivi drugi, nas to predvsem jezi.

Meje selfa določajo obseg, v katerem je self vpleten v neko izkušnjo. Self se pogosto premešča 
v prostor drugega ali pa se drugi premešča v prostor selfa, še posebej takrat, kadar sta si osebi 
blizu. Diferenciran self zaznava svoje meje, da ohranja identiteto in meje funkcionalno uravna-
va, da ohrani odnos.

Sram kot odziv je torej opozorilo, da so čustvene vezi ogrožene, s tem pa je vprašljiva tudi ko-
hezivnost selfa, zato je sram veliko bolj grozeč in boleč kot krivda ter izzove praviloma veliko 
močnejši telesni odziv.

Razvojni vidiki sramu in krivde

Lewis M. (1992) opozarja na raziskave zadnjih 30 let, ki kažejo, da je novorojenček dobro 
opremljen z dispozicijami za ustvarjanje odnosa. Z jokom kot komunikacijskim sredstvom lahko 
izsili kontakt. Vendar šele v odnosu postane samoodziven in v drugi polovici drugega leta doseže 
socialno samozavedanje. Ta proces se odvija v pogojih zrcaljenja, ne le ob nenehnem odzivu pri-
marnega objekta, ampak ob napredujoči diferenciaciji tudi z drugimi, drugačnimi in tistimi, izven 
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simbiotične diade. Doživljanje sebe napreduje z roko v roki s procesom separacije. Opazujoči 
drugi je nepogrešljiv dejavnik tega procesa. Ker utegne odtegniti empatijo, je prepoznavanje 
sebe, ločenega od drugega, tudi zastrašujoče. Kohut (1971) je opisal, kako self nastaja na selfob-
jekt matrici. Otrok doživlja sebe v odzivnosti objekta. Ta zrcalna dvojnost je ozadje nastajajočega 
selfa. Mollon (1993) meni, da se na tem ozadju razpletata dve ločeni razvojni liniji: odnos med 
selfom in objektom ter odnos med selfom in selfobjektom. Prva omogoča postopno diferenci-
acijo, druga ohranja odzivnost preko zrcaljenja in idealizacije. Selfobjekt matrica je razumljiva 
skozi svojo funkcijo, ki je blizu, ali celo vključuje koncepte, kot so »območje varnosti« (Sand- 
ler, 1960 v Mollon, 1993), »materinsko okolje« ali »holding« (Winnicott, 1963, prav tam) in 
»containing« (Bion, 1962, prav tam). Doživljanje in zavedanje samega sebe ostaja do neke mere 
dvoplastno: objektivno samozavedanje, na podlagi diferenciacije in podprto z neempatičnim 
odzivom ali celo frustracijo, se nadaljuje skozi opazovanje neskladnosti med svojimi atributi 
in notranjimi standardi – selfidealom, kar omogoča vzpostavljanje samokritičnosti. Kadar so 
neskladnosti prevelike, lahko doživimo negativni učinek – prizadet občutek lastne vrednosti 
(Auerbach, 1993) – in ostajamo preobremenjeni s samim seboj (Mollon, 1993). Subjektivno 
samozavedanje ohranja drugega v žarišču naše pozornosti in je podprto z nenehnim zrcaljen-
jem. Omogoča razvoj naše empatičnosti in odzivnosti, ima pa tudi negativne učinke: ogrožanje 
(pristnega) selfa, potiskanje le-tega na obrobje odnosov in poudarjanje tistega dela, ki se prilega 
predstavi o tem, kar drugi pričakujejo. Hkrati s tem se razvija občutek, da nas okolje nadzoruje 
in obvladuje (Auerbach, 1993). Ta plast nas postavlja v pozicijo, v kateri se počutimo izpostav-
ljene pogledom drugih. Da bi si zagotovili občutek lastne vrednosti, se iščemo v občudujočem 
odsevu drugega. Na tej podlagi se že tri do štiri mesece star otrok odziva z izrazi preverbalnega 
sramu (Tomkins, 1962, 1963), še bolj očitno pa je to v času strahu (sramu?) pred tujci (po Spitzu 
sedmi in osmi mesec), ko se že prične proces diferenciacije. V podfazi približevanja (Mahler idr., 
1975) turbulentno doživljanje odnosa sovpada z dinamiko analne faze in razvojem vrednostnega 
sistema superega, kar za seboj povleče pojav samorefleksivnega sramu. V tem času se odloča, ali 
bo razvoj podprl objektivno samozavedanje (ki vključuje upoštevanje resničnosti) in avtonomijo 
ali se bo obrnil v smeri konformistične identitete ter morda celo v narcisistično organizacijo. 
Sram ima pri tem v vsakem pogledu pomembno vlogo. Z izkušnjo posameznika, da je šibak, ne-
sposoben, nevreden, umazan ter predvsem nevreden ljubezni in pozornosti, ostaja priklenjen na 
trenutke dobre volje drugega ter s tem tudi socialno odvisen. V tem primeru sta možni dve razvoj 
ni strategiji (Auerbach, 1993): oseba se lahko nasloni na samozavedanje tako, da diferencirani 
self tako napihne, da ne potrebuje drugega. Tako v samozadostnosti, preokupiran s samim seboj, 
negira drugega in zmanjša pritiske sramu. Druga strategija je, da se nasloni na samozavedanje 
tako, da skuša pripraviti drugega, da mu daje občutek lastne vrednosti. Seveda je na ta način 
posameznik preokupiran z drugim ter sam ponuja in razvija lažni self. 

Normalne razsežnosti prve strategije se kažejo v odločnosti, tekmovalnosti, patološki nivo pa v 
ekshibicionistični grandioznosti in omnipotentnosti. Druga strategija se v normalnih razsežnostih 
kaže kot pripravljenost na sodelovanje, prilagodljivost, vljudnost in skromnost, v patoloških 
pa kot podredljivost, zlivanje z drugimi ter pomanjkljiva individualizacija ali celo mazohizem. 
Sram deluje predvsem kot zaščita pred izgubo meja selfa. Vključuje tudi drugega in občutek 
zavrnjenosti. Čeprav je to boleče, vseeno podpira individualizacijo.

Odzivi primarnega okolja imajo tako v času refleksivnega samozavedanja v razvoju narcisistične 
organizacije pomembno vlogo in samorefleksivni sram je lahko pri tem močan generator. Nevar-
en pa je redukcionizem primarnega okolja na primarni objektni odnos v diadi. Primarno okolje 
je namreč celotno družinsko socialno polje. V pogojih nenehnega in na razvoj otroka uglašenega 
odzivanja staršev in drugih družinskih članov so pritiski sramu za otroka lahko celo vzpodbuda 
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za samorazvoj. Pri tem gre tako za dimenzije odnosa simbiotičnega kot nesimbiotičnega roditelja 
(običajno matere in očeta) kakor tudi za konstantnost njunega medosebnega odnosa. Nevarno in 
tvegano je nekonstantno, neuglašeno ali na starševske potrebe usmerjeno odzivanje. 

V zadnjih desetletjih se je tudi pri nas razvila narcisistična kultura starševstva, največkrat pre-
poznana kot razvajanje. S hitrim korakom lovimo angloameriški potencirani individualizem, tudi 
kar zadeva starševstvo. Že v devetdesetih letih prejšnjega stoletja so epidemiološke raziskave 
(Praper, 1995) kazale, da matere, včasih tudi stare matere, okrog diade z otrokom zapirajo rigid- 
no mejo, odrinjajo očete, ki »nimajo pojma o vzgoji ali so pregrobi«, kar polovica očetov pa se 
ob tem ne znajde. Eni destruktivno napadajo diado z oživljanjem avtoritarnosti, drugi se izgubijo 
v dejavnostih zunaj družine. Obstajalo je tudi obdobje družbene podpore samohranilkam, ki je 
te procese podpiralo. Vse bolj smo priča edninski (napačni) rabi samostalnika »starš«, ki je pro-
testi slovenistov ne morejo več odpraviti, saj odseva premike v kulturi starševstva. Psihološko 
pa starševsko vlogo vendar opravljajo le starši kot sistem integriranega nasprotja: eden kot 
simbiotični partner v negujoči materinski vlogi, v odnosu z drugim, nesimbiotičnim, ki podpira 
dejavnosti v smeri samostojnosti. Pri tem je izredno pomembno, da otrok nenehno opaža, da 
imajo starši med seboj in z drugimi odraslimi svoje, specifične in dobre odnose. To je vzorec, ki 
otroka motivira za odraščanje.

Tudi pri nas vse pogosteje najdemo zelo kompleksne in težko prepoznavne dimenzije 
pedocentričnega starševstva, kjer ob podrobnejši analizi prepoznamo popolnoma obrnjeno sliko: 
otroka spočnemo z namenom, da uresničuje naše infantilne narcisistične potrebe. Tako je otroku 
dovoljeno vse, samo da skrbi za odličen uspeh v šoli. Ni dovolj, da poskrbi za mali čudež s svo-
jim rojstvom, ampak mora biti čudežni otrok. Zato smo mu pripravljeni organizirati ves prosti 
čas in smo od zore do mraka animatorji številnih dejavnosti, ki jih tudi drago plačujemo, otroku 
želimo biti enakopravni prijatelji, spregledamo pa, da ne opravljamo več roditeljske vloge in se 
spreminjamo v taksiste, plačnike in vsiljive nadzornike. S pretirano skrbjo mu vzamemo prosti 
čas, spontano igro, oviramo njegov razvoj zmožnosti, da se igra sam, mu sporočamo, kako je 
življenje zahtevno in nevarno, zato bomo vedno pripravljeni skrbeti zanj, saj sam, majhen in 
ubog, tega nikoli ne bo zmogel. Tako po eni strani podpihujemo identifikacijo z grandioznimi in 
omnipotentno omniscientnimi ideali, po drugi pa mu nenehno sporočamo, da bo večno ostal naš 
»mali črviček«. Pogosto sem od staršev slišal besede: »Odločili smo se samo za enega otroka, 
ker še enemu komaj vse nudiš.« Kakšen je psihološki pomen teh besed? Nudiš mu vse, vendar 
niti brata ali sestre? Ne, pomen je prikrit, ker se sami identificiramo z otrokovim položajem. V 
otroka bomo vložili vse, le da bo uresničil naše lastne infantilne grandiozne in omnipotentne 
narcisistične potrebe. To mu seveda ne bo uspelo in ostal bo ujet v spiralo razvajenosti ter slabe 
samopodobe, pod nenehnimi pritiski sramu.

Ustavimo se še ob enem pomembnem vidiku. Dejali smo že, da ima sram svojo razvojno spiralo, 
ki ji lahko sledimo po fazah psihoseksualnega razvoja iz oralne, preko analne do falične in morda 
preko dobe latence (ko se podpihuje omniscientnost) do adolescence, kjer se zopet srečamo s 
problemi identitete. Zopet pravim zato, ker lahko sramu razvojno sledimo tudi po korakih v 
identifikacijskih procesih. V obdobju primarne, primitivne emocionalne identifikacije (Jacobson, 
1964) so odzivi preverbalnega sramu povezani z odtegnitvijo kontakta. Pri tem nam je v veliko 
pomoč Winnicottov (1980) model razumevanja, ki razlaga, kaj otroka v neki razvojni stopnji 
definira. V prvem letu življenja je to »being« princip: samo to, da se je otrok rodil in je tukaj, 
ga postavlja v središče starševske in družinske prezaposlenosti. Če dodamo še Kohutov (1971) 
pogled, da je tedaj otroku najpomembnejše materinsko, grandiozno zrcaljenje, razumemo, da 
otroku ni potrebno za to početi ničesar in mu vse to pač pripada. Zgodnja oblika refleksivnega 
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samoizkustva (v času osemmesečne tesnobe) in samorefleksivnega sramu se lomi prav na tej 
točki: Si ali nisi – če nisi »naš« in grandiozen, si nič. Socialni »jaz« se izriše kot odsev v očeh 
drugega. Če se poigramo z angleščino: »I« in »Eye« zvenita isto. Ker se »jaz« lahko takrat zr-
calim le v očeh drugega, pogled ostaja za vedno kriterij mojega obstoja, in kadar me je sram, se 
skrijem pred pogledi drugih. 

Otrok s prakticiranjem prehaja v pozicijo »doing«. Šteje to, koliko zmore in koliko je močan. 
Toda iz idealizacije očeta, dejavnega in svobodnega zunaj simbioze, skratka »omnipotentnega«, 
se otroku vsiljuje egoideal omnipotence, perfekcionizma, ki ga lahko zasužnji za celo življenje. 
Problem izhaja iz dejstva, da otrokova dejavnost ni izvajanje avtonomije, ampak poskus pri-
lagajanja, prikrojitve idealiziranemu drugemu. Tako prične otrok služiti uresničevanju potreb 
drugega in ostaja socialno odvisen tudi v primeru, če mu uspe razviti pozo samozadostnosti. 
Idealizirani drugi namreč hitro postane notranja reprezentacija. Torej, ali otrok zmore in ve vse 
ali (je) nič. Očitno je očetov lik prav tako pomemben pri razvoju narcisistične motenosti ob 
zrcalnem odzivanju primarnega objekta. Če je prisoten, vabi v dejavnost ter hkrati sprejema in 
posreduje realnost, da vsega pač ne zmoremo, da pa je vredno vztrajno vaditi in se učiti. Otroku 
to pomaga, da si oblikuje človeku prijazen egoideal. Odsoten, nedostopen oče pa otroka pušča 
ujetega v zrcalnem transferju simbiotične grandioznosti, ki ga »nevarni zunanji svet« ogroža. 
Pripomniti velja, da je oče odsoten tudi v primeru, če se zliva z materinsko vlogo in tako ni v 
očetovski poziciji nikogar. 

Mit o Narcisu, ki se je rodil morski nimfi kot plod posilstva, ki ga je zagrešil rečni bog, nam 
morda odpira še eno plat tragedije. Narcis je obsojen, da na gladini studenca (pitne vode) ne išče 
samo svojega obraza, ampak tudi lik odsotnega in nesprejemljivega očeta, brez katerega ne more 
zaključiti svoje identitete. Kako zelo je pri tem obsojen na neuspeh, kaže naslednja simbolika – 
žejen, ker je bil na lovu, je izpostavljen dilemi: če se želi odžejati, vzvalovi gladino vode in tako 
zabriše (izgubi) odsev svojega obraza. Ko želi obraz obdržati, se odpoveduje zadovoljitvi svojih 
osnovnih potreb.

Morda je (kot menita Freud in kasneje Erikson) sram res razvojno zgodnejši kot krivda – še iz 
»being« pozicije, krivda pa se navezuje na dejanja. Toda identifikacijski procesi se nadaljujejo 
tudi skozi »doing« pozicijo. Na tem mestu je klinično izjemno relevantna ocena, ali je otrok 
dejaven, ker sledi svojemu klicu in potrebi po avtonomiji, kar je še posebej pomembno v falični 
fazi, ko postaja tudi iniciativen, ali se dejavnost krepi po pričakovanjih pomembnih drugih, da si 
tako otrok zagotavlja njihovo občudovanje. Lahko pričakujemo, da v primeru, ko hoče ravnati 
po svoje, doživlja predvsem občutke krivde, kadar pa se prilagodi drugim, si vseeno ne more za-
gotavljati občudovanja ter je izpostavljen občutkom razvrednotenosti in sramu. Naj to ilustriram 
s primerom. Dveletna Katja se je ob obisku sorodnikov veselo in spontano igrala z novo igračo, 
nenehno v stiku s sorodniki. Tudi ko jo je mati okarala, ker se je valjala po tleh, se ni umaknila 
iz kontakta. Malo kasneje je naneslo, da ji je mati naročila, naj teti zapoje pesmico. Deklica je 
negotova utihnila in se z očitnimi znaki sramu umaknila iz kontakta. V takšnih situacijah se pri 
otroku rodi občutek, da je le objekt, igrača svojih staršev, da se z njim lahko hvalijo. To otroku 
ne prinaša izkušnje ponosa.

Koncept navezanosti, ki je po mnenju mnogih nadomestil Freudovo domnevo o primarnem 
narcisizmu in novorojenčkovi egocentrični naravi, pojasnjuje, zakaj je sram reakcija na izgubo 
ljubezni in kontakta. Če si na nekoga navezan, je ignoriranje in zavračanje z njegove strani pove- 
zano z občutki ponižanja, izgube ponosa, razvrednotenja ali celo izgube selfa, če ta obstaja le v 
zlivanju na nivoju selfobjektov. Človek bi zato naredil vse, da bi si povrnil pozornost, ljubezen 
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in s tem konstantno in neogroženo navezanost. Bowlby in Ainsworthova (v H. B. Lewis, 1987) 
sta pri dojenčkih opazila vsaj predhodne oblike sramu in protesta. Nekateri so se odzvali celo 
z izogibanjem in zavračanjem objekta, kot da oni ignorirajo in tako skušajo preprečiti sram ter 
ponižanje ob zavračanju. Lewisova meni, da je možna tudi drugačna razlaga – da je izogibanje 
socialno vedenje, ki zavira agresijo in tako omogoča ohranitev bližine. Tako se zopet vsiljuje 
vprašanje, ali so te reakcije znak predhodnega sramu ali krivde. Gotovo pa je, da se oboje razvija 
v nekonstantnem okolju. Eno ali drugo ni toliko povezano s težo patologije kot z vrsto motenosti 
– sram z depresivnimi odzivi in krivda predvsem s paranoidno obrambo.

Sram najdemo torej v vsaki razvojni poziciji. Povezan je z izmenjavo med otrokom in negujočim 
(simbiotičnim) ter nato tudi aktivirajočim (nesimbiotičnim) roditeljem. Ljudje, ki so zelo nag-  
njeni k doživljanju sramu, imajo zgodovino neodzivnega, nase usmerjenega, zavračajočega 
(pogosto tudi hiperprotektivnega) objekta in hkrati nefunkcionalnega drugega (nesimbiotičnega) 
roditelja. Sram je zato povezan z občutki izdajstva, s prepoznavanjem svojih nerealnih 
pričakovanj in kasneje s spoznanjem, da se je izneveril pričakovanjem drugih. 

Fenomenologija selfa

Freudov koncept egoideala je vodil v smeri delovne terminologije, ki jo danes razumemo kot 
selfkoncept – pri nas se vedno bolj uveljavlja izraz samopodoba. Ta ima sicer še vedno mno-
go različic, od Freudovih in Adlerjevih izhodišč do sodobnih humanistično psiholoških ter 
psihoanalitičnih različic in kombinacij samopodobe. Freud je večinoma govoril o egoidealu ob 
študijah superega, kar daje zopet slutiti, da self razume povezano, pa vendar ločeno od podsiste-
mov v strukturi. Menil je celo, da je funkcija ega varovanje kohezivnosti selfa.

Koncept selfa ni nov. Prva razmišljanja v tej smeri pripisujejo znanemu psihologu Williamu 
Jamesu (1890, v Lewis, 1974), ki je menil, da je človekov self rezultat prirojenega nagnjenja k 
samopotrjevanju in sprejetosti v vrsti. Vzporedno ugodju ali neugodju doživljamo zadovoljstvo 
ali nezadovoljstvo s samim seboj. Obe izkušnji nastajata v medosebni izmenjavi. James meni, 
da je to začetek samovrednotenja in samospoštovanja. Ne gre le za primerjave z drugimi, am-
pak tudi za ocenjevanje, kakšen si v očeh drugih. Tako ima občutek lastne vrednosti notranjo 
in zunanjo razsežnost, poleg tega pa tudi dimenzijo preteklih dosežkov (uspehov ali neuspe-
hov skozi čas) in aktualnega dosežka (tukaj in sedaj). Tretja dimenzija vključuje primerjavo 
z »idealnim opazovalcem«. Tako je James že predvidel personifikacijo ponotranjenega egoi-
deala, ki deluje kot najkompetentnejši kriterij časti. Festinger (v Lewis, 1974) je razvil koncept 
»gona po samovrednotenju«, ki določa socialno vedenje slehernega človeka. Kaže se v potrebi 
po samospoštovanju, ki je pomembna prvina primerjalnega vedenja. V zvezi s tem obstaja tudi 
nezavedna prvina sramu, ki je z vprašalniki sicer nedosegljiva, lahko pa ocenjujemo stopnjo 
nagnjenosti k občutkom sramu. Rogers in Dymond (1954, v Lewis, 1974) sta uporabila Stephen-
sonovo »Q-sort« tehniko samoopisov za ugotavljanje odstopanja od selfideala. Pokazalo se je, 
da ni nujno, da človek ob močnem odstopanju od ideala doživlja sram, ampak ga običajno doživi 
le takrat, ko je neposredno dogajanje takšno, da doživi to nesoglasje. Gotovo je pomembnejša 
ugotovitev, da psihoterapija močno spremeni selfkoncept.

Način, kako je self vpleten v izkušnjo (fenomenologija selfa), je vedno povezan s socialno 
interakcijo. Izkušnje v odnosih z drugimi so pomemben vir samospoznavanja in spoznavanja 
resnčinosti (čeprav ne edini). Če self ni v dobri izmenjavi z okoljem in »zunanje« resničnosti 
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ne upošteva, še ne pomeni, da ta ne obstaja (kot prikazujejo nekateri filozofi). Spoznavanje 
same(ga) sebe poteka z roko v roki s procesom separacije in individualizacije. Hkrati z od- 
daljevanjem se pojavlja kopica nevarnosti – od separacijskega strahu do zadrege in sramu, ko 
posameznik, ločen od ostalih, v trenutku postane majhen in prestrašen. To je še posebej očitno 
v podfazi približevanja. Zadrega je različica sramu, ki se najpogosteje pojavi v situacijah, ko se 
nekdo preveč zanima za določeno osebo in lahko opazi njeno majhnost, ranljivost in neenako- 
vrednost. Prav tukaj je izvor narcisistične ranljivosti (Auerbach, 1993) in njene povezanosti s 
separacijo in prekinjanjem navezanosti. Selfobjekt, ki je neodziven na selfove potrebe po zr-
caljenju, pospešuje razvoj ranljivosti na sram.

Kohut (1971), ki se je oddaljil od psihoanalize in približal humanistični psihologiji, je neizbrisno 
povezal patologijo selfa z narcisistično motenostjo.

Narcisizem in sram

Lewis M. (1992) meni, da je narcisistična osebnost osebnost osramočenega. Sram je njegovo os-
rednje čustvo (Morrison, 1987). Občutki sramu so tako zagotovo znak problematike selfa, kakor 
so občutki krivde znak superego pritiskov (Praper, 1999). 

Žal smo priča nedosledni rabi pojma narcisizem v obeh pomenih – kot oznake za normalno raz-
vojno pozicijo in kot psihopatološke kategorije motenosti. Od DSM III dalje narcisistične motnje 
prepoznavamo po različnih opisih klinične slike: kot dokazovanje lastne pomembnosti, ekshibi-
cionizem, prepričanje, da ima posameznik posebne pravice, obsesivno prizadevanje za edin-
stvene dosežke, moč, glamour, lepoto in idealno ljubezen, manipulativnost, pretirane idealizacije 
ter perfekcionizem, tudi kot pomanjkanje sočutja, hladno neopredeljenost, ignoranco do drugih, 
razvrednotenje ter bes, ali pretirano uslužnost, prilagodljivost, sram in občutek praznine. V teh 
opisih najdemo tudi protislovnosti. Problem je v tem, da ne upoštevamo razvojne komponente. 
Manifestacije narcisistične motenosti z nivojem iskanja grandioznosti se lahko zelo razlikujejo 
od tistih, ki so značilne za nivo omnipotentnosti in omniscientnosti. Prvi nivo narcisistične os-
ebnosti je skladnejši z globalnim samovrednotenjem kot z vrednotenjem dejavnosti same. Na 
tem nivoju je borba proti sramu najpogosteje zanikanje, depresija ali bes. Na drugem nivoju 
pride v ospredje težnja k izjemnim dosežkom, ki so lahko dokaz edinstvenosti. Sram prekrivata 
perfekcionizem in prilaščanje moči. Tukaj se pokažeta poziciji »being« in »doing« (po Win-
nicottu) – prva povezana s samim obstojem v grandioznosti ter druga z dokazovanjem edin-
stvenosti skozi storilnost in moč. Po Kohutu prvo določa materinsko zrcaljenje dobrote, drugo 
očetovska idealizacija moči. Ker je sram povezan z družbeno vlogo, je Lewis (1992) prav v tem 
videl izvor specifičnih razlik v narcisizmu pri ženskah in pri moških. Ženske pogosteje izražajo 
pretirano potrebo po grandioznosti, glamourju, idealni lepoti in ljubezni (usmerjene na »be-
ing«). Dokaze svoje veličine najdejo v rodnosti in nemalokrat se ta grandioznost tako krepi, da 
razvijejo hrepenenje po tem, da bi rodile otroka brez očetovega prispevka. Eden mojih pacien-
tov je opisal takšen rodbinski konstrukt v družini svoje žene z besedami: »Moški je za delo in 
razplod.« Moški se res pogosteje potrjujejo skozi delo, vendar tudi stremijo k moči in izjemnim 
dosežkom, ki vodijo do priznanja. Tako dokazujejo prej svojo omnipotentnost kot grandioznost. 
Podobne razlike se kažejo v odnosu do otrok (Praper, 1995). Ženske pogosteje pritisnejo nanje z 
globalnim zasramovanjem njihovega bistva, da osramočeni postanejo ponovno ubogljivi, moški 
pogosteje kritizirajo nedejavnost ali napake, povezane z delovanjem. Na primer: pri toaletnem 
treningu se mati na otroka, ki se je ponečedil, prej odziva z očitkom: »Ti pacek grdi – nimam te 

Sram in krivda v psihoterapiji



26

rada,« oče pa prej: »Spet si se pokakal! Zdaj boš pa sam počistil za seboj!« 

Nekateri ljudje se nagibajo k temu, da se nenehno ocenjujejo po negativnih dogodkih, kot da 
iščejo dokaze lastne neustreznosti in neuspešnosti. Zato so nenehno pod pritiskom sramu, pri tem 
pa ne morejo znižati standardov in kriterijev, da bi se izognili neuspehu. Če bi to storili, bi se že 
tega sramovali. Tako se ujamejo v začaran krog: ne zmorejo si postaviti realnih standardov, ker 
tako ne bi dokazali svoje večvrednosti, idealnih pa ne dosežejo, zato se ne morejo izogniti ne- 
uspehu in sramu. Slednjega bi lahko odpravili le z edinstvenimi dosežki. Lahko ga le prekrivajo 
z grandioznostjo in omnipotentnostjo ter ga tako skrivajo pred očmi drugih. Eden mojih pacien-
tov je, ujet v ta krog, dejal: »Jaz sem največji bedak na tem svetu! Ampak vsi drugi (tisti, ki si 
postavljajo zgolj realne cilje) so še trikrat bolj bedasti od mene!«

Mnoge razlike v pogledih na sram in na narcisizem izhajajo iz tega, da avtorji v študijah ne 
upoštevajo razvojne stopnje. Tako eni govorijo o primarnem, infantilnem, preverbalnem in pre-
refleksivnem sramu ter vzporedno o narcisizmu z grandiozno komponento (po »being« prin-
cipu), drugi o refleksivnem sramu in vzporedno o narcisizmu z omnipotentnostjo (po »doing« 
principu). Zato prvi postavljajo v ospredje vprašanje odtegovanja pozornosti in empatije, drugi 
pa podpihovanje akcije, performansa, usmerjenega na vrednost selfobjektov in ne na otrokovo 
samoaktualizacijo. V obeh primerih je sram posredno povezan s separacijsko tesnobo in odte-
govanjem pozornosti. Osebe, ki nujno potrebujejo grandioznost, nenehno iščejo dokaze svoje 
veličine ter hkrati trpijo zaradi ekscesivnega sramu in nizke samopodobe (Auerbach, 1993). 
Nekatere rešujejo ta problem skozi strategijo ekshibicionističe grandioznosti in sram zanikajo, 
nakar so videti celo brez sramu (Kernbergova tipologija), druge se sramujejo tudi lastne gran-
dioznosti in se odzivajo s skromnostjo, zadrego, ranljivostjo ter celo podredljivostjo (Kohutova 
tipologija). Manfield (1992) zato govori o ekshibicionističnem in prikritem tipu. Balint (po Auer-
bach, 1993) nakazuje verjetnost, da obstajajo tudi podtipi – tisti, ki se oklepajo objekta, in tisti, ki 
so kontraodvisni, vendar s slednjimi že nakazuje tiste, ki na potrebe po grandioznosti nacepijo še 
potrebe po omnipotentnosti ter ne hlepijo več toliko po veličini kot po moči in dokazujejo svojo 
edinstvenost preko dejavnosti.

Sram je tako potrebno prikriti očem drugih, zato si narcisistične osebnosti prizadevajo vzpostavi-
ti interpersonalen nadzor in za neuspehe kasneje krivijo druge. Analitični pristop k narcisizmu 
zato postavlja sram, izogibanje doživljanju sramu in skrivanje tega pred drugimi v samo žarišče 
terapevtskega procesa.

Sram v psihoterapiji

Samorefleksivni sram se pogosto pojavlja v psihoterapiji, še posebej v skupinski psihoterapiji, 
kjer člani druge doživljajo tudi kot »publiko«. Vendar je to vedno povezano s pogledom vase: eno 
oko opazuje svojo neustreznost in neuspešnost, drugo odziv drugih, ko to »skrivnost« opažajo.

Procesi materinskega zrcaljenja in očetovske idealizacije oblikujejo ego-(self)ideal (to je iskanje 
grandioznega in omnipotentnega sebe) skozi procese identifikacije in hkrati iskanje selfobjekt al-
terega (dvojčka) (Kohut, 1971), to je bodisi tistega, ki ga določena oseba poveličuje in spoštuje, 
ali tistega, ki ga lahko ta občuduje in spoštuje ter z zlivanjem z njim postaja del veličinskega in 
omnipotentnega sistema. 
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Ena od zgodb o Narcisu govori, da je ta imel sestro dvojčico (po Lunaček, 2005), ki je umrla. Ko 
je zagledal svoj odsev na gladini vode, je mislil, da se je sestra vrnila. Fenomen iskanja dvojčka 
je očitno povezan z iskanjem samega sebe. 

V diadni psihoterapiji zato pacient pogosto išče istost, enost z idealiziranim terapevtom, v skupin-
ski terapiji lahko dvojčka išče tudi v katerem koli od članov ali v idealizirani, kohezivni skupini 
kot celoti. Klinične izkušnje in študije terapevtskega odnosa, ki je še posebej problematičen pri 
delu z narcisističnimi pacienti (niha od oboževanja do zaničevanja), kažejo, da je sram v osnovi 
povezan z ogroženo potrebo po selfobjektnem zrcaljenju in idealizaciji ter ranljivostjo s tem v 
zvezi, kar se premešča tudi v terapevtski odnos in specifično obarva dinamiko teženj, frustracij in 
obramb. Empatična dimenzija odnosa je zato pri delu s tovrstnimi pacienti še posebej pomemb- 
na. In ponovno velja poudariti: empatija ni zlivanje in zapletanje skozi projekcijsko identifikac-
ijo, ampak občutek za pacientove potenciale in podpora njegovemu samorazvoju. Torej prven-
stveno teži tudi k diferenciaciji in reintegraciji, ne v kohezivne, ampak koherentne odnose. Ne 
gre za vprašanje, kaj je potrebno narediti za pacienta. S pregovorom: »Ne daj posamezniku rib, 
ampak ga nauči, kako bo ribo sam ujel,« najbolje pokažemo, da oskrbovanje krepi odvisnost in 
s tem nizko (celo slabo) samopodobo. Podpora avtonomiji, nasprotno, pelje k samospoštovanju 
in ponosu. 

Sram v skupinski terapiji 

Empatična podpora v skupini je še posebej pomembna. Kadar podpira samorazvoj, prispeva k 
preseganju regresivnega ljubosumja, zavisti, rivalstva in iskanja gratifikacije.

Sramežljivost kot poteza in ranljivost odseva razvojne sekvence ponavljajočih se odpovedi 
empatične podpore, občutkov zavrženosti in s tem nevrednosti, manjvrednosti. Pacienti skušajo 
nato sram prikriti, saj bi to pomenilo, da terapevt ali člani skupine prepoznajo to nevrednost ali 
hrepenenje po zrcaljenju in idealizaciji, ki je otročje, »nezrelo, trapasto, bedno ...«

Pacient s prikrivanjem sramu skriva ali celo skuša zanikati svoje resnične ali namišljene slabe 
predstave o sebi ali o neuspehih, za katere misli, da ga prikazujejo kot zgubo, »luzerja«.

Terapevt se pogosto znajde v situaciji, v kateri spoznava, koliko je stvari, ki jih še ne ve in ne 
zna. Zato se lahko znajde na isti valovni dolžini prikrivanja in zanikanja sramu v terapevtskem 
procesu. V skupini o pogostosti doživljanja sramu govorijo tudi dogodki »tu in zdaj« v živo. Bo-
disi da se izraža sram pred drugimi bodisi da se pokažejo manevri zasramovanja, razvrednotenja. 
Najpogostejše oblike odkrite manifestacije sramu najdemo v malignem fenomenu zrcaljenja, v 
ekshibicionističnem napihovanju monopolistov, v iskanju dvojčka, vzdrževanju para s terapev-
tom, tudi v odreagiranju z narcisističnim besom. Teh manifestacij tudi ni mogoče prezreti. Zelo 
hitro prezremo sramežljive, tihe, skromne, užaljene, prikrito narcisistične člane v skupini, ki 
se umaknejo ali občudujejo druge do te mere, da njim prepuščajo besedo in se skušajo narediti 
nevidne. 

V skupini se včasih pokažejo tudi obrnjene, specifične dimenzije selfobjektne dinamike, obrnje- 
ne zato, ker vključujejo poskus zanikanja selfobjektne odvisnosti: težnjo biti edini (edina), edin- 
stveni (edinstvena) mora posameznik prikriti, in tega, kar bi ta položaj dokazovalo, ne more 
deliti z drugimi. Pojavljajo se tudi številne selfobjektne manifestacije v obliki projekcij in per-
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cepcij zavrženosti, zasmehovanja, s poskusi zavreči skupino, primeri neempatičnih interpretacij 
in dajanja nasvetov, tudi izražanja nepomembnosti. Poseben fenomen so izrazi obrambe pred 
sramom na nivoju skupine kot celote in obrambno poveličevanje kohezivnosti ter edinstven-
osti skupine. Terapevt, ki se poslužuje koristnosti interpretacij skupine kot celote, lahko kdaj 
na račun utrjevanja kohezivnosti skupine spregleda težnje po grandioznosti in omnipotentnosti, 
edinstvenosti tistih članov, ki sprožajo v skupini to dinamiko. Tako lahko takšen posameznik, ki 
ga terapevt s pogledom na skupino kot celoto utaplja v skupnem, izvisi. 

Morrison (1990, v Roth, Stone in Kibel) opozarja tudi na manifestacije depresije, ki so v skupi-
ni pogosto izraz občutkov nemoči, manjvrednosti in občutka, da si zguba. Včasih se izraža le 
občutek izčrpanosti. Za razliko od občutkov krivde, ki sili k opravičevanju, sram načenja upanje 
– sili v brezup.

Sram je torej v psihoterapiji najtežje izslediti. Podžiga tako hude odpore, da ljudje ne prikrivajo 
le vsebine, ki se je sramujejo, ampak tudi sram sam po sebi. Zato ga pogosto ne obdelamo – tako 
še naprej povzroča posledice v dinamiki konfliktov in v delu na sebi (selfu). Skupina je vendar 
medij, v katerem je sram težje prikriti, lažje izslediti in zato tudi razreševati skozi iste pogoje, v 
katerih je nastal – v interpersonalni situaciji. To pa je mogoče le v ozračju zaupanja in varnosti
Tukaj se deli selfa, ki so zasramovani, lažje predelajo in predelani ponovno ponotranijo. 
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Introduction

Although psychotherapy can be part of psychiatry or psychology, it is also an independent disci-
pline and independent interdisciplinary science, which means that it has already become an in-
dependent profession. Thus, it needs its own standards and one of the key questions is this: what 
is professional competence in psychotherapy? Other questions follow: what are the means to 
achieve professional competence, how to design appropriate training, how to implement it, and 
finally how to assess qualification. Psychotherapy has a relatively short tradition in comparison 
with other disciplines. Moreover, the specific transitional situation in Slovenia, in comparison 
with other countries, means these questions require close attention; particularly  when we try to 
implement the experiences in psychotherapy education from other countries, especially from 
those that are already adhering to the Bologna process. This paper is, therefore, an attempt to 
answer the above questions. I will try to defend my basic thesis that the Slovenian situation needs 
original and creative solutions which will be illustrated by an example.

Do we need standards for psychotherapy?

Although the question seems to be simple, on closer analysis we are confronted by the contro-
versial nature of this issue and others that follow. The attempts to design psychotherapy as an in-
dependent profession with corresponding independent academic study within the new legislative 
procedure raise several dilemmas. Serious theoretical examination is required of the conceptual 
assumptions about professional standards as well as of the design and implementation of the 
training. In the mid nineties the key issue of psychotherapy in Slovenia was how to put it on a 
scientific basis (Praper, 1996; Mrevlje and Praper, 1997). Nowadays the issue would be, how to 
(if at all) design on a scientific basis psychotherapeutic standards and training. Since we face in 
this area the same dilemmas which are present in the Bologna process, confrontation with key 
issues such as globalisation, the economy, politics etc., is inevitable.   

In Slovenia it is clear that psychotherapy is a sensitive area where unprofessional and/or un-
ethical conduct can have serious consequences. There is a need, therefore, for standards which 
would protect citizens against harmful conduct and at the same time offer quality assurance of 
the service. It is also clear that this area is very heterogeneous and that there is no single under-
standing as to what constitutes problematic conduct and what professional competence is. This 
can be confirmed by the significant theoretical differences among the authors within professional 
and research literature on the issues about the boundaries between ethically non-problematic, 
questionable or unacceptable psychotherapeutic practice (Bond, 1993; Corey et al., 1988; Mas-
son, 1988; Rutter, 1989; Wefel, 1998). We can conclude, therefore, that standards are necessary 
because of transparency, which means simply that we know what we can expect from the train-
ees at the end of their education and that we can expect comparable competence from graduates 
within a heterogeneous profession. There are several concerns, however, ranging from the pos-
sibility of unity within the multitude of different models of psychotherapy – Petrūska Clarkson 
(1994: 18) talks about 450 models – to the sensitive issue of the problematic side of standards.  

Analysis of the theoretical background and its implications  

The historical development of professional standards illustrates their controversial nature. The 
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National Vocational Qualifications (NVQs) systems in England and Wales (begun in 1986), New 
Zealand, Australia, and the United States represent a unified system of standards which would 
offer quality assurance. Those who are familiar with this system are aware also of its controver-
sial nature. In the European context we can find the idea of a qualifications framework as well 
as a corresponding educational model in ‘the competence-based approach to education and trai-
ning’ (CBET) in the United Kingdom. Yet Adam, one of the authors has remarked, his country’s 
“experience of quality assurance and the development of qualifications frameworks is highly 
developed and controversial” (p. 33). 

But the reactions of the critics were very harsh. Hyland (2006) is convinced that the word ‘con-
troversial’ is “a monstrous understatement of the position; the CBET model on which all this is 
founded is philosophically flawed, educationally subversive and pragmatically ineffective” (p. 
25). In his view the essential characteristics of this perished project are: growth of centralised 
control over education and simplistic and morally impoverished utilitarianism. Moreover, the 
principal conception of the nature and purpose of education is an economic one, based on neo-
behaviourist reductionism “which replaces rich conceptions of knowledge and understanding 
with narrowly prescriptive competences and skills” (p. 24).

Competence as a basis for professional standards is, therefore, a key concept which has to be 
analysed. For the purpose of this paper I will just summarise essential aspects of my previous 
research (Kotnik, 2004, 2006a, 2006b, 2006c, 2006d, 2007).

It is not in question that in everyday life we would like competent professionals: psychothera-
pists, teachers of our children, our physicians and all kinds of experts for washing machines, 
computers etc. So it seems that competence as a result of education is not in question either, and 
this is one of the basic ideas of the approach which is offered by the Tuning project (Gonzalez 
and Wagenaar, 2003) as a ‘new paradigm’ within the Bologna process. What is at stake in this 
paradigm and the concept of competence?

Starting with models of education in general we can find distinctions between three models and 
their corresponding curriculum strategies: 
- academic, subject-based, content-driven curriculum;
- utilitarian, vocational, objectives-driven curriculum, and
- progressive, developmental, process-driven curriculum (Ross, 2000: 144).
In each of them the emphasis is clear: content, objectives and the development of a person’s 
potential (Kroflič, 2002: 170). Introducing the competence approach (CA) as a fundamental 
characteristic of the Bologna process is a significant move from the content-driven towards the 
objectives-driven model.  

The subject-based model and its implemented educational process is understood also as the proc-
ess of initiation in which students are led towards ‘relevant’1 knowledge. Apart from ‘classic’ and 
‘humanistic’ education this model provides the symbolic control of society (Ross, 2000: 101) 
and corresponding reproduction of the system and its values (Kotnik, 2006a: 13-14). The undeni-
ably rigid aspects of this model are a problem and often represent justified reasons for changes 
towards the objectives-driven model. This development started with the wider Outcomes Based 
Approach, where the basic feature is the concept of learning outcomes and this led onto the con

Competence in psychotherapy: From the conceptual ground to its realization

1Relevance has its own ideological dependence. One of its consequences is hierarchy of subjects and corresponding 
division of departments and competition among them (Ross, 2000).
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troversial Competence Based Education and Training (CBET), with the concept of competence2 
as its key feature.  

It is known that the origin of CBET can be traced back to the performance-based vocational 
teacher education movement in the United States in the 1970s (or perhaps even earlier to 1960s 
– see Barratt-Pugh, 1995). How was this achieved? They observed what successful teachers were 
doing, then they made a sort of functional analysis and wrote down these activities as ‘behav-
iours’3, listed them and called them competencies4. It all seems obvious, natural and unproblem-
atic, but there are some assumptions (which can not be analysed here):
- successful teachers are also competent teachers;
- there is a guarantee that the curriculum can be designed and implemented with these  
 pre-packed qualifications;
- the successful mastery of atomised tasks is competence, i.e. that the whole is the sum  
 of its parts; 
- teachers or future teachers are ‘equal’ to the extent that universal and unified models  
 ‘work’ for all of them; 
- a belief that, if we master competencies, we will be competent; 
- if we persuade future students that by offering them these competencies, they will be 
 come competent. 

Why did they choose the term competence? It seems these abilities or skills to perform certain 
atomistic activities should be called competencies because the word implies competence. Later 
it was found how useful this word could be for the purposes of marketing. Competency became 
a promise or even a guarantee of becoming competent5. These lists of competencies, which 
formed the basis of the training of competent teachers, still persist as assumptions in the majority 
of competence-based approaches6. The original approach in the USA teacher education could 
not succeed in its aims because of its theoretical assumptions.This led to serious problems (see 
Korthagen, 2004: 79). Moreover there has also been research which showed that there was no 
evidence of advantages for this kind of teacher education (Tuxworth, 1989: 12). Nevertheless, 
the competence approach appeared again in 1980’s in the area of vocational education and failed 
to succeed (Hyland, 1997). Critics agreed that the concept of competence in the UK vocational 
education was understood in an unreflective behaviourist way, which led to the conclusion that 
the approach “can easily become educationally counter-productive” (Hyland, 1994: 54). The 
critics conclude that its influence on the training and education of future generations will be not 
only inappropriate but actively damaging because of its rigidity, reductionism, atomism, con-
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2One of the many understandings of competence : »Competence is about turning knowledge into action. In the 1990s, as 
the United Nations looked at how it should be organized in the 21st century, competencies played an important role. UN 
Secretary-General Kofi Annan defines competence as »a combination of skills, attributes, and behaviors that are directly 
related to successful performance on the job.« The United Kingdom’s Institute of Health Care Development defines it 
as »the ability to perform according to job standards, through a wide range of circumstances and to respond to changing 
demands.« Implicit in both  definitions - as well as in others in the literature - is that superior performance in a job is 
based on applying knowledge, skills, and attitudes in an ever-changing environment”. http://www.comminit.com/en/
node/1307/3          
3The term for this procedure is 'functional analysis'. See: http://www.re-skill.org.uk/relskill/profcomp.htm   
4The more the activities are divided into elements, the larger is the list. This is called atomization and together with func-
tional analysis represents a sort of ‘tailorism’ in education. It originates from the production efficiency methodology that  
breaks every action, job, or task into small and simple segments.
5I mention this becuse of the already widespread approach in higher education marketing to attract students on the basis 
of this belief.
6 This non-diferentiating can be found also in the Tuning which is basic document of the Bologna reform (Hager, 2006: 
31)
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ceptual confusion, empirical flaws, and inadequacy for the needs of a learning society (Barnett, 
1994; Bridges, 1996; Carr, 1993, 2002; Chappell, 1996; Collins 1991, Hyland, 1994; Norris, 
1991, 1996). Hyland (1997) also insists that a non-behaviourist conception of competence does 
not actually exist because of its “intrinsically behaviouristic” (1997, p. 492) nature.

Given this critical attitude towards the concept of competence, it would be for us useful to 
emphasise Hyland’s (1994) significant initiative to make a clear distinction between ‘competen-
ce’ and ‘competency’.  Competency represents a “narrower or atomistic dispositional sense of 
competence” which refers to “performances and aspects of activities”. On the other hand, there is 
a “more holistic version of ‘competence’ as capacity” where “the term is employed broadly” and 
“applies to the evaluation of persons” (p. 21).The implication of this distinction is important  in 
terms of the Slovene language in which competence (in contrast to competency) cannot be used 
in the plural. This is significant. If we understand competence only in a wider everyday sense, 
it simply expresses somebody’s mastery of his work. If we add what has been developed above 
theoretically, the conclusion is that we do not need the word ‘competency’ and its plural ‘com-
petencies’. However, those who believe that competence is the sum of (more or less atomistic) 
competencies, will keep both words (Kotnik and Borstner; 2004; Kotnik, 2004, 2006a, 2006b, 
2006c, 2006d, 2007). 

We can understand the harsh responses from the academic community (especially within the 
UK) to the intiatives to introduce the failed model of CBET into higher education. Yet CBET 
became the basis of the Bologna process. Since its authors claim in Tuning that this competence 
approach is the integrated version and refer to Paul Hager as the author of the integrated compe-
tence approach, we need to examine this approach as well. The main reason is the claim of Hager 
and his Australian colleagues (Hager and Gonczi, 1994, 1996) that their approach to competence 
is not atomistic but holistic “in  that  it  points  to  the  organic,  whole person  nature  of  learning,  
including  the  importance  of  dispositions  and abilities” (Hager, 2004: 425). They adapted the 
competence approach in the mid 1990’s in a way that avoided “the problem of a myriad of tasks 
by selecting key tasks or elements that are central to the practice of the profession" (Gonczi and 
Hager, 1994). But they emphasise that competence is the property of a person.

Although the integrative approach is officially the basis of the Bologna process, Hager himself 
does not recognise the approach in Tuning as his approach. Moreover, his critique of Tuning is 
devastating. He claims, that “despite its laudable aims, a project that features such vital flaws in 
its foundations, is argued to be fatally deficient from the start” Hager, 2006: 31).

This rather long but necessary introduction can now be a basis for addressing the question on 
what would be the best approach to the necessary standards in psychotherapy in our Slovenian 
situation. From the analysis the inadequacy of the traditional behaviourist competence approach 
is evident, as well as the questionable ‘modernised’ approach, adopted by the Bologna process 
(Kotnik, 2006d: 93). It makes sense, therefore, to explore, whether a consistent use of Hager’s 
approach would be acceptable for us, and further, whether his approach can rescue the compe-
tence approach in general. One single answer is not possible. Analyses (Kotnik, in print) show 
that the integrated version of the competence approach (by Hager and Gonczi) can be quite use-
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7Professional standards for particular areas within law have been developed under the instruction of Paul Hager. Accor-
ding to him they work well, so it would be worth examining them. http://www.lawsociety.com.au/ForSolictors/Educati-
on/specialists/assessmentinformation/index.htm )

8As an illustration let's have a look at the passage from the family law standards:
PERFORMANCE STANDARDS
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ful and acceptable for some professions7 (e.g. within natural sciences), where key tasks can be 
identified, formulated and articulated, as well as the assessment criteria.8  
On the other hand there are professions and disciplines where such an approach is less appro-
priate or even detrimental. By no means could  this approach become a general and universal 
model of education and/or professional standards, especially if we take into account the wider 
emancipatory role of education which does not have just an instrumental role. These functions 
cannot be reduced to ‘key tasks’.

There is a special reason why at this point we should include some fundamental questions con-
cerning education and its role in the context of neoliberal globalisation, since they are relevant in 
the  context.of Slovenia’s transitional situation. In 2003 Karola Hahn  published her article,  ‘The 
Changing Zeitgeist of German Higher Education and the Role of GATS' in Higher Education in 
Europe (Vol. XXVIII, No. 2), in which she discussed the apparently contradictory nature of two 
forces in German higher education and research policy: the drive to co-operation, Europeaniza-
tion and integration, on the one hand, and on the other , the need for European universities to 
adopt a highly competition-oriented role towards world-wide markets where HE is understood 
just as a trade product.  Otherwise cooperative European universities  become competitors for 
students from Asia. By revealing this hidden agenda, she has drawn attention to a significant new 
Zeitgeist, where, we can guess, there is no place for values such as Bildung etc.

This phenomenon raises several dilemmas such as:
- should universities follow traditional common scientific and intellectual interests or  
 whether development be based on profit considerations, 
- should globalization be hegemonic or counter-hegemonic (Boaventura de Sousa San 
 tos), 
- shall we conceptualise education as a global public good with the potential to contrite  
 to the world agenda, or as a narrow, instrumental agenda that serves the needs of tran 
 snational capital or (Roger Dale)?
Inevitably these dilemmas are related to the very nature of Bologna reform but they are also 
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Practitioners wishing to be acredited should be able to perform the following tasks:
1. Develop a Relationship with the client by:
1.1 Listening Effectively to the Client
By listening effectively, the practitioner is able to percieve the client's immediate needs regarding safety, children and 
the financial situation.

The practitioner becomes aware of the client's non-legal needs, and any gender, language, cross-cultural and religious 
issues, and their implications.

1.2 Communicating Clearly and Appropriately
The practitioner:
- ask effective questions and interacts with the clientin a supportive way and, at te same time, adopts methods 
to test the reality of the client's statements;

- adopts a nondiskriminatory attitude and uses plain language to communicate with the client to dispel myths 
and to educate regarding family law, its limits and realities;

- responds promptly to the client's inquiries and concerns, demonstrates a commitment to follow the client's 
instructions (within ethical limits) and an understanding of the client's welfare needs.« 

http://www.lawsociety.com.au/ForSolictors/Education/specialists/assessmentinformation/index.htm ) )
As we see the essence of these standards is WHAT the candidate has to master and HOW we will know that he has ma-
stered that. If e.g. the required 'competency' is clear and appropriate communication, then the assesment criteria is e.g. 
effectiveness of questions, support, plain language, prompt responses and understanding. Although these 'key tasks' are 
wider, we could say that the articulation of assesment criteria could be a danger of the return of atomism. 
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connected to the more politically correct principles of quality, comparability and compatibility. 

Implications and alternatives: towards creative solutions appropiate for Slovenia’s 
transitional context                         

The essential implications of the theoretical analysis could be summarised as follows. 
Transparency is the main reason that we need psychotherapeutic standards in Slovenia’s transi-
tional context. However, they need to be holistic and they should respect the specific character-
istics of modalities. But above all, they should serve the needs of the profession and not merely 
bureaucratic needs. The implication is the appropriate level of generality which offers to modali-
ties appropriate articulation of what trainees should master in order to be licenced and/or (in the 
case of designing the training) what they should master at the end of the training. The next step 
is to find a consensus within the profession on what is common and necessary.9  Of course, the 
standards must make sense, if we take them seriously, and not be just a ‘must’, which is the case 
with bureaucratic lists of ‘competencies’. If the profession is autonomous, it can introduce an 
appropriate term instead of the discredited term ‘competency’, which would serve  the needs of 
the profession. As I have said, in the Slovenian language it makes sense to use only the holistic 
meaning of the word competence10 – mastery, and in this sense cannot be used in the plural. If 
we do not respect this characteristic of our language and attempt to use the term in the plural, 
then we take another problematic step by converting property into entity, which has important 
implications and consequences11.

What would be an alternative? It would be better to abandon the discredited expression ‘compe-
tence’ because of its contamination and plethora of meanings and return to the wider objectives-
driven approach. This is the Outcomes Based Approach which uses the word learning outcomes 
which has a wider meaning and includes knowledge, understanding and skills, but still keeps 
open the possibility of learning outcomes as tasks. It is essential that this approach keeps what 
behaviourism abandoned because of easier measurement – attributes, as the basis of behaviour. 
This means a re-affirmation of knowledge and understanding as traditional educational values, 
not only in the sense of a content-driven model of education but including the objectives-driven 
and the process-driven models. Although Hyland (1994: 53-54, 96-98) as a critic of competence 
approach insists only on knowledge and understanding, he offers an alternative in experiential 
learning as an approach. If we accept this approach and also take into consideration  the model 
of education as the guideline of the holistic development and growth both of the individual and 
society which includes an emancipatory role for education, then we return to the values of the 
process-driven model of education. It is interesting to realise, that our conclusion already existed 
in the reform documents from 1996 (Izhodišča kurikularne prenove - Origins of the curricular 
reform, 1996). This theoretical basis can also be found in Kroflič (2002), who saw the solution 
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9An example of a necessity would be a mastery of his theoretical model and applying it in therapeutic process. EAP 
Standards: 2.2 Assessment, Diagnosis & Case Conceptualization, UKCP standards: demonstrate the ability to use 
chosen theoretical model and knowledge to establish and work with the therapeutic relationship.
10SSKJ (Dictionary of Slovenian Language): to be competent – who thorougly master particular area. Competence – 
property of the competent person.
11We can notice this in the marketing brochures where educational institutions attract students by assuring them which 
'competences' their students will get, obtain. An analogy for understanding from psychotherapy could be helpful. 
People often understand and use expressions for mental disorders or personality disorders (those which do not have an 
organic ground) as entities. They are used to support the belief that disturbance functions as an organic illness. Mental 
disorder becomes an entity  as in the case of a virus which attacks the organism: e.g. 'I have anorexia'.
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for Slovenian education in the combination of the objectives-driven and the process-driven mod-
els of education. If Slovenia followed this principle, a creative approach, adapted to Slovenia’s 
specific situation would be needed. But in this way in the long term the failures of a blind and 
schematic adoption of the competence approach would be avoided.

From theoretical principles to their realisation

I will start this section with my personal experience from the two areas of my work: teacher 
education and psychotherapy training. In both areas I came to the same or similar conclusions.
In my work with students who are trained to become teachers of philosophy I was experiment-
ing with various ways of formulating and articulating learning objectives and their assessment 
criteria for testing whether we achieved them. In the end I always came to the same conclusion. 
From my experiences in schools I learned again and again that there are two essential aspects 
of the basis on which it can be judged whether student teachers master their ‘job’. One aspect 
is profound knowledge and understanding of the examined topic, the other is mastering of the 
process in guiding philosophical discussion with students. The latter means developing attention 
to observe the process12 and the capacity for its conceptualisation13,  i.e., Understanding of the 
process that offers possibilities of intervening with regard to the chosen goal. This is the case in 
the problem based teaching of philosophy where student teachers need to develop with students 
elements of philosophical thinking through philosophical discussion.

I have a similar experience of the same principles in psychotherapy training. There are many 
things which need to be learned, but there are again two aspects that stand out. One aspect is the 
mastery of the theory of the chosen modality, especially its profound understanding, particularly 
in connection with therapeutic experience. The other aspect is paying attention to the therapeutic 
process as process in the ‘here and now’, where we accompany the trainee step by step, as he 
accompanies the client. I am talking about humanistic modalities and my experience is from 
Gestalt therapy, where contact is of fundamental importance. Contact as a condition for growth 
is what trainees learn - how to establish it and maintain it or how to re-establish it when it is 
lost. For this purpose subtle attention to the relationship with the client is necessary; maintain-
ing from moment to moment  phenomenological observation of what is happening. From the 
learning perspective this is the basis for the reflection of experience, its understanding and then 
its conceptualisation. This creates the possibility of wider choices of intervention with regard to 
a chosen goal at a particular moment. Professional psychotherapeutic training in the context of  
Gestalt therapy is not the learning of given methods and techniques but learning to pay attention 
to the uniqueness of each moment of the relationship with the client, as has been said by Resnick 
(1984):

As far as I am concerned, the technology is the very least important part of Gestalt therapy. It 
is the closest thing to irrelevant that I know. […] [E]very Gestalt therapist could stop doing any 
Gestalt technique that had ever been done and go right on doing Gestalt therapy. If they couldn’t, 
then they weren’t doing Gestalt therapy in the first place. They were fooling around with a bag of 
tricks and a bunch of gimmicks. The technology is only a tool and tool can change (p. 19)

He understands technique as “a freeze framing of what at its conception was a creative figural 
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12To put it in a simple way: that’s(he) knows, what is at stake in philosophy, that(s)he knows what is happening in the 
process and that (s)he knows what(s)he is doing.
13Experiential learning (Kolb) and its third step.
14The empty chair' would be an example of so called 'Gestalt technique' which was abandoned by most Gestalt thera-
pists when it had been used independently of principles. Initially it had been used for externalisation and awareness of 
internalised dialogues.
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leap in a difficult situation” (p. 20). Technique14, therefore, appears in a concrete situation as an 
experiment, which enables a qualitative leap. It is something that offers to the client an experi-
ence and the opportunity to explore something new for his personal growth. As such it comes 
out from a given situation and offers to the therapist the possibility of being creative. Learning 
Gestalt therapy is, therefore, the learning of principles and methodology and not the learning of 
techniques. It is the learning of how to apply principles to new and unpredictable situations (to 
learn the uniqueness of human nature) and at the same time developing an  understanding of 
those aspects of human nature which are universal.  

This description has its purpose, since the described approach has  implications for both the de-
sign of standards and the curriculum. It means that we need generality of aims and appropriate 
articulation of learning outcomes. It is evident also, that detailed articulation of assessment cri-
teria would not be in accordance with the stated principles. However, there is something which 
can be offered as an alternative and this will be described later.

Now we can return to the general question of psychotherapeutic competence. The question re-
mains how can we formulate this from a general perspective and in particular in the context of 
psychotherapy. The difficulty which is well known is, that transparent judgement of competence 
would require articulated assessment criteria. If they are too general, it is difficult to justify the 
judgement; if they are more articulated and precise, they can violate the principles of modality 
and miss the purpose.

 It is known that for authors who insist on the concept of competence as property, the difficulty 
in making a judgement of competence is that there is only performance as the basis for judging 
competence (apart from descriptors of performance), because we cannot have access to compe-
tence itself but we can only infer it from the performance15 (Hager, 2006; Lum, 1999). This is 
a general answer from which authors conclude that competence is a social construct based on a 
consensus within a profession. If we put it another way: a competent therapist is a person who 
works in accordance with standards which do not say much and make sense only in a formal 
procedure. If we take the issue more seriously and really want to know whether the therapist is 
competent, we are left with the everyday sense of competence as meaning mastery which is ac-
cessible only by insight which can differ from person to person. However, it is misleading if we 
insist that it is possible to make the leap from the everyday sense of competece to the concept of 
competence which would offer objectivity, instrumentalisation and measurability and that such 
an approach would serve  as a general model of education. This is another reason for abandoning 
the discredited concept of competence as a curriculum/standards category and use it only in its 
everyday sense. 

Illustration

As an illustration which offers a solution to the problem I am going to present a model of psy-
chotherapy training, which offers one possibility for the articulation and realisation of the above 
mentioned principles.

There are  two aspects to consider- organisational and educational. 
1) The organisational aspect seems to be less important, but it has significant assumptions and 
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implications. The specific training of psychotherapy in the domain of Gestalt therapy was based 
on the previous experiences of this kind of training in Slovenia and experiences of individuals 
who had trained abroad (e.g. Metanoia Institute, London). The guideline from the very beginning 
was to utilise everything from abroad which would contribute to a comparable quality of training 
in our Slovenian context.

There is in our Slovenian context a cultural difference that does not allow the mechanical trans-
mission of models. Furthermore, there is  a significant difference in financial capacity. The ad-
vantage of a small institute is that it is not part of the established academic institutional system. 
The public higher education system has by its nature a high degree of 
rigididty which condemns it to a slower process and which is lacking in quality.    

The newly established institute was built on the personal contact which we had with a number 
of distinguished trainers from other reputable institutes which would guarantee the quality of 
our training. We invited them to collaborate with us within our financial limits They helped us 
to design our curriculum (GPTI Handbook, 2002), standards and teaching plan. Whilst they 
took on the key roles as trainers and supervisors  they also took care of the training of our own 
trainers from our existing therapists. Apart from Metanoia trainers we gradually included other 
distinguished trainers from other institutes from different countries (France, Italy, and USA) 
and incorporated their different approaches. This gave an assurance of quality, width and also 
an openess for differences which is again the advantage of a new small institute. The process 
gradually led towards the formation of our own trainers and supervisors and their greater part in 
the training. This process provides an interesting example of counter-hegemonic globalisation 
and how we avoided global trends in higher education which is easier for an independent small 
institute. This was the general framework which after a decade of bringing good practices to 
our Slovenian context produced the results. The quality of our first graduates, assessed by an 
international board of assessors, was comparable with the graduates from e.g. Great Britain. 
Without being aware of it, we had adhered  to the basic principles of the Bologna process: qual-
ity, comparability, compatibility. At the same time we had followed what we later heard was the 
new educational paradigm. 

2) Educational aspect (from the conceptual framework towards its realisation). A clear concep-
tual framework which offers transparency for all the three parties involved (trainers, trainees and 
examiners) was both the starting point and our guideline. It turned out to be useful for all of us. 
For this purpose we prepared a student handbook Priročnik (Kotnik in Flajs, 2004), adopting the 
idea of the Metanoia Student Handbook (2000), which offers all the necessary information for 
trainees, including a teaching plan. It is updated each year as appropriate. It sets out the principles 
of the Institute, understanding of the modality and its training, and epistemological principles. It 
continues with concrete data (entry requirements etc.), followed by aims and learning outcomes. 

General learning outcomes include: 
a) an integrated understanding and application of Gestalt therapy (to examine theoretical 
grounds and demonstrate their application to clinical practice, to examine and critically 
evaluate GT theory of Self, to examine and critically evaluate compatible developmental 
theories) and
b) general psychotherapeutic skills (which include by way of example the need to demon-
strate the ability to maintain  contact with self and others in different situations, to demon-
strate the ability to assess the client, to map the process, direction and progress, to develop 
a therapeutic alliance, to identify the process of just transference and countertransference 
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and work with this in a therapeutic relationship etc.)

These are all necessary skills and areas of knowledge and understanding. They are mentioned 
because of the need for transparency and as a point of reference for trainers, trainees and examin-
ers. It is not a list, which would as a sum of its parts guarantee psychotherapeutic competence. 
A further aim of  the handbook is also to show the form of the final assessment, composed of 
both written (case study) and oral assessment (a recording of clinical work). Assessment criteria 
are formulated in a general form (for example-written assessment: accurateness of material, rel-
evance of the content, understanding of related theory, insight into the implications for clinical 
practice, argumentation, originality etc.; oral assessment: ability to conceptualise the therapeutic 
process, sensibility to the appropriate course of the therapy, the quality of contact, awareness of 
the trainee’s own process, clarity, precision, effectiveness of interventions etc.).

The commentary to the criteria for the written assessment is also important: “These are, 
of course formal criteria of an academic nature, which do not restrict what is for the exam-
iners the basis of their holistic judgement of a candidate’s clinical competence”. Several is-
sues could be discussed, but let us focus just on one essential one: we need the criteria for 
the purpose of transparency; however, more detailed articulation in humanistic modalities 
would return to the discredited atomism with its behaviourist ground. Yet the illusory wish for 
measurability requires more detailed assessment criteria. This vicious circle can be overcome 
in a slightly different way. Experience shows, that more than formal criteria, other emphases 
are important. For this purpose the institute pays special attention to the strategies of teach-
ing and learning, continuous assessment and evaluation of the progress of individual trainees. 

The Handbook describes particular forms of teaching and learning from a formal perspective 
(workshops, work with clients, supervision, personal therapy, peer group, psychiatric place-
ment), but a special attention is given to the approaches within particular forms (theory and 
discussion, small group work, supervised work in trios, group process, live supervision, discus-
sion groups, individual study etc – see the diagram). During the course these forms become more 
concrete and precise in defining the learning outcomes for particular semesters.15  Concrete forms 
of work based on experiential learning are designed as the basis for the comprehention and as-
similation of particular elements, which lead towards the realisation of the general outcomes and 
are finally assessed by the written and oral examinations. For this purpose ongoing assessment 
has a crucial role. Each individual is accompanied by staff members throughout the whole time 
of training and all existing forms of teaching are included. For example: reports from supervi-
sors on progress in clinical work and feedbacks from essays are combined to show the overall 
progress, growing edges and step by step preparations of the trainees for the final examination. 
The four essays during each academic year, contribute to this purpose and are designed to cover 
particular areas (Theoretical Essay – covering connection of theory, personal and therapeutic 
experience; Supervised Practice Report; Tape and Transcript with commentary and Personal 
Journal). Feedbacks from assessors have a special role as a sources of learning. Staff members 
meet on a regular basis and discuss the progress of each trainee. The staff are also helped by 
regular monthly surveys which provide feedback from trainees. They give an insight into the 
overall success of the pedagogical process, allowing for immediate response and changes and 
contribute to the relationship between trainees and trainers.

We could say that this described process is ‘a new educational paradigm’ of the Bologna process.
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Diagram 1: Diagram as an illustration and a summary of the above described structure and the process from 
the conceptual framework towards its realisation and how particular elements contribute to the realisation 
of the learning outcomes. 

The diagramatic illustration depicts the conceptual framework and its realisation showing how 
the  particular elements contribute to the realisation of the stated outcomes. Furthermore, this is 
the response to the competence approach16 and an alternative proposal, based on the combination 
of objectives-driven and process-driven curriculum, manifested in experiential learning.

This is also an attempt at a creative response and an argument to a dilemma raised in the special 
issue of the European Journal for Psychotherapy, Counselling and Health, which included the 
controversial statement: ‘Universities are not a good place for psychotherapy and counselling 
training’ (Parker, 2002). The result was expected: serious arguments were presented that psycho-
therapeutic education should be both a part of academic education and that it should be separate 
at independent institutes. The Slovenian transitional situation needs a creative solution adapted 
to our specific situation that does not lead into the either/or direction. The solution lies in the 
search for cooperation between academic education and institutes. They both have advantages 
which can be joined and disadvantages which can be overcome – provided the real objective is 
the quality of education and professional competence of graduates. Cooperation with other coun-
tries is necessary but in the spirit of counter-hegemonistic globalisation. We definitely do need 
standards for the profession and for professional education and appropriate legislation, but based 
on the real needs of the profession and standards which would be taken seriously. 
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Conclusion

Apart from offering an alternative to the competence approach the purpose of this analysis to-
gether with the illustration was also to emphasise the particular and specific needs of the profes-
sion in the present situation in Slovenia, which needs creative solutions. The alternative to com-
petence approach can not be another universal schematic model, but a holistic approach arising 
out of a conceptual framework on the level of standards and/or curriculum to its realisation in 
practice. This approach can not offer techniques, but must proceed from principles and method-
ology. The model of the institute which derived from critical theoretical analysis is a combina-
tion of objectives-driven and process-driven curriculum, manifested in experiential learning. In 
spite of the controversial nature of standards we can state that we need them in Slovenia's present 
transitional situation. The task is to design theoretical foundations for standards, which are kept 
away from the discredited behaviourist reductionism. Such standards must not serve merely 
bureaucratic needs, but they must serve the needs of the profession.  
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Kompetentnost v psihoterapiji: 
od koncepta in standardov do izvedbe 

Izvirni znanstveni članek

Povzetek 

Prispevek ima dva dela: kritična teoretska analiza kompetenčnega pristopa pokaže na problematične 
vidike in vodi v sklep, kaj in zakaj je v tradicionalnem behaviorističnem kompetenčnem pristopu za 

kurikularno strategijo neproduktivno. Kot alternativa se sicer kaže Hagerjeva integrirana verzija kompe-
tenčnega pristopa, na katero se sklicuje Tuning kot temeljni dokument bolonjskega procesa, a se kot poli-
tični kompromis izkaže za nekonsistentnega. Izvirna Hagerjeva verzija je sicer konsistentna, ne more biti 
univerzalni model standardov in kurikula, ampak je smiselna le na nekaterih področjih (eksaktne vede, 
naravoslovje). Iz analize sledijo jasne implikacije za področje psihoterapije in posebej za humanistično 
orientirane modalitete, kjer so za slovenske tranzicijske razmere potrebne izvirne in kreativne rešitve. Zato 
je kot odgovor neustreznemu in nekritično sprejemanemu kompetenčnemu pristopu posebna pozornost 
namenjena rešitvi, ki je kombinacija učno-ciljnega in procesno-razvojnega kurikularnega modela in izku-
stvenega učenja ter ponuja celoto od konceptualne zasnove standardov ali kurikula do njegove izvedbe, kar 
je ilustrirano tudi na primeru.

Ključne besede 
standardi, kompetentnost, kompetenca, psihoterapija 

Kairos 4/3-4/2010 Znanstveni prispevki

DR. RUDI KOTNIK, IZR. PROF., FILOZOFSKA FAKULTETA MARIBOR, STUDENCA 4, 1241 KAMNIK, RUDI.KOTNIK@GUEST.ARNES.SI, 040 472 473



48 RudiKOTNIK

Uvod

Čeprav je psihoterapija lahko sestavni del psihiatrije ali psihologije, je ravno tako tudi samostoj- 
na disciplina in samostojna interdisciplinarna veda, kar pomeni, da je postala že tudi samostojen 
poklic oziroma profesija. Za slednje pa potrebuje tudi svoje profesionalne standarde in eno izmed 
ključnih vprašanj, ki se postavlja, je, kaj je pravzaprav profesionalna kompetentnost v psiho- 
terapiji. Sledijo pa vprašanja, kakšna so sredstva za dosego te psihoterapevtske kompetentnosti 
oziroma, kako zasnovati ustrezno edukacijo, kako jo izvajati in kako preverjati usposobljenost. 
Ker ima v primerjavi z drugimi disciplinami in poklici psihoterapija krajšo tradicijo in ker v 
naših specifičnih razmerah v nekaterih vidikih zaostajamo za razvitim svetom, so ta vprašanja 
še toliko bolj pomembna in aktualna. Zlasti, ko gre za vprašanje, kako pri zasnovi našega psi-
hoterapevtskega izobraževanja uporabiti tuje izkušnje, še posebej tiste, ki v naše izobraževanje 
prihajajo z bolonjsko prenovo. Pričujoči spis je torej poskus odgovoriti na zgornja vprašanja in 
utemeljiti temeljno tezo, da potrebujemo kreativne in izvirne rešitve, kar bomo poskušali tudi 
ilustrirati s primerom.

Ali potrebujemo psihoterapevtske standarde?

To vprašanje je videti preprosto, vendar nas podrobnejša analiza sooči s kontroverznostjo tako 
tega vprašanja, kot tudi drugih, ki sledijo. Zamisli in poskusi realizacije samostojne  psiho- 
terapevtske edukacije ali celo njenega akademskega študija v luči novo nastajajočega zakona 
o psihoterapiji odpirajo celo vrsto dilem, ki zahtevajo resen teoretski spoprijem tako s kon-
ceptualnimi predpostavkami profesionalnih standardov, izobraževalnih standardov, kot tudi 
zasnovo in izvajanje samega izobraževanja vključujoč didaktične implikacije. Če je bilo pred 
dobrim desetletjem aktualno vprašanje, ali in kako psihoterapijo postaviti na znanstvene temelje 
(Praper, 1996; Mrevlje in Praper, 1997), je danes aktualno vprašanje ali je mogoče (in če je, 
kako) postaviti na znanstvene temelje tako profesionalne standarde kot tudi psihoterapevtsko 
izobraževanje. Pri tem naletimo na iste dileme, ki se odpirajo ob uvajanju bolonjske prenove, 
zato je neizogibno tudi soočenje z vrsto ključnih vprašanj, ki zadevajo globalizem, ekonomski 
in politični vidik. 

Če bi poskušali zelo strnjeno povzeti oris naše situacije, bi to lahko pokazali z dvema tenden-
cama. Po eni strani je dejstvo, da je psihoterapija zelo občutljivo področje, kjer ima neprofe-
sionalno (in/ali neetično) ravnanje lahko sorazmerno resne posledice.  Zato se kaže potreba po 
standardih kot nujnost, ki bi državljane najprej ščitili pred škodljivim ravnanjem, hkrati pa bi 
s tem spodbujali tudi kvalitetne storitve. Hkrati ugotavljamo, da je to občutljivo področje tudi 
izjemno heterogeno z zelo različnimi razumevanji, kaj je problematično ravnanje in kaj je psi-
hoterapevtska kompetentnost. To potrjujejo tudi precejšnje teoretske razlike v strokovni in znan- 
stveni literaturi o tem, kaj naj bi bila psihoterapevtska kompetentnost, kje so meje med etično 
neproblematično, vprašljivo in nedopustno psihoterapevtsko prakso (Bond, 1993; Corey et al., 
1988; Masson, 1988; Rutter, 1989; Wefel, 1998). Lahko bi torej ugotovili, da standarde nujno 
rabimo – tudi zaradi transparentnosti, kar preprosto pomeni, da vemo, kaj naj psihoterapevti 
po končani edukaciji dejansko obvladajo in da znotraj heterogene stroke vsaj približno lahko 
računamo na enako usposobljenost diplomantov. Vendar se pojavlja vrsta resnih pomislekov: od 
vprašanja možnosti poenotenja v množici različnih šol – Petrūska Clarkson (1994: 18) jih navaja 
450 – do problematičnih vidikov standardov. 
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Analiza teoretskega ozadja in njene implikacije  

Zgodovina uvajanja poklicnih standardov v splošnem smislu kaže na njihovo kontroverznost. 
Nacionalni Kvalifikacijski Sistem (NVQS) v Veliki Britaniji, Avstraliji Novi Zelandiji itn. 
predstavlja enoten sistem kot dogovor o standardih preko katerih naj bi država državljanom 
omogočala jamstvo, da izobraževalne inštitucije te standarde izpolnjujejo. Kdor to pozna, pozna 
tudi kontroverznost tega projekta, kar priznava tudi eden izmed njegovih avtorjev v okviru bo-
lonjskega procesa (Adam, 2003: 33), pa tudi njegovo zahtevnost. Vendar pa so reakcije kri-
tikov ostre. Hyland (2006) je prepričan, da je zgolj izraz 'kontroverznost' »monstruozno podcen-
jevanje« (str. 25) propadlega projekta, ki ima tendenco centraliziranega nadzora izobraževanja 
in njegove utilitaristične podrejenosti ekonomskim in tržnim ciljem, kjer se splošne in specifične 
cilje (znanje in razumevanje) visokošolskega izobraževanja nadomešča predvsem z »ozko pred-
pisanimi kompetencami in spretnostmi« (str. 24). Kompetenca kot podlaga standardov je torej 
ključni pojem, ki je potreben analize. Ker sem o tem v zadnjih letih že obširno pisal (Kotnik, 
2004, 2006a, 2006b, 2006c, 2006d, 2007) , bom povzel le za naše potrebe bistvene vidike.

Verjetno ni vprašljivo, da si v vsakdanjem življenju želimo opravka s kompetentnimi strokov- 
njaki, pa naj bodo to psihoterapevti, učitelji naših otrok, naši zdravniki ali serviserji naših naprav. 
Zato verjetno tudi ni vprašljiva kompetentnost kot tisto, kar naj bi bilo rezultat izobraževanja. 
To pa je tudi temeljna ideja, ki jo kot novo paradigmo poučevanja in učenja ponuja tudi projekt 
Tuning (Gonzalez J. & Wagenaar R. (eds.), 2003) v okviru bolonjskega procesa. Za kaj gre pri 
tej paradigmi in pri samem pojmu kompetentnosti?

Če pogledamo to z vidika modelov vzgoje in izobraževanja, lahko razlikujemo tri modele in s 
tem tri kurikularne strategije: učnosnovno načrtovanje, kjer je izhodišče in poudarek na vsebini, 
učnociljno načrtovanje, kjer je izhodišče in poudarek na ciljih ter procesno-razvojno načrtovanje, 
kjer ima prednost tisto, kar prispeva k razvoju osebnostnih potencialov učenca (Kroflič, 2002: 
170). Uvajanje kompetenčnega pristopa (KP), ki je v temelju bolonjske prenove, je izrazit premik 
v smeri utilitarističnega učno-ciljnega modela. Učnosnovni ali tudi kulturno-transmisijski model 
in na njem temelječe izobraževanje je tudi proces iniciacije, v katerem študenta/dijaka/učenca 
pripeljemo do tega, da skrbi za 'relevantno'1 znanje. Ta model poleg 'klasične' in 'humanistične' 
vzgoje skrbi tudi za simbolni družbeni nadzor in temu ustrezno reprodukcijo sistema in vrednot  
(obširneje v Kotnik, 2006a: 13-14). Rigidni vidiki tega modela so zato vodili k učnociljnemu, 
pri katerem se je poleg splošnejšega Rezultatskega pristopa (Outcomes Based Approach), kjer so 
temeljna kategorija študijski dosežki (learning outcomes) pojavil tudi kontroverzni kompetenčni 

1Relevantnost je seveda ideološko pogojena, ena od njenih posledic pa je tudi stroga hierarhija predmetov, klasifikacija 
na discipline in posledična delitev na oddelke z medsebojno konkurenčnostjo. Ross (2000) ugotavlja, da predmetni od- 
delki bodisi za ohranjanje statusa quo ali pa za vzpon na letvici »uporabijo katerikoli trenutno razpoložljivi izobraževalni 
ali politični diskurz« (str.110). Pri nas se je za to uveljavil izraz ‘imperializem strok’ in ga srečamo ob vsakokratni 
kurikularni prenovi ali katerikoli drugi podobni situaciji (organi odločanja itn). Zanimiva je zdajšnja situacija bolonjske 
prenove, kjer se zgoraj omenjeno pravilo potrjuje: izkušnje v tem procesu nas prepričujejo, da ima status quo (predmeta, 
discipline, oddelka) prednost pred temeljnimi cilji bolonjske prenove«
2Ena od mnogih razlag pojma: »Pri kompetenci gre za pretvorbo vednosti v dejanje. […] Generalni sekretar Združenih 
narodov Kofi Annan definira kompetenco kot ‘kombinacijo sposobnosti, lastnosti in obnašanj, ki so neposredno poveza-
na z uspešnim opravljanjem dela.’ United Kingdom’s Institute of Health Care Development pa jo definira kot ‘zmožnost 
izvedbe  skladu s poklicnimi standardi skozi širok spekter okoliščin in kot odgovor na spreminjajoče se zahteve.’ Tako 
v teh dveh definicijah kot tudi drugih v literaturi je impicitno, da kakovostno opravljanje dela temelji na uporabi znanja, 
sposobnosti in naravnanosti v nenehno spreminjajočem se okolju.’«  http://www.comminit.com/en/node/1307/36
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pristop (Competence Based Education and Training – CBET), kjer je ključna kategorija kompe-
tenca.2 
Kompetenčni pristop ima svoj izvor v 60. in 70. letih v izobraževanju učiteljev v ZDA. Kako 
so se tega lotili? Na preprost način lahko rečemo, da so opazovali, kaj in kako delajo uspešni 
učitelji, zapisali to kot posamezna 'obnašanja',3 te posamične dejavnosti imenovali 'kompetence', 
naredili iz tega seznam 'kompetenc'.4 Ta seznam kompetenc naj bi bil podlaga za izobraževanje 
kompetentnih učiteljev. V omenjenem postopku in konceptu je več nereflektiranih predpostavk, 
vendar omenimo le bistvene: prva predpostavlja identiteto med uspešnostjo in kompetentnostjo, 
druga predpostavlja možnost univerzalne zasnove in izvedbe kurikuluma na podlagi takih pake-
tov kompetenc in tretja predpostavlja, da je celota vsota posameznih delov. Slednje se kaže tudi 
v prepričanju: če bomo obvladali 'kompetence', bomo kompetentni, kar lahko razumemo tudi 
tako, da so 'kompetence' obljuba ali celo zagotovilo kompetentnosti.5 Te izvorne predpostavke 
se ohranjajo tudi v večini sedanjih pristopov, temelječih na 'kompetencah', kjer je poleg teh 
predpostavk še pojmovna zmeda, saj pogosto ne razlikujejo6 med 'kompetenco' kot zmožnostjo 
in performanco oziroma izvedbo delovne naloge. Izvorni kompetenčni pristop že zaradi samih 
teoretskih predpostavk ni mogel doseči zastavljenih ciljev, na kar opozarja Korthagen (2004), ki 
doda tudi dodatno nastale probleme kot so dolgi in nerodni seznami kompetenc, ki fragmentirajo 
učiteljevo dejavnost (str. 79) in ponuja tudi holistični pristop kot alternativo (Korthagen, 2004, 
2005). Tudi raziskave, kljub institucionalni uveljavitvi, ”niso dale evidence o prednosti takega 
izobraževanja učiteljev ... številne raziskave pa so pokazale, da ni korelacije med vedenjem teh 
učiteljev in dosežki oz uspešnostjo učencev” (Tuxworth, 1989: 12). Tudi nadaljnji sistemski 
poskusi uvajanja kompetenčnega pristopa na področje poklicnega izobraževanja v osemdesetih 
letih so doživeli neuspeh (Hyland, 1997). Ko gre za pojem kompetence v angleškem poklicnem 
izobraževanju, teoretiki soglašajo, da gre za nereflektirano behavioristično razumevanje, kar je 
tudi podlaga sklepu, da ima celoten, na tem pojmu utemeljen pristop tako resne pomanjkljivosti, 
da je ne le vprašljiv ali neustrezen, ampak celo škodljiv (Bridges 1996, Hyland 1997), saj je 
pretirano redukcionističen, ozek, rigiden, atomiziran ter teoretsko, empirično ter pedagoško ne-
jasen (Chappell, 1996; Hyland, 1994). Hyland (1997) tudi vztraja, da nebehavioristčni pojem 
kompetence ni mogoč (str. 492).

Iz zelo ostre in kritične naravnanosti do pojma kompetence (Barnett, 1994;  Carr, 1993, 2002; 
Collins 1991, Norris, 1991) je za nas posebej zanimiva in vredna poudarka Hylandova pobuda 
o nujnosti pojmovnega razlikovanja med »ožjim atomističnim dispozicijskim pomenom kompe-
tence«, ki se nanaša na »dosežke in vidike dejavnosti« ter »bolj holistično verzijo 'kompetence' 
kot zmožnosti (capacity)«, ki ima širi pomen in se »nanaša na evalvacijo oseb« (str. 21). To 
razlikovanje je ključno za razmejevanje med nereflektiranimi in nekritičnimi behaviorističnimi 
pristopi ter holističnimi pristopi. Medtem, ko je v angleščini to razliko omogočata izraza com-
petency (pl. competencies) in competence, v slovenščini to omogočata izraza kompetenca (kom-
petence) in kompetentnost (Hyland, 1994; glej tudi Carr, 1993). Bolj kot samo razlikovanje 
so pomembne implikacije, kar je razvidno v slovenskem jeziku celo bolj kot v angleškem. Če 
razumemo kompetentnost (zgolj) kot vsoto 'kompetenc', kar marsikdo verjame, potem ima 
tak pomen bolj ali manj atomističnih 'kompetenc', ki izhajajo iz funkcionalne analize, nujno 
behavioristično podlago. Če pa kompetentnost razumemo v holističnem smislu in temu ustrezno 

RudiKOTNIK

3Za to se v literaturi uporablja izraz ‘funkcionalna analiza’. Glej: http://www.re-skill.org.uk/relskill/profcomp.htm 
4Čimbolj so te dejavnosti razstavljene na elemente, več jih je v celoti. Temu bi lahko rekli atomizacija, ki je skupaj s 
funkcionalno analizo značilnost ‘taylorizacije’ v izobraževanju, ki ima sicer izvor v delitvi delovnega procesa.  
5To omenjam posebej zato, ker skuša marketing izobraževalnih institucij pridobivati študente predvsem na podlagi tega 
prepričanja.  
6To nerazlikovanje je tudi v Tuningu kot temeljnem dokumentu bolonjske prenove (Hager, 2006: 31)
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zasnujemo izobraževanje, potem 'kompetenc' ne rabimo več in s tem tudi ne izraza. (obširneje: 
Kotnik in Borštner; 2004; Kotnik, 2004, 2006a, 2006b, 2006c, 2006d, 2007) 
Lahko torej razumemo, da se je akademska sfera tako ostro odzvala na uvajanje kompetenčnega 
pristopa v britansko poklicno izobraževanje. Še bolj je akademska sfera protestirala, da bi ta pro-
padli poskus lahko bil model za visokošolsko izobraževanje ali celotno izobraževanje. Zgodilo 
pa se je celo več: kompetenčni pristop je postal podlaga bolonjske prenove. Ker tvorci v Tun-
ingu trdijo, da gre za integriran pristop k pojmu kompetence in se pri tem sklicujejo na avtorja 
integriranega pristopa, ki je Paul Hager, preverimo še to razumevanje kompetence, ki naj bi 
bilo holistično in naj bi se izognilo problematičnim vidikom tradicionalnega kompetenčnega 
pristopa. Slednjega so avstralski avtorji poskusili prevladati že sredi devetdesetih let (Hager in 
Gonczi, 1994, 1996) s širšim pojmovanjem kompetence, ki ni več atomistično in se »izogiba 
mnoštvu nalog z izborom ključnih nalog, značilnih za nek poklic«. To pojmovanje kompetence 
naj bi bilo holistično, ker »je naravnano na organsko naravo učenja, ki vključuje celotno   
osebo, vključujoč dispozicije in zmožnosti« (Hager, 2004: 425). V tej verziji kompetenčnega 
pristopa, ki sega že vsaj v sredino devetdesetih let, se torej ohranjajo posamične kompetence (kot 
zmožnosti za 'ključne naloge poklica'), ki pa so lastnosti osebe. Vendar pa Hager (2006: 31-38) 
kot avtor integriranega pojma kompetence, na katerega se sklicuje Tuning, le-tega podvrže ostri 
kritiki. Seveda pa svojega modela v Tuningu ne prepozna (obširneje Kotnik, 2006d).

Zato nas zanima, kaj bi na podlagi teh izkušenj sledilo za psihoterapevtske standarde in 
izobraževanje v naši situaciji. Na podlagi zgornje analize je razvidna problematičnost in torej 
neustreznost tako tradicionalnega behaviorističnega kompetenčnega pristopa, temelječa na funk-
cionalni analizi in atomizmu, kot tudi konceptualna nejasnost bolonjske prenove, ki je rezultat 
političnih kompromisov (Kotnik, 2006d: 93). Zato se postavlja vprašanje, ali Hagerjeva kon-
ceptualna jasnost lahko reši kompetenčni pristop. Odgovor ni enoznačen, saj analize tega pri- 
stopa (Kotnik, v pripravi) kažejo, da integrirana verzija kompetenčnega pristopa kot podlaga za 
standarde verjetno povsem ustreza nekaterim profesijam7 (npr. eksaktne vede, naravoslovje), 

Kompetentnost v psihoterapiji: od koncepta in standardov do izvedbe

7Ker so standarde za posamezna področja specializacije na področju prava v Avstraliji izdelali s pomočjo Paula Hagerja 
in ker menda dobro opravljajo svojo funkcijo, si jih je vredno ogledati. http://www.lawsociety.com.au/ForSolictors/
Education/specialists/assessmentinformation/index.htm )
8Za ilustracijo si oglejmo odlomek iz standardov za družinsko pravo iz prej omenjene spletne strani:
POKLICNI STANDARDI
Kandidati, ki se želijo akreditirati, morajo biti sposobni izvesti naslednje naloge:
1. Razviti odnos s klientom:
1.1 Z učinkovitim poslušanjem klienta
Z učinkovitim poslušanjem je odvetnik zmožen zaznati klientove neposredne potrebe, ki se tičejo varnosti, otrok in 
finančne situacije. Odvetnik začne spoznavati klientove neformalne (nepravne?) potrebe in druge probleme v zvezi s 
spolom, jezikom, medkulturne religiozne probleme in njihove implikacije.  
1.2 Z jasno in ustrezno komunikacijo
Odvetnik:
- postavlja učinkovita vprašanja in komunicira s klientom suportivno in hkrati preverja realnost klientovih 
 trditev.
- je uvideven in uporablja preprost jezik za razjasnjevanje mitov in za seznanjanje družinskega prava, njegovih 
 meja in realnosti;
- se hitro odziva na klientova vprašanja in skrbi, pokaže pripravljenost slediti klientovim interesom (znotraj 
 etičnih meja) in razumevanje za njegove potrebe.« 
http://www.lawsociety.com.au/ForSolictors/Education/specialists/assessmentinformation/index.htm )

Kot vidimo je bistvo tako zasnovanih standardov KAJ mora kandidat obvladati in KAKO bomo vedeli, da to obvlada. 
Če je na primer zahtevana ‘kompetenca’ jasna in ustrezna komunikacija, potem so kriteriji za preverjanje tega npr. 
učinkovitost vprašanj, suportivnost, preprostost jezika, hitri odzivi in razumevanje. Čeprav so te ‘naloge’ postavljene 
širše,  pa bi lahko rekli, da se v tej podrobni artikulaciji kriterijev preverjanja potencialno kaže nevarnost vračanja  
atomizma.
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kjer je mogoče jasno formulirati tako 'ključne naloge' poklica kot tudi jasno artikulirati kri-
terije njihovega preverjanja.8 Nikakor pa to ne more biti univerzalen model izobraževanja in  
standardov (še posebej na področju humanistike), ko nas zanima tudi širša emancipatorična 
(Freire, Habermas) vloga izobraževanja, ki nima zgolj instrumentalne vloge. Teh funkcij pa ni 
mogoče zvesti na 'ključne naloge'.

Ko govorimo o širši vlogi izobraževanja, ki pa ima konkretne posledice, je v analizo na tej točki 
treba nujno vključiti še temeljna vprašanja izobraževanja in njegove družbene vloge v kontekstu 
neoliberalne globalizacije, saj so relevantna tudi za naš primer. Karola Hahn (2003) se je namreč v 
svojem članku “The Changing Zeitgeist of German Higher Education and the Role of GATS” do-
taknila očitne protislovne narave nemškega  visokošolskega sistema, kjer opaža dve nasprotujoči 
si tendenci v izobraževanju in raziskovalni politiki: na eni strani težnjo po sodelovanju, evro-
peizaciji in integraciji, na drugi strani pa potrebo evropskih univerz po prilagoditvi izjemno 
konkurenčno naravnani vlogi na svetovnih trgih, kjer je visokošolsko izobraževanje le še tržni 
produkt. Sicer kooperativne evropske univerze se na azijskih trgih borijo za študente, ki jim 
ponujajo diplome pod svojim imenom. Ta fenomen sproža več dilem: 
- Ali naj univerze sledijo skupnemu znanstvenemu in intelektualnemu interesu ali pa naj 
razvoj temelji na profitnem oziru?
- Ali naj bo globalizacija hegemonistična ali protihegemonistična? (Boaventura de Sousa 
Santos)
- Ali bomo zasnovali izobraževanje kot globalno javno dobrino ali pa kot ozko instru-
mentalno sredstvo, ki služi potrebam transnacionalnega kapitala? (Roger Dale)

Te dileme se neizogibno tičejo tudi narave bolonjske reforme, vendar jih prekrivajo politično 
bolj korektna načela kvalitete, primerljivosti in kompatibilnosti.

Implikacije in alternative: na poti h kreativnim rešitvam v pogojih tranzicije                         

Bistvene implikacije teoretske analize bi lahko načelno povzeli takole: V razmerah tranzicije 
zaradi transparentnosti standarde nujno rabimo, vendar zasnovane tako, da ohranjajo holizem 
in spoštujejo specifike modalitet. Še prej pa, seveda, da služijo dejanskim potrebam stroke in 
ne birokratskim potrebam. To implicira na ravni psihoterapije kot celote tisto raven splošnosti, 
ki modalitetam omogoča podrobnejšo artikulacijo tega, kar naj obvladajo edukanti ob koncu 
izobraževanja. Zato je na ravni stroke najprej potreben konsenz o tem, kaj je tisto skupno in nuj- 
no.9 Seveda so standardi smiselni, če jih vzamemo resno, če so v pomoč sami stroki in niso zgolj 
birokratska nujnost.10 Ena takih birokratskih zahtev so seznami 'kompetenc'. Avtonomna stroka 
ima možnost, da argumentirano namesto kompromitiranega pojma 'kompetenc' uporabi izraz, ki 
bo smiseln in bo opravljal svojo funkcijo. Ugotovili smo že, da je v slovenskem jeziku smiseln le 
holistični izraz kompetentnost,11 ki pomeni zgolj človekovo lastnost, da obvlada svoj posel – in 
nič drugega. To je tudi izvorni pomen besede in zato druge pedagoške uporabnosti sploh nima. 

RudiKOTNIK

9Tak primer nujnosti bi bilo psihoterapevtovo obvladovanje teoretskega modela in dela z njim. To pomeni, da kandidat 
obvlada svoj teoretskim model in ga je zmožen uporabljati v terapevtskem procesu.    
Standardi EAP imajo na primer v točki 2.2 Assessment, Diagnosis & Case Conceptualization, medtem ko UKCP  
standardi formulirajo to takole: - demonstrate the ability to use chosen theoretical model and knowledge to establish and 
work with the therapeutic relationship.
10Implementacija bolonjskih načel v praksi kaže tranzicijsko značilnost, da so na primer študijski dosežki v učnih načrtih 
večinoma zadostitev administrativnim zahtevam, za katere je precejšnja verjetnost, da jih večina ne preverja.  
11SSKJ: kompeténten - ki temeljito pozna, obvlada določeno področje; usposobljen, poklican. Kompeténtnost - lastnost, 
značilnost kompetentnega:



53

Slovenski jezik kot kompetenco razume le pristojnost, nima pa izvorno izraza 'kompetenca' v 
tem pomenu (obvladovanja) niti v ednini niti v množini. To je dobro in ima svoj smisel, ker bi 
sicer iz kompetentnosti kot lastnosti, se pravi iz atributa nosilca, naredili entiteto. Če lastnost 
postane entiteta, ima to pomembne implikacije in tudi dejanske posledice.12 

Kaj bi bila alternativa? Ker bi bilo kompromitiran izraz 'kompetenca' zaradi kontaminiranosti 
in mnoštva različnih pomenov, ki so se pojavili na področju izobraževanja, bolje sploh uki-
niti in ker je problematičen tudi sam pristop, je smiselna alternativa, ki ohranja učno-ciljno na- 
ravnanost. To je rezultatski pristop [Outcomes Based Approach], ki je širši pristop, temelječ 
na študijskih oziroma učnih dosežkih oziroma izidih. Le-te je mogoče formulirati splošnejše, 
se pravi tudi kot znanje in razumevanje. Še vedno pa lahko vključuje tudi tiste pričakovane ali 
zahtevane dosežke, rezultate, ki so vezani na delovne naloge. Bistvena je možnost ohranjanja 
tistega, kar behavioristični pristop zaradi lažje merljivosti ukinja – atribute, ki so podlaga temu 
obnašanju oziroma vedenju. To pomeni reafirmacijo tradicionalnih pedagoških vrednot kot sta 
vednost in razumevanje, vendar ne več v učno-snovnem pač pa v smeri učno-ciljnega modela 
izobraževanja. Za Hylanda (1994: 53-54, 96-98), ostrega kritika kompetenčnega pristopa, sta 
alternativa temeljni kategoriji vednosti in razumevanja, kot pristop pa izkustveno učenje. Vendar 
pa bi bilo pri tem vodilo posameznikova in celostna družbena potreba po razvijanju in rasti. Toda 
dosledno upoštevanje teh načel zahteva povratek k vrednotam procesno-razvojnega modela (glej 
tudi Ermenc, 2006: 24). Čeprav nekateri izpostavljajo višje spoznavne cilje (Biggs; 1994, 1999), 
je tudi tu pomembno posvečanje procesu. 

Tako glede kurikularne strategije in modela izobraževanja pridemo do sklepa, ki je, zanimivo, pri 
nas že obstajal (Izhodišča kurikularne prenove, 1996). Teoretsko podlago je formuliral Kroflič 
(2002),  ki je videl rešitev za naše izobraževanje v kombinaciji učno-ciljnega in procesno-razvoj- 
nega modela.  Če bi sledili temu načelu, bi sicer rabili kreativen pristop za izdelavo takega mode- 
la, prilagojenega naši situaciji, vendar bi se dolgoročno izognili neuspehom nedomišljenega, 
slepega in shematičnega prilagajanja in prevzemanja kompetenčnega pristopa. Prepričan sem, da 
bi si kredibilnost v široki akademski druščini pridobili veliko bolj z izvirnostjo in doslednostjo 
kot pa s sprejemanjem seznamov kompetenc, ki bi jih potem upoštevali ali pa tudi ne. 

Od načel do izvedbe

Kot izhodišče naj navedem svojo izkušnjo. Moje področje delovanja sta izobraževanje učiteljev 
in psihoterapija s psihoterapevtskim izobraževanjem. Na obeh področjih sem prišel do enakih 
ali podobnih ugotovitev. 

Pri delu s študenti, ki se pri predmetu didaktika filozofije usposabljajo za poučevanje filozofije, 
sem preverjal različne možnosti oblikovanja in členjenja ciljev, ki jih želimo doseči in kriterijev, 
na podlagi katerih bi skupaj ugotavljali, ali smo jih dosegli. Znova in znova se ob nastopih in 
praksi študentov na šolah lahko prepričam, da prevladujeta dva bistvena vidika, na podlagi kat-
erih lahko presojamo ali bodoči učitelj obvlada svoj 'posel'. En vidik je poglobljeno poznavanje 
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13Najpreprosteje: da ve, za kaj gre v filozofiji in da ve, kaj dela.
12O tem se lahko prepričamo v ponudbah izobraževalnih institucij in njihovem marketingu, kjer obljubljajo katere ‘kom-
petence’ bodo pridobili njihovi slušatelji.  Za razumevanje pa je uporabnejša analogija s področja medicine in   
psihoterapije. Ljudje pogosto izraze za osebnostne motnje ali pa duševne motnje (le tiste, ki sicer nimajo podlage v or-
ganskem dogajanju), uporabljajo in razumejo kot entitete. Motnja postane entiteta, ki deluje tako kot bolezen – na primer 
napade človeka tako kot virus itd. Bistveno je to, da je to nekaj, kar pride od zunaj in ni moje, npr. imam anoreksijo.
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in razumevanje področja, ki je predmet obravnave, drugi vidik pa je 'obvladovanje' procesa v 
vodenju filozofske diskusije.13  Slednje pomeni razvijanje pozornosti za opazovanje procesa in 
potem sposobnosti za njegovo konceptualizacijo,14 se pravi razumevanje procesa, ki omogoča 
izbiro (glede na cilj) ustreznih intervencij. To seveda velja za problemski pouk, ko se razvijanje 
elementov filozofskega mišljenja dogaja v filozofski diskusiji. 

Podobne izkušnje, vendar na istih načelih, izhajajo iz psihoterapevtskega izobraževanja. Kljub 
množini vsega konkretnega, kar sodi v učenje in obvladovanje v tej profesiji spet izstopa dvoje. 
Najprej je to obvladovanje teorije izbrane modalitete in predvsem njenega poglobljenega ra-
zumevanja, vendar v 'povezanosti' s terapevtsko izkušnjo. Drugi vidik je spet posvečanje tera- 
pevtskemu procesu v 'tu-in-zdaj', kjer spremljamo edukanta korak za korakom, tako kot on sledi 
klientu. Govorim o humanistično orientiranih modalitetah, moja izkušnja pa je s področja Ge-
stalt terapije, kjer je kontakt temeljna kategorija. Kontakt kot pogoj za osebno rast je torej tisto, 
česar se edukant uči: kako ga vzpostavljati, ohranjati ali ponovno vzpostavljati, če ga 'izgubi'. Za 
to je potrebno subtilno posvečanje odnosu s klientom iz trenutka v trenutek in fenomenološkemu 
opazovanju tega, kar se dogaja. To je v učnem smislu podlaga za refleksijo dogajanja, njegovega 
razumevanja in konceptualizacije, kar omogoča izbor med več možnostmi intervencij glede na 
izbrani cilj v posameznem trenutku. Učenje gestaltistične psihoterapevtske profesije je tako tudi 
posvečanje enkratnosti in neponovljivosti vsakega trenutka odnosa s klientom na podlagi upo-
rabe načel in ne učenje vnaprej izdelanih metod in tehnik, na kar je opozoril že Resnick (1984): 

V Gestalt terapiji je tehnologija najbolj irelevantna stvar, kar jih poznam. Vsak Gestalt 
terapevt bi lahko povsem prenehal uporabljati katerokoli Gestalt tehniko, ki je bila kdajkoli 
uporabljena in bi še vedno lahko prakticiral Gestalt terapijo. Če ne bi mogel, bi tudi pred 
tem v resnici ne prakticiral Gestalt terapije. V resnici bi se zgolj postavljal in zapravljal čas 
z vrečo trikov. Tehnologija je samo orodje in orodje se lahko spreminja (s. 19).

Tehniko razume kot »skrepenelo obliko nečesa, kar je bilo v času nastanka kreativen preskok 
lika v težki situaciji« (s. 20). Tehnika15 torej nastane v konkretni situaciji kot eksperiment, ki 
omogoči kvalitativen preskok; nekaj, kar klientu omogoči izkušnjo in raziskovanje nečesa nove-
ga za njegovo osebno rast. Kot taka izide torej iz dane situacije in za terapevta pomeni možnost 
kreativnosti ob spoštovanju temeljnih načel.  

Učenje uporabe načel namesto tehnik ter posvečanja enkratnosti in neponovljivosti trenutka je 
torej razvijanje psihoterapevtske avtonomnosti za 'obvladovanje' novih in nepredvidljivih te- 
rapevtskih situacij (zaradi tistih vidikov človeške narave, ki so enkratni  in neponovljivi), vendar 
ob hkratnem poznavanju in razumevanju tistih vidikov človeške narave, ki so univerzalni.   

Tak pristop ima implikacije tudi za načrtovanje standardov in kurikuluma, kar pomeni splošnost 
v formulaciji ciljev in tistih pričakovanih študijskih dosežkov, kjer je to potrebno. Podobno velja, 
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14Tu pridejo v poštev načela izkustvenega učenja: da izkušnji poučevanja (četudi le nekaj minut) sledi refeksija doga-
janja in ugotavljanje, kaj se je dogajalo in s katerim pojmom bi lahko zajeli dogajanje. To razumem s konceptualizacijo 
procesa.
15Kot primer  lahko omenimo znano in v gestaltističnem svetovanju danes le še redko uporabljano tehniko praznega 
stola, ki je služila le za ozaveščanje internaliziranih dialogov oziroma internaliziranih pomembnih oseb, nikakor pa ne za 
treniranje dialoga z realnimi osebami. Ko so jo kot tehniko začeli uporabljati neodvisno od načel, je izgubila svoj prvotni 
smisel in lahko razumemo, zakaj so jo Gestalt terapevti nehali uporabljati. Imeli pa so tudi druge razloge, saj so med 
drugim ugotavljali, da klient, ki se ‘pogovarja’ s praznim stolom ni več v kontaktu s terapevtom ali drugače povedano, 
da ta tehnika ovira dialoški pristop.
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da morajo biti ocenjevalci temu ustrezno usposobljeni za proces preverjanja. Seveda pa je nujna 
cena takega pristopa omejena možnost za izdelavo natančnejših kriterijev ocenjevanja in temu 
ustrezna manjša možnost 'merljivosti' dosežkov. Kot je znano, je za avtorje, ki sicer vztrajajo pri 
pojmu kompetetntosti a ga jemljejo kot lastnost, težava presojanja kompetentnosti ta, da je na 
voljo le performanca,16 na podlagi katere (in kriterijev kot deskriptorjev performance) je mogoče 
samo sklepati o kompetentnosti (Hager, 2006; Lum, 1999). To je hkrati tudi načelen odgovor na 
vprašanje kaj bi sploh lahko bila psihoterapevtska kompetentnost. Je socialni konstrukt (Lum, 
1999; Hager, 2006) kot rezultat konsenza. Preprosto povedano je skladno z zgornjim pojmom 
kompetentnosti kompetenten terapevt tisti, ki dela v skladu s standardi (kar ne pove veliko), kar 
lahko preverimo, a le do določene mere in ima smisel le v formalni proceduri. Ker pa so zelo 
tehtni razlogi, da pojem kompetence opustimo, ker je (med drugim) zaradi zagotavljanja, da 
je kompetentnost vsota 'kompetenc' zavajajoč, nam tako ostaja le vsakdanji pojem kompetent-
nosti, s katerim pa si tukaj ne moremo kaj dosti pomagati. Tega uporabljamo takrat, ko nas uvid 
prepriča, da nekdo obvlada svoj posel in ta subjektivni uvid ima dejansko lahko realno osnovo. 
Zavajanje pa je, če trdimo, da je mogoč preskok iz vsakdanjega pojma kompetentnosti na pojem, 
ki bi nam omogočal objektivnost, instrumantalizacijo in merljivost. To je tisti razlog, zaradi 
katerega je pojem kompetentnosti kot kurikularno kategorijo bolje ukiniti in ga je torej smiselno 
ohraniti le v vsakdanjem pomenu.

Ilustracija

Kot ilustracijo bom navedel primer enega od obstoječih primerov psihoterapevtskega 
izobraževanja, ki je seveda samo ena od možnosti artikulacije in realizacije zgoraj omenjenih 
načel. Zaradi pestrosti in razlik med modalitetami se tudi načela lahko razlikujejo, kar bi pome-
nilo, da bi se zgoraj omenjene poti od koncepta do izvedbe med modalitetami lahko razlikovale. 
Za skupne standarde pa je potrebne skupna podlaga, ki mora imeti ustrezno splošnost. Primer 
ima dva vidika: organizacijski in edukacijski. 

1) Organizacijski je videti manj pomemben, vendar ima še kako pomembne predpostavke in im-
plikacije. Ob uvajanju te konkretne psihoterapevtske edukacije so bile podlaga izkušnje že pred-
hodno obstoječi zametki tovrstne edukacije v Sloveniji in izkušnje, ki so jih posamezniki prinesli 
iz svojih različnih izobraževanj v tujini (npr. Metanoia Institute v Londonu). Od vsega začetka 
je bilo vodilo prenesti tisto, kar bo prineslo primerljivo kvaliteto edukacije v naš specifični kon-
tekst. Ta specifični kontekst je po eni strani kulturna različnost, ki ne prenese mehaničnega17  
prenašanja modelov, po drugi strani pa velika neprimerljivost v finančnih zmožnostih. V tem se 
izkazuje izjemno velika prednost malih inštitutov, ki (še) niso del institucionalnega izobraževanja 
in s tem tudi ne del akademskega izobraževanja. Področje visokošolskega in/ali univerzitetnega 
izobraževanja je namreč po naravi stvari za take procese zaradi izjemne rigidnosti že vnaprej 
obsojeno na upočasnjen proces in zaostajanje v kvaliteti. Novoustanovljeni inštitut je začel 
tako, da smo preko osebnih stikov povabili k sodelovanju nam znane edukatorje, ki so bili jam-
stvo za kvaliteto edukacije in ki so bili pripravljeni izvajati edukacijo v okviru naših finančnih 
zmožnosti. Pomagali so izdelati kurikulum (GPTI handbook, 2002), standarde in sam program 
izobraževanja in v njem prevzeli bistvene vloge kot edukatorji in supervizorji, naši že formirani 
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16Pojmovna dvojica performanca-kompetenca je ustaljen izraz in ju zato ne prevajam, zlasti zato, da je jasen izvor.
17Kot zanimiv primer naj navedem eno od težav, ki smo jih imeli z rednim in pravočasnim oddajanjem esejev, ki so bili 
s pedagoškega vidika za nas zelo pomembni za spremljanje edukantovega razvoja. Tega problema v britanski kulturi ni. 
Britanski kolega edukator nam je svetoval finančno kazen za zamudo eseja, kar pa v našem kulturnem okolju nikakor ni 
delovalo. Najti smo morali svojo rešitev.
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psihoterapevti pa so se v te vloge postopno uvajali. Seveda smo začeli z edukatorji iz Meta-
noia Institute (po zasebni liniji), vendar smo postopno vključevali tudi edukatorje od drugod, 
ki so nam jamčili po eni strani kvaliteto po drugi strani pa različnost v pristopih, kar nam je 
omogočalo večjo širino in odprtost (ZDA, Italija, Francija). Ves ta proces je v nadaljnjih letih 
postopno omogočal formiranje naših edukatorjev in supervizorjev in temu ustrezno njihovo ved-
no večjo vlogo. S tem smo se izognili globalističnim trendom visokošolskega izobraževanja, kar 
je seveda lažje doseči malemu inštitutu, ki ni vpet v institucionalno akademsko izobraževanje in 
je zanimiv primer nehegemonističnega globalizma. Ker nam je bilo temeljno vodilo kvaliteta, 
smo zasnovali program edukacije in seveda temu ustrezno izvedbo. To je splošni okvir, ki je 
po desetletju prenašanja najboljših tujih izkušenj v naš specifični kontekst prinesel rezultat ozi-
rom a jamstvo, da usposobljenost porajajočih se diplomantov, katerih usposobljenost preverja   
mednarodna komisija, nikakor ne zaostaja za, na primer, nam najbližjih diplomantov iz Velike 
Britanije. Ne da bi vedeli, smo tako sledili načelom, ki so tudi proklamirana temeljna načela 
bolonjskega procesa (kvaliteta, primerljivost in kompatibilnost). Hkrati smo tudi sledili ves čas 
temu, kar smo kasneje od bolonjske prenove slišali, da je nova edukacijska paradigma. To pa bo 
poleg organizacijskega drugi vidik naše ilustracije.

2) Edukacijski vidik (od koncepta do realizacije). Jasen koncept, ki omogoča transparentnost 
za udeležene (edukatorji, edukanti, zunanji in notranji ocenjevalci) v edukaciji je bilo vodilo 
in izhodišče, ki se kaže kot koristno za vse. Inštitut ima zato edukantom namenjen Priročnik 
(Kotnik in Flajs, 2004) z vsemi potrebnimi informacijami in ga sproti dopolnjujemo z vsem, za 
kar se pokaže potreba. Začenja z načeli Inštituta, razumevanjem te modalitete in njene edukacije 
ter epistemološkimi načeli. Nadaljuje s konkretnejšimi podatki (vpisni pogoji itd.) in preide na 
za nas pomembnejše cilje izobraževanja in pričakovane študijske dosežke. Najprej so to splošni 
kot: 

a) integrirano razumevanje in uporaba Gestalt terapije (podrobno obravnavati teoretske
 temelje GT in demonstrirati njihovo aplikacijo na klinično prakso, obravnavati in  

 kritično evalvirati GT teorijo 'self-a', obravnavati in kritično evalvirati kompatibilne 
 razvojne teorije) in 
b)  splošne psihoterapevtske sposobnosti (demonstrirati zmožnost ohranjanja kontakta s 
 seboj in z drugimi v različnih situacijah, demonstrirati zmožnost za delo v začetni in 
 sprotni oceni klienta in kliničnega dela glede na svoje zmožnosti in omejitve, oblike 
 ponujene terapije, prevladujočih okoliščin in zmožnosti GT pristopa, razvijati terapevt
 sko zvezo, dogovor [alliance], identificirati proces transferja in kontratransferja in de
 lati s tem v terapevtskem odnosu  - itn. (Navedeno je le nekaj primerov za ilustracijo).

Potem sledijo študijski dosežki na specifični ravni, kot: orisati proces, smer in napredek v psi-
hoterapiji; razumevanje kulturnih, rasnih, starostnih, spolnih specifik, seksualnih orientacij 
ter razrednih in verskih dinamik znotraj psihoterapevtskega odnosa, razumevanje različnih 
razpoložljivih terapevtskih oblik (posamične, skupinske, partnerske, družinske, kratke, dolge) 
itn – spet le nekaj primerov za ilustracijo. 

Kot vidimo so to potrebna področja znanja in usposobljenosti, ki so navedena zaradi transparent-
nosti oziroma kot skupna referenčna točka za edukante, edukatorje in zunanje ocenjevalce. Ni pa 
to seznam, ki bi kot vsota delov jamčil psihoterapevtsko kompetentnost. Naslednji pomemben 
in delikaten element so kriteriji ocenjevanja. Priročnik izhaja iz oblike končnega preverjanja, 
ki ga sestavljata pisno (študija primera) in ustno preverjanje (na podlagi predvajanja 15 do 20 
minutnega avdio ali video posnetka odlomka dela s klientom). Kriteriji so formulirani v splošni 
obliki. Kriteriji za pisno preverjanje: ustreznost materiala in relevantnost vsebine, razumevanje 
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teorije, ki zadeva obravnavani primer in vpogled v implikacije za klinično delo, argumentacija, 
ki sloni na ustrezni literaturi in rezultatih raziskav, izvirnost razmišljanja, navzočnost avtorjevih 
relevantnih strokovnih in osebnih izkušenj ter zavedanja, ustrezno in konsistentno navajanje 
virov, pristop do filozofskih temeljev Gestalt terapije in odnosa z drugimi pristopi. Kriteriji za 
ustno preverjanje: vednost in razumevanje osrednjih aspektov teorije Gestalt terapije, zmožnost 
konceptualizacije klientovega procesa v terminih Gestalt teorije z ozirom na predstavljene prob-
leme in občutek za ustrezno vodenje terapije, kvaliteta kontakta med terapevtom in klientom ter 
kandidatom in člani komisije, ki vključuje tudi terapevtovo zavedanje svojega lastnega proce- 
sa, učinkovitost (jasnost, preciznost, tempiranje in učinkovitost intervencij), profesionalnost v 
smislu zavedanja etičnih ozirov in meja svojih zmožnosti, intuicija in kreativnost, splošna ocena, 
ki vključuje tudi vprašanje, ali bi ocenjevalci priporočili kandidata klientom. 

Posebej velja poudariti komentar k pisnemu preverjanju: »To so seveda formalni kriteriji 
akademske narave, ki še ne omogočajo vpogleda v to, kar je ocenjevalcem podlaga za holistično 
presojo kandidatove klinične kompetentnosti in profesionalnosti«. Ta komentar sproža celo vrsto 
vprašanj, ki pa bi potrebovala posebno obravnavo. Zato se osredotočimo le na bistveno. Treba 
je priznati, da so pomembni za transparentnost, zlasti za edukante, ki želijo vedeti, kaj se od 
njih pričakuje oziroma po čem bo njihovo delo presojano. Vendar je tudi pri tem kontroverznem 
vprašanju treba ugotoviti, da podrobnejša artikulacija na področju humanistično usmerjenih mo-
dalitet prinaša s seboj kompromitirani atomizem s svojo behavioristično podlago. Kakor tudi 
lahko ugotovimo, da sicer iluzorna želja po večji merljivosti zahteva podrobnejšo artikulacijo 
kriterijev preverjanja.     

Vendar praktične izkušnje kažejo, da so za realizacijo ciljev bolj kot formalni kriteriji pomem-
bni drugi poudarki. Inštitut zato večjo pozornost posveča strategijam poučevanja in učenja in      
sprotnemu spremljanju dela, dosežkov in napredovanju posameznih edukantov. To bi lahko 
bil eden od mogočih primerov razumevanja bolonjske 'nove edukacijske paradigme', kjer gre 
načelno tudi za učno-ciljno naravnanost ob osredotočenosti na edukanta in njegovo pot k cilju. S 
formalnega vidika zato priročnik omenja posamezne oblike poučevanja in učenja (izobraževalne 
delavnice, delo s klienti, supervizija, osebna terapevtska izkušnja, podporna študijska skupina, 
praksa v ustanovi), vendar je posebna pozornost namenjena pristopu znotraj posameznih oblik 
(posredovanje teorije in diskusije, delo v manjših skupinah, supervizirano psihoterapevtsko delo 
v trojkah, skupinski proces, supervizija v živo, individualni študij, diskusijske skupine samih 
edukantov, posebne oblike dela v absolventskem obdobju kot priprave na študijo primera ali ust-
ni izpit). To dobi svojo konkretnejšo artikulacijo v razdelavi ciljev in dosežkov po posameznih 
štirih letnikih.18 Konkretne oblike dela z izkustvenim učenjem omogočajo podlago usvajanja 
posameznih prvin, ki vodijo k realizaciji ciljev in se na koncu preverjajo s študijo primera in 
posnetkom terapevtskega dela. Zato so tudi posamezni štirje eseji skozi vsako leto (teoretični, 
superviziski, komentar transkripta posnetka dele s klientom, osebni dnevnik) oblika učenja, ki 
se nadgrajuje, zlasti s pisnimi povratnimi informacijami, in so postopno uvajanje in priprava na 
končno preverjanje. Tu velja posebej izpostaviti pomembnost vsakega posameznega kandidata, 
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18Za profesionalno rast sta pomembna postopnost in začetek. V prvem letu je poglavitni cilj na videz zelo preprost: 
seznanjanje s temelji Gestalt terapije na način, pri katerem je v ospredju osebna izkušnja Gestalt terapije, vendar gredo 
edukanti skozi intenziven osebni proces ob hkratnem zelo poglobljenem študiju teoretskih virov, ‘prežvekovanju’ le teh 
in poskusom relevantno misliti osebno izkušnjo v smiselnih teoretskih terminih Gestalt terapije. »Po prvem letu zato 
od edukantov pričakujemo da bodo demonstrirali osnovno znanje, razumevanje in uporabo temeljnih in elementarnih 
pojmov Gestalt terapije« in da bodo »demonstrirali zmožnost razpoznavanja procesa in zmožnost razločevanja med 
vsebino in procesom«.
Zato je v treh esejih njihova naloga le povezava teorije in osebne izkušnje. To za njih pomeni zgoraj omenjeno postopno 
usvojiti, za edukatorje pa spremljati jih na tej poti in jim z ustrezno povratno informacijo stati o strani.
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ki ga vsak od edukatorjev in supervizorjev pozna v profesionalnem in osebnem smislu do te 
mere, da lahko spremlja njegov napredek in tista področja, na katerem lahko še raste [grow-
ing edges].  Konkretno to pomeni, da se edukatorji redno sestajajo, zlasti ob oddaji in branju 
vsakega eseja, in pogovorijo o  napredovanju in/ali težavah vsakega posameznika posebej. Pose-
ben pomen imajo tudi povratne informacije iz rednih vsakomesečnih anket, ki dajo vpogled 
v uspešnost pedagoškega procesa in odnosa med inštitutom ter edukanti in s tem omogočajo 
podlago za spremembe.

Slika 1: Grafična ponazoritev koncepta in poti do njegove realizacije – kako posamezne prvine pripomorejo 
k realizaciji zastavljenih ciljev

Iz grafične ponazoritve (slika 1) je razviden tako celoten koncept kot tudi poti do njegove re-
alizacije, se pravi, kako posamezne prvine pripomorejo k realizaciji zastavljenih ciljev. To je 
hkrati odgovor kompetenčnemu pristopu19 in ponudba alternative, ki temelji na kombinaciji 
učno-ciljnega in procesno-razvojnega modela in se manifestira v izkustvenem učenju.   

Na nek način je to tudi poskus kreativnega odgovora in ponudba argumenta na pred nekaj leti 
zastavljeno vprašanje oziroma dilemo v posebni številki revije European Journal for Psy-
chotherapy, ki je bila v celoti posvečena vprašanju 'Ali je mesto psihoterapije na univerzi?'. 
Rezultat je bil pričakovan: predstavljeni so bili tako tehtni argumenti v prid tezi, da bi psi-
hoterapevtsko izobraževanje moralo biti del univerzitetnega, kot tudi, da bi moralo biti zunaj 
njega, se pravi na neodvisnih inštitutih. Naša tranzicijska situacija, kjer se posamezne oblike                                                
psihoterapevskega izobraževanje porajajo in razvijajo (v smeri institucionalnega izobraževanja in 
ustrezne zakonodaje) s časovnim zamikom, rabi kreativne rešitve, prilagojene našim specifičnim 
razmeram. Omenjena polemika v EJP ne kaže v smer ali/ali. Kreativna rešitev v naših razmerah 
je v iskanju tiste oblike sodelovanja akademskega izobraževanja in inštitutov, ki bi mu bil cilj 
kvaliteta izobraževanja in profesionalna kompetentnosti psihoterapevtov, sodelovanje s tujino 
pa v duhu nehegemonistične globalizacije. Za začetek bi rabili tako zakonodajo, ki bi strokovno 
usposobljenost utemeljevala na standardih psihoterapevta in standardih izobraževanja, vendar s 
posebnim poudarkom na takih standardih, ki bi dejansko služili svojemu namenu in bi jih jemali 
resno.

RudiKOTNIK

19Britanski kolegi, ki so svoj kurikulum morali s formalnih razlogov oblikovati v skladu s kompetenčnim pristopom in 
torej detajlno artikulirati posamezne ‘kompetence’ ter točno predvideti kje konkretno se realizira posamezna ‘kompe-
tenca’, so ugotovili, da to preprosto ne deluje. Delajo seveda po svoje – v prid edukantom.



59

Sklep

Namen prikaza z ilustracijo je poleg razumevanja alternative kompetenčnemu pristopu tudi po- 
udarjanje individualnih in specifičnih potreb stroke same v danem kontekstu, ki terja kreativne 
in izvirne rešitve. Glede na zastavljene cilje tega prispevka je to tudi ugotovitev, da na področju 
psihoterapije alternativa kompromitiranemu kompetenčnemu pristopu ne more biti nek drug uni-
verzalen shematski model, ki bi ponujal tehnike, ampak celostni pristop od koncepta na ravni 
standardov in/ali kurikula do izvedbe, ki zavestno ne ponuja tehnik, pač pa izhaja iz načel in 
metodologije. Rezultat, izpeljan iz kritične teoretske analize, nas je vodil v model, ki je kom-
binacija učno-ciljnega in procesno-razvojnega kurikularnega modela in izkustvenega učenja. 
Kljub kontroverznosti poklicnih standardov lahko ugotovimo, da jih v tranzicijski situaciji na 
področju psihoterapije potrebujemo. Naš namen je bil zasnovati teoretske temelje standardov, 
ki se izrecno distancirajo od nevarnih behaviorističnih redukcionizmov. Vendar bi bili smiselni, 
če bi jih jemali resno in bi služili stroki in ne samim sebi ali pa bi zgolj birokratskim zahtevam.
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MiranMOŽINA

Za psihoterapijo kot samostojen poklic:
Kaj se dogaja po Evropi?1

For psychotherapy as an autonomous profession:
what is happening in Europe

  

Povzetek 

K osamosvajanju psihoterapije kot samostojnega poklica je od leta 1991 veliko prispevala Evropska 
zveza za psihoterapijo, katere delovanje temelji na Strasburški deklaraciji. Evropska diploma iz psiho-

terapije, ki jo je do zdaj prejelo okoli 6.000 psihoterapevtov iz različnih evropskih držav, določa standarde 
in kriterije za poklicnega psihoterapevta. Na osnovi primerjave pravnih ureditev psihoterapije v Nemčiji, 
Franciji, Italiji, Latviji, Avstriji, Bolgariji, Veliki Britaniji, Belgiji, na Madžarskem, Malti, Nizozemskem, 
Finskem in Švedskem prikažem njihove prednosti in slabosti, iz katerih se lahko učimo pri oblikovanju slo-
venskega zakona o psihoterapevtski dejavnosti. Z odprtjem možnosti za fakultetni študij psihoterapije takoj 
po maturi leta 2005 na Univerzi Sigmunda Freuda (USF) na Dunaju se je začelo novo poglavje v razvoju 
psihoterapije, izobraževanje za psihoterapijo kot prvi poklic. V Sloveniji smo ta študij v sodelovanju z USF 
odprli leta 2006, s čimer trenutno stanje slovenske psihoterapije še bolj kliče k zakonski ureditvi, s katero 
naj bi bila psihoterapija definirana kot zdravstvena dejavnost, psihoterapevt pa kot samostojen zdravstveni 
poklic.

Ključne besede: zakon o psihoterapevtski dejavnosti, Strasburška deklaracija o psihoterapiji, Evropska 
zveza za psihoterapijo, Evropska diploma iz psihoterapije, fakultetni študij psihoterapije, Univerza Si-
gmunda Freuda.

Abstract

The European Association for Psychotherapy (EAP) was founded on the principles of the Straßbourg 
declaration and has over the last two decades contributed hugely to the development of  psychotherapy 

as an independent and autonomous profession. The European Certificate of Psychotherapy, which has been 
awarded to approximately 6000 therapists from different European countries, defines the standards and 
criteria for the professional practice of psychotherapy. This article compares psychotherapy regulations in 
Germany, France, Italy, Latvia, Austria, Bulgaria, United Kingdom, Hungary, Malta, Holland, Finland, Bel-
gium and Sweden and shows their benefits and weaknesses. They can be seen as a learning opportunity and 
used in the process of developing a law to regulate psychotherapy in Slovenia. With the opening in 2005 
of the faculty study of psychotherapy for secondary school leavers at Sigmund Freud Private University 
(SFU) in Vienna a new phase in the development of psychotherapy began with the education and training 
for psychotherapy as an independent profession in its own right. In Slovenia the same faculty study was 
launched in 2006 in collaboration with SFU. This is one of the reasons why Slovenian psychotherapy is 
ripe to be regulated by a law which would declare psychotherapy as an autonomous health care profession.

    Key words: psychotherapy law, Strassbourg declaration of Psychotherapy, European Association for 
Psychotherapy, European Certificate of Psychotherapy, faculty study of psychotherapy, Sigmund Freud 
University.
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Uvod

Za politiko se do osamosvojitve Slovenije nisem zanimal. Moj politični interes je v socialistično-
komunističnih časih otopel ob ponavljajočih se puhlicah političnih govornikov in ob izpraz- 
njenem političnem diskurzu. V šoli sem se prenajedel marksizma, ob posladkanih, idealiziranih 
slikah samoupravljanja pa sem se znašel v nevarnosti, da razvijem juvenilni diabetes. Izogibanje 
vsemu, kar je dišalo po politiki, je bila zato zame kar dobra drža za preživetje. 

Konec osemdesetih pa so se stvari zame drastično spremenile. Še posebej me je nagovorilo to, 
da so v politični boj za slovensko osamosvojitev vstopili tudi pisatelji in pesniki, katerih besede 
so zvenele popolnoma drugače kot stare, obrabljene plošče komunističnih ideologov. Poleg tega 
sem se v svojem prvem psihoterapevtskem izobraževanju v drugi polovici osemdesetih zavedel, 
da ni pomembno le delo s pacienti, ampak da je prav tako pomemben del psihoterapevtove de-
javnosti tudi družbeni angažma za avtonomijo psihoterapije kot samostojnega poklica (Možina, 
2009).

Vedno bolj mi je postajalo jasno, da se moram za dosego tega cilja povezati s predstavniki 
drugih psihoterapevtskih pristopov. Tako sem se sredi devetdesetih let odzval na pobudo Janka 
Bohaka in se vključil v iniciativno skupino za ustanovitev Slovenske krovne zveze za psihotera-
pijo (SKZP) (Možina, 2006). Preko Evropske zveze za psihoterapijo (EAP) sem začel postopno 
spoznavati stanje psihoterapije po različnih evropskih državah. Bolj poglobljeno pa sem se lotil 
njihovih različnih pravnih ureditev psihoterapije od leta 2003 naprej, ko smo v SKZP začeli 
pripravljati zakon o psihoterapevtski dejavnosti (Možina in Bohak, 2008). Vedno bolj sem se 
zavedal, kako ključnega pomena je za razvoj psihoterapije kot samostojnega poklica prav njena 
pravna ureditev. 

V letih 2006 do 2009, ko sem postal predsednik SKZP, sem se kot njen predstavnik večkrat 
udeleževal sestankov delovnih teles EAP po različnih evropskih mestih. To so bila poučna 
srečanja, saj smo bili v enem prostoru zbrani predstavniki skoraj vseh evropskih dežel (na let-
nih skupščinah nas je bilo tudi do 100 delegatov). Moj psihoterapevtski zemljevid Evrope je 
postajal vse bolj pester in zame tudi vse bolj zanimiv. V Delovni skupini za pripravo zakona na 
Ministrstvu za zdravje sem potem leta 2008 prevzel nalogo, da pripravim delovno gradivo za 
utemeljitev osnutka zakona, ki smo ga predstavniki SKZP uskladili s predstavniki Združenja 
psihoterapevtov Slovenije (Možina in Bohak, 2008). Del te utemeljitve je bil tudi mednarodna 
primerjava stanja, kjer sem lahko izkoristil svoje izkušnje in pregled, ki sem si ga ustvaril v EAP.

Dokončno pa sem se odločil, da napišem ta članek, potem ko sem se 18. in 19. februarja 2010 
na Dunaju udeležil Evropske konference o političnem in legalnem statusu psihoterapije, ki jo 
je organizirala EAP. Tam sem prišel do svežih informacij o trenutnem stanju pravne ureditve 
psihoterapije po evropskih državah. Tudi zato, ker je bilo v Sloveniji o tem malo napisanega2,  
upam, da bodo evropske zgode in nezgode o zahtevni poti psihoterapije do statusa samostojnega 
poklica ter avtonomne akademske discipline pritegnile kakšnega bralca ali bralko. Prizadeval 

MiranMOŽINA

1Članek posvečam Janku Bohaku, ki je v Slovenijo prinesel duha Evropske zveze za psihoterapijo, pobudniku, soustano-
vitelju in prvemu predsedniku Slovenske krovne zveze za psihoterapijo od leta 1998 do 2006. S tem je ključno vplival 
na mojo psihoterapevtsko pot, saj nam je pomagal odpreti evropske horizonte in se, različnim pristopom, povezati za 
uveljavitev psihoterapije kot samostojnega poklica.
2 Edini članek o mednarodni primerjavi pravne ureditve psihoterapije v Evropi je objavil Bohak (2004), potem ko sva 
skupaj v okviru SKZP pripravila osnutek zakona o psihoterapevtski dejavnosti in ga predala takratnemu ministru za 
zdravje Andreju Bručanu (Možina in Bohak, 2008).
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sem si, da bi bil članek dovolj informativen in hkrati navdihujoč, da bi spodbudil k premoščanju 
številnih razcepov ter k povezovanju slovenskih psihoterapevtov za pravno ureditev psihotera-
pije kot samostojnega poklica tudi pri nas. 

Osamosvajanje psihoterapije kot samostojnega poklica: prispevek Evropske zveze 
za psihoterapijo 

Ginger (2010) začenja svoj pregled razvoja psihoterapije do samostojnega poklica po Evropi z 
analogijo odraščanja otrok. Pride dan, ko zapustijo dom, da bi dosegli avtonomijo. Običajno se 
tudi preselijo. Podobno se zgodi z določenimi družbenimi skupinami. Tako se je npr. psihologija 
v večini dežel vse bolj osamosvajala od svoje »matere« filozofije. V Franciji se je to zgodilo v 
petdesetih letih prejšnjega stoletja. V istem obdobju so se na francoskih univerzah oblikovale 
enote za družboslovje in humanistiko, kamor se je z akademij za umetnost preselila tudi psi-
hologija. 

Za osamosvajanje psihoterapije kot samostojnega poklica je v zadnjih dvajsetih letih v Evropi 
veliko prispevala Evropska zveza za psihoterapijo (EAP – European Association for Psycho-
therapy). Leta 1990 se je Strasburgu zbralo 17 psihoterapevtov iz Avstrije, Švice in Nemčije ter 
21. oktobra povezalo svojo vizijo psihoterapije v pet točk, znanih pod imenom »Strasburška dek-
laracija« (http://www.europsyche.org/download/EAP_Strasbourg_Declaration_to_sign.pdf):

1. »Psihoterapija je samostojna znanstvena disciplina, njeno opravljanje predstavlja sa
 mostojen in svoboden poklic. 
2. Psihoterapevtsko izobraževanje se opravlja na visoki, kvalificirani in znanstveni ravni. 
3. Zajamčeno je mnoštvo psihoterapevtskih metod in pristopov.
4. Popolna psihoterapevtska izobrazba obsega teorijo, osebno izkušnjo in prakso pod su
 pervizijo. 
5. Dostop do izobrazbe je mogoč prek različnih predizobrazb, zlasti prek humanističnih in 
 družboslovnih znanosti.« 

Naslednje leto so se zbrali psihoterapevti iz Nemčije, Švice, Madžarske in Avstrije na Dunaju 
ter ustanovili EAP, Strasburško deklaracijo pa so sprejeli za svojo temeljno listino, za izhodišče 
delovanja. EAP je v dveh desetletjih prerasla v močno gibanje, v katerega je preko 140 poklicnih 
združenj iz 41 evropskih držav – delno tudi preko individualnega članstva – vključenih okoli 
140.000 psihoterapevtov, Strasburška deklaracija pa ostaja še vedno njena »Magna Charta«: 
sečišče njenih prizadevanj za psihoterapijo kot samostojen in svoboden poklic na visoki znan-
stveni ravni.

Za svoj bližnji cilj si je EAP zastavila Evropsko diplomo iz psihoterapije (EDP), ki naj bi skr-
bela za izobrazbo psihoterapevtov, usklajeno s standardi EAP, in naj bi zagotavljala njihovo 
mobilnost znotraj Evropske unije (EU). Za ta projekt je EAP porabila sedem let. Ni se bilo 
lahko zediniti in določiti minimalne izobraževalne standarde povsem različnih pristopov, od 
psihoanalitsko usmerjenih, ki so imeli dolgotrajno in zahtevno izobraževanje, do novejših, ki so 
začeli z dokaj nezahtevnim izobraževanjem ter so si postopno izoblikovali pregledne in obvezne 
izobraževalne strukture. Nič laže ni bilo določiti skupnega imenovalca psihoterapevtskih tradicij 
večine evropskih dežel. Po sedmih letih pogajanj, usklajevanj in pojasnjevanj, zakaj so trije 
stebri edukacije – teorija, osebna izkušnja in praksa pod supervizijo – nujni pogoj za vsakega 

Za psihoterapijo kot samostojen poklic: Kaj se dogaja po Evropi?Za psihoterapijo kot samostojen poklic: Kaj se dogaja po Evropi?Za psihoterapijo kot samostojen poklic: Kaj se dogaja po Evropi?
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psihoterapevta, je letna skupščina EAP v Rimu leta 1997 dosegla soglasje glede besedila EDP 
(Bohak, 2002, 2006ab).
Najpomembnejši del besedila je govoril o vsebini in obsegu psihoterapevtskega izobraževanja. 
Dogovorili so se, da celotno izobraževanje ne sme obsegati manj kot 3.200 ur, porazdeljenih v 
času sedmih let, in da je potrebno vsaj štiri leta opraviti v enem od priznanih psihoterapevtskih 
pristopov. V naslednjih letih so določili, da so prva tri leta (v obsegu najmanj 1.400 ur) namenje-
na osnovnim psihoterapevtskim znanjem, t. i. propedevtiki, skupnim za vse bodoče                  psi-
hoterapevte. Šele absolventi propedevtike se odločijo, v katerem znanstveno priznanem psiho- 
terapevtskem pristopu bodo nadaljevali specialno, štiriletno edukacijo. Pristop pa mora biti: 

• dobro definiran in se mora razlikovati od drugih psihoterapevtskih pristopov ter mora 
 imeti jasno teoretično osnovo;
• teorija mora biti integrirana s prakso, pristop mora biti uporaben za širok spekter prob
 lemov in dokazano učinkovit;
• EAP mora pristopu priznati znanstveno veljavnost in ustrezne strokovne organizacije v 
 več evropskih državah jo morajo sprejeti kot veljavno (Bohak, 2002).

Kandidatu se po načelu priznavanja znanja in spretnosti, ki po vsebini in zahtevnosti ust-
rezajo programom splošnega in specialnega psihoterapevtskega izobraževanja, lahko na obeh 
ravneh upoštevajo spretnosti, usposobljenosti ter kompetence, ki jih je pridobil v okviru drugih 
izobraževanj (npr. v okviru sorodnega strokovnega ali univerzitetnega študija). V tabeli 1 so bolj 
podrobno opredeljeni pogoji za splošno in specialno psihoterapevtsko izobraževanje po stand-
ardih EDP, ki jo je do oktobra 2010 prejelo 5940 psihoterapevtov iz različnih evropskih držav 
(4.798 jih je v registru na sedežu EAP) (Slavković in Ginger, 2010). 
 
Tabela 1: Pogoji za splošno in specialno psihoterapevtsko izobraževanje po standardih in normativih Ev-
ropske diplome iz psihoterapije

Dolžina in vsebina
SPLOŠNEGA PSIHOTERAPEVTSKEGA IZOBRAŽEVANJA

Splošno psihoterapevtsko izobraževanje oziroma psihoterapevtska propedevtika po kri-
terijih EAP mora vsebovati teoretični in praktični del. Celotna dolžina in obseg propedev-
tike mora biti najmanj 1.400 ur, porazdeljenih v času najmanj dveh let.

1) Teoretični del mora v skupnem številu najmanj 850 ur vsebovati naslednje ali primer-
ljive vsebine: 

1. Osnove in mejna področja psihoterapije, vključno s supervizijo, posebno pa uvod v:
• zgodovino področja, razvoj in predstavitev psihoterapevtskih pristopov, koncepte 
 globinske psihologije, sistemske teorije, teorije učenja in teorije komunikacije v   
 obsegu najmanj 170 ur;
• teorije osebnosti in interakcijske teorije v obsegu najmanj 30 ur;
• občo in razvojno psihologijo v obsegu najmanj 60 ur;
• rehabilitacijo in specialno pedagogiko v obsegu najmanj 30 ur;
• psihodiagnostiko in podajanje strokovnih mnenj v obsegu najmanj 60 ur ter
• oblike psihosocialnih intervencij v obsegu najmanj 60 ur.
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2. Osnove psihiatrije in nevroznanosti, posebno pa uvod v:
• medicinsko terminologijo v obsegu najmanj 30 ur;
• nevrobiologijo, nevropsihologijo, psihofiziologijo, psihoimunologijo v obsegu naj
 manj 80 ur;
• psihopatologijo, psihosomatiko vseh starostnih obdobij, s posebnim poudarkom na 
 psihoterapiji otrok in mladostnikov ter gerontološki psihoterapiji in forenzičnih  
 vidikih psihoterapije v obsegu najmanj 170 ur;
• psihofarmakologijo v obsegu najmanj 25 ur.
3. Osnove raziskovalnega dela in znanstvene teorije v obsegu najmanj 75 ur.
4. Etična vprašanja v obsegu najmanj 30 ur.
5. Zdravstveno in socialno varstvo in zakonodajo v obsegu najmanj 30 ur.

2) Praktični del mora v skupnem številu najmanj 550 ur vsebovati naslednje vsebine: 
 
1. Lastno izkušnjo individualne ali skupinske psihoterapije v obsegu najmanj 50 ur.
2. Prakso v zdravstvenih in/ali socialno varstvenih ustanovah, društvih na področju 
 psihosocialne pomoči, ki mora biti opravljena pod strokovnim vodstvom mentorjev 
 v ustanovah in supervizorjev izobraževanja. Praksa mora obsegati najmanj 480 ur, 
 skupaj s:
3. Supervizijo prakse v obsegu najmanj 20 ur.

Dolžina in vsebina
SPECIALNEGA PSIHOTERAPEVTSKEGA IZOBRAŽEVANJA

 
Specialno psihoterapevtsko izobraževanje iz določenega psihoterapevtskega pristopa po 
kriterijih EAP mora vsebovati teoretični in praktični del. Celotna dolžina in obseg spe-
cialnega izobraževanja mora biti najmanj 1.800 ur, porazdeljenih v času najmanj štirih let.

1) Teoretični del v obsegu 500 do 800 ur mora vsebovati sledeče elemente, ki so v skladu 
s standardi psihoterapevtskega pristopa:

• Teorije človeškega razvoja za vsa življenjska obdobja.
• Razumevanje drugih psihoterapevtskih pristopov.
• Teorije spremembe.
• Razumevanje družbenih in kulturnih vprašanj, povezanih s psihoterapijo. 
• Teorije psihopatologije.
• Teorije ocenjevanja in intervencij.

2) Praktični del mora vsebovati naslednje elemente: 

1. Osebna skupinska ali individualna učna izkušnja ali ekvivalent v obsegu najmanj 250 
ur. To vključuje učno analizo [training analysis], osebno izkušnjo [self-experience] in 
druge individualne ali skupinske metode, ki vsebujejo elemente samorefleksije, terapije 
ter osebne izkušnje. Psihoterapevtski pristopi uporabljajo različne izraze za ta pojem. 
Vsako izobraževanje mora zagotoviti, da kandidati primerno prepoznavajo in ravnajo s 
svojo osebno prizadetostjo ter lastnimi prispevki k psihoterapevtskim procesom – v 
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skladu s svojim specifičnim pristopom. 

2. Praksa v obsegu 300 do 600 ur, v skladu s psihoterapevtskim pristopom pod nenehno
 supervizijo v obsegu najmanj 150 ur, ki mora trajati najmanj dve leti. Praksa lahko poteka
 z različnimi klientskimi sistemi: posamezniki, pari, družinami, skupinami. Pomembno 
je, da poteka del prakse v okviru sistema institucij za varovanje duševnega zdravja in 
v institucijah socialnega varstva ali da je omogočena ekvivalentna strokovna izkušnja: 
praksa mora omogočiti ustrezno izkušnjo psiho-socialne krize in sodelovanja z drugimi 
strokovnjaki na področju varovanja duševnega zdravja ter na področju socialnega var-
stva. Supervizijo, izobraževanje in učno psihoterapijo (kjer je možno) naj izvajajo psi-
hoterapevti, ki imajo izobrazbo, skladno s kriteriji EDP. Nadaljnjega izobraževanja za 
učitelje in supervizorje ti kriteriji ne vključujejo, vendar se morajo učitelji ter supervizorji 
kljub temu nenehno izobraževati. 

Žal do danes različne članice EU in evropske akreditirajoče organizacije za različne pristope, 
ki so včlanjene v EAP, niso bile dosledne pri razvijanju propedevtike oziroma pri zahtevi, da 
je le ta nujen pogoj za podelitev EDP. Tako ostaja EDP s splošnim in specialnim delom s stra-
ni EAP priporočeni standard, seveda pa EAP nima pooblastil, da bi lahko od svojih članic in 
članov to tudi zahtevala oziroma neizpolnjevanje sankcionirala. To je prepuščeno pravni ureditvi 
posameznih članic EU, tam, kjer ni zakona, pa odločitvi nacionalnih krovnih organizacij.

Psihoterapija ima tradicijo

Zibelka sodobne psihoterapije je Evropa, čeprav je splošna človeška izkušnja širom po svetu ka-
zala, da je mogoče mnoge duševne motnje in stiske obvladovati ter učinkovito zdraviti z besedo, 
pogovorom, telesno sprostitvijo, korekcijo stališč ter prepričanj, sugestijo in prepričevanjem 
(persuazijo). Čeprav so takšna naravna sredstva postopoma pridobivala na znanstvenem pomenu 
že ob koncu 19. in v začetku 20. stoletja, zlasti v francoski šoli Charcota in Janeta, se je njihova 
znanstvena uveljavitev in uporaba razcvetela šele v prvi polovici 20. stoletja s prispevkom Sig-
munda Freuda in uveljavitvijo psihoanalize ter njenih kasnejših modifikacij, pa tudi z razvojem 
drugih psihoterapevtskih šol oziroma pristopov. 

Sodobna psihoterapija je torej stara približno dvesto let. Franz Anton Mesmer (1734–1814) je 
odkril učinke hipnoze in oblikoval prvo metodo zdravljenja. V 19. stoletju zasledimo že mnogo 
poročil o razvoju psihoterapije v Evropi, kar pa ni privedlo do sistematskega razvoja do konca 
19. stoletja, do Sigmunda Freuda (1856–1939). Freud je utemeljil psihoanalizo, ki jo laiki še 
danes enačijo s psihoterapijo. To je možno zato, ker Freud ni razvil psihoanalize le kot psihot-
erapevtske metode in ni vplival le na krog sodelavcev, ampak je bil izjemno ploden ter dober 
pisec (dobil je na primer prestižno literarno Goethejevo nagrado), tako da so njegova dela postala 
del evropske kulture. Po njegovi zaslugi se psihoanaliza razvija tudi kot filozofija in orodje 
spoznanja onstran patološkega. Hkrati je bil neutruden organizator in vodja psihoanalitičnega 
gibanja, ki je imelo redna strokovna srečanja, bogato izdajateljsko ter – danes bi rekli – promo-
cijsko dejavnost. S tem je dal zgled, kako je možno celostno razvijati stroko oziroma organizirati 
psihoterapijo kot avtonomno družbeno gibanje. Pred nacizmom so številni psihoanalitiki zbežali 
iz Evrope v ZDA, tako da so po vojni ZDA kmalu postale vodilna sila tudi v psihoterapiji. 
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V zadnjih desetletjih so se razvili mnogi novi psihoterapevtski pristopi in dobili svoje mesto 
med priznanimi psihoterapevtskimi šolami, kot npr. transakcijska analiza, geštalt, sistemska in 
vedenjsko-kognitivna terapija idr. V zadnjih dvajsetih letih se je tako utrdilo razumevanje psi-
hoterapije kot množice vseh tistih postopkov in metod, ki z razvijanjem lečečega odnosa med 
psihoterapevtom ter pacientom zdravilno vplivajo na duševne, psihosomatske in psihosocialne 
motnjeter stiske, pa tudi lajšajo trpljenje pri kroničnih telesnih boleznih ter izboljšujejo kakovost 
življenja nasploh.

Psihoterapija – poklic prihodnosti

Danes so v razvitih družbah duševne motnje in stiske, psihosomatske bolezni in druge čustvene 
stiske vse bolj pogoste ter za uspešno vsakodnevno življenje moteče. Ta dejstva porajajo vse 
večje potrebe po psihoterapiji in spodbujajo družbene zahteve po izdatnejši psihoterapevtski 
oskrbi prebivalstva, ki naj jo izvajajo primerno izobraženi in usposobljeni, specializirani stro- 
kovnjaki. 

Glede na različne epidemiološke študije potrebuje psihoterapevtsko pomoč v specifičnih                
situacijah od 3 do 30 % prebivalstva. Poleg tega Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da 
je potreben en psihoterapevt na 1.000 ljudi (v Sloveniji bi torej potrebovali 2.000 psihoterapev- 
tov, imamo jih pa okoli 200, pa še od teh le redki opravljajo psihoterapijo v polnem delovnem 
času). Večina članic EU tega standarda ni dosegla. Zato bo v prihodnosti po psihoterapiji veliko 
povpraševanje (Pritz, 2010). Če torej lahko za katerega od poklicev rečemo, da je poklic prihod-
nosti, je to prav gotovo poklic psihoterapevta. Temu v prid govorijo, ob siceršnjem spoznanju, 
da je sodobni, globalizirani človek vse manj odporen na vse večje zahteve in izzive življenja, 
tudi rezultati raziskav, ki potrjujejo učinkovitost in uspešnost psihoterapevtske obravnave. Tako 
sta npr. Lambert in Barley (2002) na osnovi pregleda raziskav o učinkovitosti psihoterapije 
zaključila, da lahko po šestdesetih letih raziskovanja zanesljivo trdimo, da je na splošno psi-
hoterapija uspešna in da je povprečni klient v psihoterapevtski obravnavi v 80 % na boljšem 
kot klient brez psihoterapevtske obravnave. Poleg tega primerjalne študije različnih terapevt-
skih metod niso pokazale bistvenih razlik v učinkovitosti temeljnih terapevtskih pristopov (t. i. 
»Dodo efekt« – vsi so zmagovalci). 

Zaradi epidemične razširjenosti duševnih motenj je njihovo zdravljenje povsod ena od osrednjih 
tem. Vendar pa ugotavlja poročilo Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za leto 2002, da 
ima po vsem svetu dostop do psihoterapije le okrog 250 milijonov ljudi in da približno enako 
število ljudi nima dostopa do psihoterapevtske pomoči – in to iz več razlogov. Naj jih naštejemo 
le nekaj: pomanjkanje psihoterapevtskega izobraževanja, napačne prioritete, ki jih sprejemajo 
nosilci politike zdravstvenega varstva, pomanjkanje znanja o možnostih, ki jih psihoterapija 
lahko nudi. Ne nazadnje pa povsod po svetu narašča pomen psihoterapije tudi zaradi lahkega 
dostopa do informacij preko svetovnega spleta. 

Skoraj stoletje po prvih poskusih uveljavitve psihoterapije kot novodobne znanstvene discipline 
je njen razvoj napredoval in posegel v družbeno življenje do te mere, da terja pravno normiranje 
ter ustrezno umestitev psihoterapevtske dejavnosti v zdravstveno dejavnost. Ker so kriteriji za 
oceno pravne ureditve psihoterapije različni, so različne tudi ocene, v koliko evropskih državah 
je do zdaj sprejet zakon o psihoterapevtski dejavnosti. Tako ocenjuje npr. Ginger (2010), da v 
osmih, Strauss pa v enajstih (Strauss, 2010) (glej tabelo 4), vsekakor pa v številnih deželah EU 
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poteka intenzivno delo za sprejem zakona.

Splošno o pravnih ureditvah psihoterapije v evropskih državah

Zaradi razlik v psihoterapevtskem izobraževanju in v načinu izvajanja psihoterapije med ev-
ropskimi državami so ocene o številu psihoterapevtov v Evropi različne: Pritzova (2002) je npr. 
300.000, Gingerjeva (2010) pa 150.000. Njihova gostota se po posameznih državah zelo raz-
likuje (glej tabelo 2 in 3): od 65 do 85 (na 100.000 prebivalcev) v Avstriji, Italiji in Švici ali 
Belgiji, do 10 in manj v državah vzhodne Evrope. Prav tako se razlikujejo ocene o dostopnosti 
psihoterapije (glej tabelo 3). 

Tabela 2: Ocena gostote poklicnih psihoterapevtov (na 100.000 prebivalcev) (po Ginger, 2010: 12–13)

Država
Gostota poklicnih 

psihoterapevtov na 
100.000 prebivalcev

Število poklicnih 
psihoterapevtov

Število prebivalcev v 
milijonih

Avstrija 87 7.000 8

Italija 67 40.000 60

Švica 65 5.000 8

Belgija 65 7.000 11

Švedska 55 5.000 9

Srbija 40 3.000 7

Nizozemska 37 6.000 16

Nemčija 33 28.000 86

Irska 31 1.200 4

Madžarska 26 2.600 10

Finska 23 1.200 5

Francija 20 13.000 64

Velika Britanija 17 10.000 60

Kosovo 16 300 2

Danska 15 800 5

Portugalska 14 1.500 11

Malta 12 50 0,4

Norveška 12 600 5

Španija 10 4.500 43

Slovenija 10 200 2

Latvija 8 180 2

Slovaška 8 430 6

Hrvaška 7 300 4
Romunija 5 1.200 22

Rusija 4 5.000 142

MiranMOŽINAMiranMOŽINA



73

Litva 4 120 3

Makedonija 2 40 2

Ukrajina 1 330 46

SKUPAJ 22 147.550 682

Tabela 3: Primerjava o dostopnosti psihoterapije v nekaterih evropskih državah (po Priebe in Wright, 2006) 

Država Anglija Francija Nemčija Italija Nizozemska Švica

Število 
psihoter
apevtov
(javno)

38.000 članov 
strokovnih 
združenj 
iz pst 
in svetovanja, 
od teh 13.400 
priznanih 
(23 / 100.000 
prebivalcev)

Delajo v 
multidiscipl.   
timih v 
javnem 
zdravstvu, 
prostovoljskih 
organizacijah 
in neodvisno

Okoli 8000 do 
12.000 pstpev
tov (13 do 
20 na 100.000 
prebivalcev)

16.000
psiholoških pst
pevtov in 3500 
medicin
skih pstpevtov 
(24 na 100.000 
prebivalcev)

Okoli 35.000 
pstpevtov v 
nacionalnem 
registru (60 
na 100.000 
prebivalcev). 
12-13.000 je 
dokončalo 
polno 
izobraževanje

Delajo v 
timih 
za varstvo 
duševnega
zdravja ali 
privatno

Okoli 6000 pst
pevtov (37 na 
100.000 prebival
cev)

1700 psihiatrov 
za odrasle, 2600 
psiholoških pst
pevtov (59 na 
100.000 preb-
ivalcev)

Običajno delajo 
sami

Napotitev 
k psihoter
apevtu

Preko 
splošnih 
zdravnikov, 
zdravstvenih 
delavcev

Ni formalno 
določenega 
postopka na
potitve

Samo-napotitev 
ali preko stroko
vnjakov

Samo-napo
titev ali preko 
strokovnjakov

Preko delodajalca, 
splošnega zdravni
ka ali zdravstvenih 
delavcev.

Samo-napotitev

Število 
seans 
plačanih 
v okviru 
javnega 
zdravstva

Se razlikuje 
glede na 
problem: 
6-40
Stroške 37-
117 Evrov 
na srečanje 
pokrije javno 
zdravstvo

Ni omejitve 
glede števila 
srečanj
44-59 Evrov 
na srečanje

Zavarovalnice 
plačajo najmanj 
25 srečanj in še 
do 100 dodatnih
77 Evro na 
srečanje 

Zavarovalnice 
plačajo 30 do 
50 srečanj

70-100 Evrov 
na srečanje

Država plača 
največ 25 srečanj

Prispevek klienta 
je 15 Evrov 
na srečanje

Zavarovalnice 
plačajo okoli 
30 srečanj

132 Evrov 
na srečanje

Nadzor 
nad kval-
iteto in 
izidom

Nadzor nad 
kvaliteto 
se izvaja 
samo preko 
akreditaci
jskih pravil; 
omejen 
nadzor nad 
izidom

Ni formal
nega nad
zora nad 
kvaliteto; 
delni nad
zor izvajajo 
psihoterap. 
združenja

Stroga pravila 
za akreditaci
jo, ni nadzora 
nad izidom

Ni nad
zora nad 
kvaliteto in 
izidom

Nadzor nad 
kvaliteto samo 
preko akreditac
ije; ni nadzora 
nad izidom 

Pravila za 
akreditacijo, 
ni nadzora nad 
izidom

V večini držav EU je dostop do izobraževanja za psihoterapevta kot drugega poklica odprt za 
ljudi z različnimi predizobrazbami. Po podatkih ene od raziskav je v 21 državah EU stanje tako 
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(v oklepaju je število držav): psihologi (21), zdravniki (21), socialni delavci (15), pedagogi (11), 
medicinske sestre (12), socialni pedagogi (5), učitelji (3), teologi (3), drugi poklici (8) (Strauss, 
2010). 

Če se je sodobna psihoterapija sprva morala spopadati s splošnimi problemi sprejemanja, je 
danes širom po svetu splošno priznana tako v zdravstvu kot v najširši javnosti, čeprav v večini 
dežel še ni optimalno razširjena glede na možnosti in zmožnosti, ki jih ponuja. Na ravni EU 
je psihoterapija eden izmed »regularnih poklicev«, ni pa na tej ravni regulirana. Leta 1985 so 
sprejeli prvo pravno ureditev psihoterapije na Švedskem, ko so uvedli sistem podeljevanja licenc 
za različne psihoterapevtske pristope. Postopno so sledile pravne ureditve v drugih evropskih 
deželah, npr. Avstrija, Finska, Nemčija, Italija, Nizozemska, Švica (kantonalna ureditev), Fran- 
cija, Malta idr. Velika Britanija je uredila status psihoterapevta s priznanjem naziva psihoter-
apevt v okviru strokovnega združenja (UKCP – United Kingdom Council of Psychotherapy). 
Tako so pravne ureditve psihoterapije v evropskih deželah na treh različnih ravneh: kot državni 
zakon (npr. Nemčija, Italija, Nizozemska), na regionalni ravni (npr. kantonska ureditev v Švici) 
ali v okviru strokovnega združenja (npr. Velika Britanija). 

Te pravne ureditve v različni meri promovirajo razvoj psihoterapije kot poklica: prvič s tem 
ko omogočajo psihoterapevtsko izobraževanje ljudem različnih predhodnih izobrazb ozi-
roma poklicev, drugič pa s tem ko priznavajo različne psihoterapevtske pristope. V nekaterih 
državah (npr. Nemčija, Italija, Nizozemska) je psihoterapija pravno urejena kot specializacija za                       
psihologe in psihiatre, v drugih pa kot multiprofesionalna dejavnost, to pomeni kot poklic, do 
katerega imajo dostop različni poklici (npr. Avstrija, Finska, Francija, Nizozemska3, Švedska). V 
Avstriji je lahko psihoterapija tudi prvi poklic.

Ker psihoterapija na ravni EU (še) ni reguliran poklic, ki bi na ta način užival prednosti avto-
matskega priznavanja v okviru EU, za psihoterapevte trenutno velja splošni način priznavan-
ja. Načelno ta splošni način zagotavlja medsebojno priznavanje poklicnih kvalifikacij med 
članicami EU preko nostrificiranja diplom. Vendar pa država gostiteljica v okviru tega splošnega 
načina ohranja pravico, da predpiše minimalno raven kvalifikacije za izvajanje poklica in oceni, 
ali diploma, ki jo je kandidat pridobil v drugi članici EU, ustreza minimalni kvalifikaciji. Tako 
lahko vsaka država po svoji presoji naloži kandidatu, ki izvaja na ravni EU nereguliran poklic, 
določene dodatne pogoje, npr. preverjanje znanja ali obdobje prilagajanja do treh let. Ker ta 
splošni način priznavanja ovira svobodo prehajanja strokovnjakov med državami EU, so us-
tanove EU uvedle nov koncept t. i. skupne platforme, ki naj bi poenostavila postopke prizna-
vanja poklicnih kvalifikacij med članicami EU. Taka poenostavitev zagotavlja večjo legalno 
varnost in je v interesu držav članic kot tudi v interesu delavcev migrantov. 

Skupno platformo predstavlja niz kriterijev za poklicne kvalifikacije, ki za določen pok-
lic omogočajo primerno kompenziranje pomembnih razlik med izobraževalnimi zahtevami v 
različnih članicah EU. Pomembne razlike ugotovi posebna komisija EU v Bruslju na osnovi 
primerjave dolžin in vsebin izobraževanja v najmanj 2/3 članic EU, med katerimi morajo vse 
izpolnjevati pogoj, da v njih obstaja pravna ureditev poklica. Pomembno je, da so lahko razlike 
v izobraževanju in usposabljanju posledica pomembnih razlik v obsegu ter področjih poklicnih 
dejavnosti. Kriteriji morajo biti postavljeni na tak način, da zagotavljajo, da članica EU X, ki 
ima bolj zahtevne pogoje za nek poklic kot članica EU Y, ne more zahtevati dodatnih izpitov ali 
obdobje prilagajanja za strokovnjaka, ki se je izobraževal v članici EU Y, ker ustrezajo skupni 
platformi. 
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EAP si kot reprezentativna evropska krovna psihoterapevtska organizacija v Bruslju že nekaj 
let prizadeva za skupno platformo pravne ureditve psihoterapije v EU. Cilj je, da bi vzpostavili 
centralno zakonodajo in licenciranje za države EU. Prednosti take platforme bi bile, da bi:
- po vseh državah EU priznali psihoterapijo kot samostojen poklic;
- psihoterapevti prosto prehajali med državami EU;
- zagotovili enotne standarde izobraževanja in podeljevanja licenc;
- na splošno dvignili kakovost psihoterapevtskih standardov.

Kljub razlikam lahko prepoznamo skupne temelje psihoterapevtskih izobraževanj (glej tabelo 
4). Trije stebri izobraževanja, ki jih je sprva poznala psihoanaliza, so postali standard za vse psi-
hoterapevtske edukacije: osebna izkušnja, teorija in praksa. Doseženo je tudi soglasje, da je za 
bodočega psihoterapevta potrebno več let izobraževanja. V večini primerov poteka izobraževanje 
v zasebnih ustanovah in v civilnem, neprofitnem sektorju, npr. v društvih, običajno kot podiplom-
ski študij ali kot nadaljnje izobraževanje. Študij ponavadi obsega več tisoč ur. 

Tabela 4: Splošne značilnosti psihoterapevtskega izobraževanja v 23 evropskih deželah (po Straussu, 2010)

ŠTEVILO EVROPSKIH 
DEŽEL                N = 23

Zakonska ureditev psihoterapije 11
Razlikovanje med psihoterapijo za odrasle in za 
otroke/mladostnike 7

Različni vstopni kriteriji za psihoterapijo odraslih 
in otrok/mladostnikov samo v Nemčiji

Za vstop v psihoterapevtsko izobraževanje je 
dovolj bakalavreat po bolonjskem sistemu 4 (v razpravi še v 3 državah)

Programi izobraževanja so povezani z univerzami 12
Sprejeti so različni psihoterapevtski pristopi:
- brez uradnih dovoljenj za zdravljenje 9
- kognitivno-vedenjski, psihodinamski plus 1 do 
2 pristopa 5
- več (do 22 pristopov) 9
Prizadevanja za oblikovanje integrativnih pro-
gramov izobraževanja iz psihoterapije 2
Zdravila lahko predpisujejo tudi nezdravniki 0

Skladno z direktivo D89/48 EEC so v EU poklici urejeni na dva načina:
- Po 1a členu se šteje, da je poklic urejen, če je poklicna dejavnost prepoznana in določena, 
direktno ali indirektno, z zakoni, pravili ali administrativno ureditvijo, vse do posedovanja 
diplome, hkrati z zaščitenim poklicnim nazivom. Vključitev v poklic zagotavljajo pristojne ob-
lasti ali uradno pooblaščene organizacije in združenja. Po kriterijih tega člena imajo regulirano 
psihoterapevtsko dejavnost npr. na Švedskem, Finskem, Nizozemskem, v Nemčiji, Italiji, Avstr-

Za psihoterapijo kot samostojen poklic: Kaj se dogaja po Evropi?

3 Na Nizozemskem obstajata obe rešitvi: psihoterapija kot specializacija za psihologe in psihiatre ter kot multiprofesio-
nalna dejavnost.
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iji in Švici (kantonalna ureditev).
- Po členu 3b se šteje poklic urejen, čeprav ni določen z zakonom, s pravili ali z administra-
tivno ureditvijo in naziv poklica ni zaščiten, vendar obstaja opis poklica skupaj z določili za 
izobraževanje ter usposabljanje. Po kriterijih tega člena imajo regulirano psihoterapevtsko de-
javnost npr. v Veliki Britaniji, kjer so uredili status psihoterapevta s priznanjem naziva v okviru 
nacionalnega krovnega strokovnega združenja (UKCP – United Kingdom Council of Psycho-
therapy).

Ponekod pokrivajo psihoterapevtsko dejavnost z zakonodajo v okviru predpisov za zdravstveno 
dejavnost, tako da imajo specifične zakone za posamezne dejavnosti: zdravniško, psihološko, za 
klinične socialne delavce. Tako npr. Nemčija ureja s posebnim zakonom poklic psihologa ozi-
roma zdravnika psihoterapevta in nezdravnika psihoterapevta, a jim ta delitev povzroča precej 
težav. Podobne težave imajo v Italiji, kjer podeljujejo naziv psihoterapevt samo psihologom in 
zdravnikom. Zato obstaja vse več teženj k enotnemu predpisu za vse oblike psihoterapevtske 
dejavnosti.

Tudi v deželah drugih celin obstajajo različne pravne ureditve psihoterapije, npr. v ZDA, v Ar-
gentini, v Čilu, vendar v okviru drugih poklicnih skupin: psihologov, psihiatrov in kliničnih 
socialnih delavcev, kjer psihoterapije ne obravnavajo vedno kot poklic z lastnimi pravicami. 
V ZDA in v Kanadi plačujejo psihoterapevtske storitve v okviru teh poklicev že dolga leta za-
varovalnice. Ključni del pravne ureditve so etična načela in iz tega izhajajoče psihoterapevtove 
obveznosti.

Podrobnejši prikaz pravne ureditve psihoterapije po evropskih državah

Na osnovi podatkov EAP iz leta 2008 (Colden, 2008) podajam primerjalni pregled pravne ure-
ditve psihoterapevtske dejavnosti v naslednjih državah (glej tabeli 5 in 6): Nemčija, Francija, 
Madžarska, Italija, Latvija, Malta, Nizozemska, Finska, Avstrija, Bolgarija, Švedska in Velika 
Britanija. Podrobnejši prikaz vsake od držav v tabeli sledi v nadaljevanju, dodal sem še Belgijo, 
ker so njena protislovja poučna.
 

MiranMOŽINA



77

Tabela 5: Pravne ureditve psihoterapije v različnih evropskih državah (prvi del). 
Kratice: PT = psihoterapija/vt, PA = psihoanalitičen, KVT = kognitivno-vedenjski, Psidin = psihodinamski 
(po Colden, 2008).

NEMČIJA FRANCIJA MADŽARSKA ITALIJA LATVIJA MALTA NIZOZEMSKA

Zakon-
odaja

Nemški zakon 
o psihoterapiji 
(1999), Zakon 
o zdravilstvu 
(1939)

Zakon 
2004-806 o 
zdravstveni 
politiki; člen 
52 (»Uporaba 
naziva psihot-
erapevt«)

Zakon o 
zdravstvenem 
varstvu 1997

Zakon za poklic 
psihologa 
(zakon št. 56, 
1989); dekret 
št. 509 1998

Ukaz min-
istrstva za 
zdravstveno 
varstvo št. 
11, 2002: »O 
potrditvi pravne 
ureditve za 
zdravstvene 
poklice«

Akt XII: 
Akt o 
zdravstve-
nih poklicih; 
Tretji 
seznam: 
Poklici, 
komplemen-
tarni medi-
cini, 2003.

Akt o individual-
nih zdravstvenih 
poklicih (Wet BIG), 
2003, člen 5

Samosto-
jen poklic da da ne ne ne da da

Širša 
regulacija ne da da da da ne da

Definicija 
PT da ne da da da da ne

Mini-
malne 
akadem-
ske 
zahteve

magister 
psihologije, 
pedagogike ali 
medicine

bakalavreat
zdravnik ali 
podiplomska stop-
nja iz psihologije

zdravnik ali 
doktorat iz 
psihologije

zdravnik bakalavreat

bolonjski magisterij 
(npr. psihologija, 
medicina, peda-
gogika itn.)

Izobra-
ževanje 
v letih

3–5 let 4 leta 4 leta 4 leta 4 leta 4 leta 4 leta

Izobra-
ževanje v 
urah

4.200 ur ni določeno 1.850 ur 2.000 ur ni določeno 3.200 ur 3.680 ur

Vsebina
 izobra-
ževanja 
določena

da ne da da da da da

Minimal-
na starost ne ne ne ne ne ne ne

Pristopi
3 pristopi: 
PA; Psidin 
(globinski); 
KVT

vsi pristopi 14 pristopov vsi pristopi 1 pristop: 
Psidin

vsi pristopi, 
razen gestalt 
v procesu

vsi pristopi: 

Obvezni 
register da ne da da ne da da

Naziv

državna licen-
ca psihološke 
PT; otroški & 
mladostniški 
PT; Medicin-
ski PT

psihoterapevt

zdravnik, spe-
cializiran v PT; 
klinični psiholog, 
specializiran v PT

specializacija v 
PT: analitska, 
relacijska, ali 
kognitivna 

doktor psihoter-
apevt

psihoter-
apevt BIG psihoterapevt

Organ-
izacije, ki 
urejajo

BDP; DGP; 
DVP FFdP ni določeno ni določeno LPS MAP NAP

Za psihoterapijo kot samostojen poklic: Kaj se dogaja po Evropi?
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Tabela 6: Pravne ureditve psihoterapije v različnih evropskih državah (drugi del) (po Colden, 2008)

FINSKA AVSTRIJA BOLGARIJA ŠVEDSKA VELIKA 
BRITANIJA

Zakon-
odaja

Akt o zdravstvenih 
poklicih št. 559/94, 
1994; Dekret o 
zdravstvenih poklicih 
št. 564/94, 1994

Avstrijski 
zakon o 
psihoterapiji 
(PthG, BGBL 
Št. 361/1990, 
1991)

Dekret št.1 o 
medicinskih 
dejavnostih: za 
osebe, ki trpijo za 
duševnimi mot-
njami, 2007

Zakon 1998: 531; ukaz 
1998: 1513: »O regu-
liranih poklicih v okviru 
sistema zdravstvenega 
varstva«;Ukaz o visokem 
šolstvu 1993: 100

Akt zakona o 
duševnem zdravju, 
2007; [Bela listina 
o zaupanju, zavar-
ovanju in varnosti: 
pravna ureditev 
za zdravstvene 
delavce]

Samosto-
jen poklic da da ne da da

Širša 
regulacija ne ne da da da

Definicija 
psihotera-
pije

ne da da ne ne

Mini-
malne 
akadem-
ske 
zahteve

bakalavreat maturitetna 
diploma

maigister medicine 
ali klinične psi-
hologije; 
magisterij ali baka-
lavreat iz socialne 
pedagogike; 
stopnja medicinske 
sestre in specializa-
cija za socialno delo

Za vstop v temeljni 
3-letni program: srednja 
šola.
Za vstop v specialno 
edukacijo: 4-letna univ. 
stopnja v psihiatriji, 
psihologiji, socialnem 
delu, medicinske sestre 
ali teologi.

ni določeno

Izobra-
ževanje 
v letih

3–6 let 5–11 let ni določeno 5 let ni določeno

Izobra-
ževanje v 
urah

380 ur 3.125 ur ni določeno 2.000 ur ni določeno

Vsebina
 izobra-
ževanja 
določena

ne da ne da ne

Minimal-
na starost ne 28 ne ne ne

Priznani 
pristopi

ni določeno 22 pristopov vsi pristopi

9 pristopov: PA; Psidin; 
skupinski; otroška in 
adolescentna pst; KVT; 
kognitivni; družinski, hi-
pnoterapevtski, PA parov

ni določeno

Obvezni 
register

da da ne da ne

Naziv psihoterapevt psihoterapevt ni določeno psihoterapevt z licenco ni določeno
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Organi-
zacije, ki 
urejajo

ni določeno ÖBVP ni določeno ni določeno UKCP; BPC;

 

Avstrija – evropska prvakinja v zakonski ureditvi psihoterapije

Pritz (2002) je na kratko povzel zgodovino psihoterapije v Avstriji. Dunaj je bil konec 19. sto-
letja njena zibelka, ko je Freud položil temelje znanstveni psihoterapiji. Freud je svojo metodo 
poimenoval »psihoanaliza«. Postala je znana po vsem svetu in še danes je najpogosteje upo-
rabljeni sinonim za psihoterapijo. Poleg psihoanalize so se v Avstriji razvile tudi druge psiho- 
terapevtske metode, npr. individualna psihologija, ki jo je razvil Alfred Adler (1870–1936) in 
logoterapija Viktorja Frankla (1904–1997). Obdobje nacionalnega socializma (1938–1945) je 
grobo prekinilo izjemen razvoj psihoterapije v Avstriji, vendar so se po letu 1945 kmalu začeli 
kazati znaki oživljanja psihoanalize.

V sedemdesetih je prišlo do pravega razcveta novih psihoterapevtskih pristopov (npr. na osebo 
usmerjena terapija Carla Rogersa, psihodrama, geštalt terapija, avtogeni trening, hipnoza, sis-
temska družinska terapija idr.). Sledila je entuziastična faza razvoja, ki ga je med drugim spod-
budilo ustanavljanje oddelkov na medicinskih fakultetah na Dunaju, v Gradcu in Innsbrucku, ki 
so v svojih imenih imeli tudi besedo »psihoterapija«. Od leta 1980 so na teh univerzah uvedli 
tudi redna uvodna predavanja in seminarje iz psihoterapije na oddelkih za psihologijo ter peda-
gogiko. 

Pomemben korak v razvoju se je zgodil leta 1981 z ustanovitvijo Krovne organizacije avstrijskih 
psihoterapevtskih društev (Österreichischer Bundesverband für Psychotherapie). Najprej se je 
v njej povezalo sedem društev, ki so si zastavila za cilj promocijo psihoterapije na nacionalni 
ravni. Po zakonu je bilo takrat samo zdravnikom dovoljeno opravljati psihoterapijo kot obliko 
zdravljenja. Kar 80 % tistih, ki so izvajali psihoterapijo, ni bilo zdravnikov, pač pa so imeli druge 
poklice iz psihosocialnega področja, npr. psihologi, socialni delavci in učitelji. To je vodilo do 
javne razprave o nadzoru kakovosti psihoterapevtskih storitev, krovna organizacija pa je na to 
navezala svoja prizadevanja za uveljavitev pravne ureditve psihoterapije kot samostojnega pok-
lica.

Po petih letih zapletenih debat, različnih nasprotovanj in preobratov so avgusta 1990 sprejeli 
zakon o psihoterapiji, ki se je v naslednjih dvajsetih letih do danes pokazal kot dober (po mnenju 
mnogih kot do zdaj najboljši v Evropi), saj je izjemno spodbudil razvoj avstrijske psihoterapije: 

- eksponentno je povečal priliv sredstev iz proračuna (glej tabelo 7), 
- povečalo se je število psihoterapevtov in 
- izboljšala se je dostopnost do psihoterapevtskih storitev. 

Avstrijski zakon velja za vzorčen zakon, ker je v svoje besedilo prevzel duha Strasburške dek-
laracije iz leta 1990, ki psihoterapijo opredeljuje kot svoboden in samostojen poklic na visoki 
znanstveni ravni. Leta 1991 so na podlagi Zakona o psihoterapiji spremenili Zakon o splošni 
socialni varnosti, tako da so vključili v sistem javnega zdravstva pravico vsakega avstrijskega 
državljana do psihoterapije, v kolikor jo potrebuje za zdravljenje bolezni. Od takrat so postopno 
uresničili to pravico, tako da danes v vseh devetih zveznih deželah v mreži javnega zdravstva 

Za psihoterapijo kot samostojen poklic: Kaj se dogaja po Evropi?
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plačujejo psihoterapevtske storitve psihoterapevtom, ki so na uradnem seznamu (v letih 1992 do 
2005 se je obseg teh sredstev povečal iz 3 na 35 milijonov EUR!). Povprečna cena je 60 EUR 
za individualno in 20 EUR za skupinsko seanso. Pacienti ne plačujejo ničesar. Od sprejema 
zakona leta 1991 je trajalo dobrih deset let, da so začele tudi avstrijske zasebne zavarovalnice 
plačevati psihoterapevtom v zasebni praksi (brez državne koncesije), tako da klientom povrnejo 
del stroškov, in sicer približno 25 EUR za seanso. Tako je bilo leta 2005 na celotnem avstrijskem 
psihoterapevtskem trgu za približno 220 milijonov EUR prometa (v zasebnem sektorju okoli 
185 miljonov!).

Tabela 7: Eksponentna rast porabe sredstev Zdravstvenega in socialnega zavarovanja za psihoterapevtske 
storitve v obdobju 1992–2005 v Avstriji

Leto Milijoni evrov
1992 3,20

1993 6,90

1994 8,43

1995 10,54

1996 11,85

1997 12,79

1998 14,17

1999 15,70

2000 16,13

2005 35

Na uradnih seznamih, dostopnih javnosti, je bilo februarja 2010 vpisanih okoli 7.000 psiho-       
terapevtov, vendar so velike razlike v posameznih avstrijskih deželah, kar zadeva število pre-  
bivalcev na enega psihoterapevta: na Dunaju okoli 700, medtem ko je v južni Avstriji okoli 3.000 
prebivalcev na enega psihoterapevta; druge zvezne dežele so med tema dvema skrajnostma.

Avstrijski psihoterapevti so celo desetletje pripravljali zakon o psihoterapevtski dejavnosti; po 
parlamentarni proceduri je postal pravnomočen s 1. januarjem 1991. Tako dolgo obdobje je 
bilo potrebno za oblikovanje zavesti, da je osebna izkušnja, ki je nekateri pristopi niso ime-
li, vendar nujno potrebna za bodočega psihoterapevta kakor tudi za iskanje zlate sredine med 
maksimalističnimi edukativnimi zahtevami, ki so jih zastopale psihoanalitično usmerjene šole, 
in minimalističnimi edukativnimi zahtevami, ki so jih zastopali nekateri mlajši psihoterapevtski 
pristopi, ne nazadnje pa tudi zato, da so nekateri mlajši pristopi uspešno opravili proces znan-
stvene validacije svoje šole. 

Zakon dokaj podrobno govori o psihoterapevtskem izobraževanju, ki je razdeljeno na dva dela: 
osnovno izobraževanje ali propedevtika je skupna vsem bodočim psihoterapevtom in traja tri 
leta. Po končani propedevtiki se izobraževanje nadaljuje v eni izmed znanstveno priznanih psi-
hoterapevtskih šol oziroma pristopov; ta specialna edukacija traja štiri leta. Avstrijski model edu-
kacije je predstavljal izhodišče za dogovarjanje o edukativnih standardih v EAP in je z manjšimi 
popravki povzet v EDP.

Nadalje govori avstrijski zakon o pogojih za vključitev v sedemletno izobraževanje. V študij pro-
pedevtike se lahko vključi posameznik, ki je opravil zaključni izpit na splošni ali višji poklicni 
šoli, med katere spada tudi šola za učitelje in vzgojitelje, ali zaključni izpit na srednji ali kakšni 
drugi srednješolski izobraževalni ustanovi, ter tisti, ki je končal izobraževanje iz bolnišnične 
nege ali medicinsko tehnične službe.
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V specialno psihoterapevtsko edukacijo se lahko vključi posameznik, ki je uspešno zaključil psi-
hoterapevtsko propedevtiko ali izobraževanje na akademiji za socialno delo, pedagoški akadem-
iji, visokošolski program glasbene terapije, edukacijo za družinsko ali zakonsko svetovanje ali je 
zaključil študij medicine, pedagogike, filozofije, psihologije, publicističnih in komunikacijskih 
ved, teologije. V praksi morajo kandidati za specialno edukacijo dopolniti predmete iz osnovnih 
psihoterapevtskih znanj, ki jih niso absolvirali v času višješolskega ali univerzitetnega študija. 
V specialni edukaciji lahko kandidati trenutno izbirajo med kar 22 pristopi, ki so na uradnem 
seznamu priznanih pristopov na Ministrstvu za zdravje.

Zakon še podrobno opredeljuje poklicne dolžnosti psihoterapevtov, kako naj se oblikuje skupen 
seznam oziroma register psihoterapevtov, pomembna so tudi določila o oblikovanju Psihoterape-
vtskega svêta in njegovih pristojnostih, saj je ta vrhovno upravljalno telo, ki lahko med drugim 
tudi odvzema licence. Svêt deluje na Ministrstvu za zdravje pod okriljem zveznega kanclerja, to 
je predsednika vlade, ki svêtu predseduje in ki lahko kot svojega zastopnika določi uslužbenca 
urada zveznega kanclerja. V svêtu sedijo: zastopnik zveznega ministrstva za znanost in razisko-
vanje, pet zastopnikov strokovno pristojnih ter strokovno sorodnih univerzitetnih inštitutov in 
univerzitetnih klinik, po en predstavnik vsake od priznanih psihoterapevtskih izobraževalnih 
ustanov, zastopnik avstrijske zdravniške zbornice, zastopnik zvezne zbornice za obrtne vede, 
zastopnik glavnega združenja avstrijskih zavarovalnic, zastopnik avstrijske delavske zbornice, 
zastopnik avstrijske zveze delavskih sindikatov, zastopnik predsedniškega odbora avstrijske gos-
podarske zbornice in zastopnik psihološkega svêta, nastavljenega v uradu zveznega kanclerja. 
Skupaj je to okoli 60 članov svêta! In večinoma so psihoterapevti, to je namreč pogoj, razen pri 
redkih izjemah (npr. zastopnik zavarovalnic ni nujno, da je psihoterapevt ipd.). Zbornica psihot-
erapevtov zato v Avstriji nima nobene pomembne vloge oziroma pristojnosti. 

Avstrijski zakon kar v treh členih govori o poklicnih dolžnostih psihoterapevtov. V njih povzame 
temeljne postavke etičnih zahtev, natančneje razčlenjenih v etičnem kodeksu, ki je poleg statuta 
temeljni akt vsakega psihoterapevtskega združenja. 

Tudi v Avstriji je bila, tako kot v drugih državah EU, zadnja leta vedno večja ponudba izobraževanj 
iz psihoterapije na podiplomski ravni na univerzah (npr. univerzitetni programi v Gradcu, na 
Dunaju, v Salzburgu, Innsbrucku in na Podonavski univerzi v Kremsu), saj je naraščala potreba 
po odpravljanju zaostanka pri raziskovanju psihoterapije. Do tega je nedvomno prišlo tudi zato, 
ker se psihoterapevti (v Avstriji in še vedno tudi drugod po svetu) pretežno izobražujejo zunaj 
univerz. Samo vprašanje časa je bilo, kdaj bo razvoj psihoterapije v Avstriji prišel do točke, ko 
se bo odprl tudi dodiplomski študij psihoterapije na kateri od univerz. 

To je se zgodilo oktobra 2005, ko se je okoli 200 študentov vpisalo v fakultetni študij psihot-
erapije na zasebni Univerzi Sigmunda Freuda (USF; www.sfu.at) na Dunaju. Kot prvi na svetu 
omogočajo možnost študija psihoterapije takoj po maturi po sodobnem bolonjskem tristopen-
jskem programu (tri leta prva – dodiplomska, dve leti druga – podiplomska, tri leta doktorska 
stopnja), ki pod isto streho ponuja izobraževanje in usposabljanje iz različnih psihoterapevtskih 
pristopov (za kar se študent odloči v tretjem letniku študija). Bachelor program je v prvih dveh 
letnikih usklajen s programom propedevtike in omogoča študentom spoznavanje področja psi-
hoterapije kot celote, preden se odločijo za enega od psihoterapevtskih pristopov. Po zaključku 
prve stopnje dobijo študentje diplomo z nazivom Bakalavreus psihoterapevtske znanosti, na 
drugi stopnji pa naziv Magister psihoterapevtske znanosti in na tretji Doktor psihoterapevtske 
znanosti. Z ustanovitvijo USF na Dunaju je poudarjena samostojnost psihoterapije kot znan-
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stvene discipline, po drugi strani pa so se tako povečale možnosti za povezovanje kakovosti 
dosedanjega psihoterapevtskega izobraževanja s kvalitetami akademskih zahtev. Od leta 2006 
poteka ta študij tudi v Sloveniji (Bohak, 2006ab; Možina, 2006, 2007, 2010).

Spomladi 2010 so na USF diplomirali prvi magistri psihoterapevtske znanosti. Med njimi je bilo 
tudi nekaj takih, ki so začeli študirati takoj po maturi. Avstrijsko ministrstvo za zdravje jih je 
kmalu po diplomi že priznalo kot psihoterapevte in jim podelilo licence. Kljub drugačni zakon-
odaji v Nemčiji so jeseni 2010 eni od spomladanskih diplomantk USF, ki je po rodu iz Nemčije, 
podelili naziv psihoterapevtka tudi v Berlinu. Na ta način je tudi Nemčija priznala možnost, da 
lahko dobi licenco tisti, ki je študiral psihoterapijo kot prvi poklic, takoj po maturi. S tem se 
odpira novo poglavje v razvoju psihoterapije kot samostojnega poklica in akademske discipline.

Glede na to, da je Avstrija postala ena od psihoterapevtsko najbolj razvitih držav na svetu, ni 
presenetljivo, da je prispevala k razvoju globalizirane psihoterapije še na dveh področjih: z us-
tanovitvijo Svetovnega sveta za psihoterapijo (WCP – World Council for Psychotherapy) in z 
ustanovitvijo Evropske mreže univerz, ki imajo psihoterapevtske programe (Pritz, 2002).

Z ustanovitvijo WCP leta 1995 v Zürichu je psihoterapija pridobila novo kakovost v komu-
nikaciji med celinami, ki je do takrat ni imela. Čeprav so v Avstriji in drugod po Evropi potekali 
številni mednarodni kongresi, so svetovni kongresi WCP (1996, 1999 in 2002 na Dunaju, 2005 
v Buenos Airesu in 2008 v Pekingu) z okoli 4.000 udeleženci iz okoli 150 držav omogočili nove 
uvide ter nove prioritete glede ključnih izzivov za razvoj globalizirane psihoterapije.

Leta 2007 so avstrijski psihoterapevti dali tudi pobudo za ustanovitev Evropske mreže psiho- 
terapevtskih univerz (EPU – European Psychotherapy Universitites Network) (http://epu-online.
org), ki si je zadala sledeče naloge:

• razvijati pluralističen pogled na psihoterapevtske pristope in prakse;
• sodelovati v raziskovanju psihoterapije, izobraževanju in v psihoterapevtski praksi/ 
 zdravljenju;
• promovirati psihoterapijo kot akademsko disciplino in samostojen proklic;
• promovirati javno financiranje psihoterapije;
• omogočati javnosti dostop do znanstvenih informacij o psihoterapiji. 
 

Nemčija – medicinski in psihološki psihoterapevti ter (psiho)terapevti zdravilci

S stališča psihoterapije je Nemčija ena najbolj razvitih evropskih dežel. Nemška psihoterapija 
je v svoji dolgi in zanimivi zgodovini, ki jo povzemam po Krause - Girth (2002), postopno 
postala integriran del nemške družbe in njenega zdravstvenega sistema. Že leta 1910 je bila, 
denimo, ustanovljena Berlinska psihoanalitična organizacija, ki se od leta 1926 imenuje Nemško 
psihoanalitično društvo (DPG – Deutsche Psychoanalytische Gesellschaft). Leta 1920 je Karl 
Abraham ustanovil prvo psihoanalitično polikliniko z izobraževanjem in raziskovanjem, v kateri 
je ponudil »psihoanalizo za revne«. Istega leta sta Georg Groddeck v Baden-Badnu in Simmel v 
Berlinu odprla dve psihosomatski bolnici, v katerih je bil velik poudarek na psihoterapiji. Leta 
1927 so zdravniki ustanovili Društvo splošnih zdravnikov za psihoterapijo (Allgemeine ärztliche 
Gesellschaft für Psychotherapie), ki obstaja še danes (leta 2001 je npr. štelo 1.300 članov).
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Nacizem je prinesel hude čase tudi za nemško psihoterapijo, saj so leta 1933 zažigali Freudove 
knjige, iz vodstva DPG so izključili židovske člane, psihoanalizo so izbrisali ali jo priredili po 
nacistični ideologiji (npr. v okviru t. i. Göringovega inštituta, ustanovljenega leta 1936), morili 
so židovske psihoanalitike.

Leta 1945 so ponovno oživili Berlinsko psihoanalitično društvo in leta 1946 DPG. Psihiatrija, 
ki si je v času nacizma umazala roke z evtanazijo duševnih bolnikov, je še dvajset let po vojni 
zanikala svoja kriminalna dejanja. Tako ni presenetljivo, da tudi ni bila sposobna v svoj okvir 
integrirati psihoterapije. Leta 1945 je bil ustanovljen Inštitut za psihogene bolezni pri berlinskem 
zavodu za zdravstveno zavarovanje. To je bila prva psihoanalitična poliklinika, ki jo je finan-
cirala država, tako da je lahko nudila brezplačno psihoterapijo. Z raziskavami, ki jih je opravila 
Annemarie Dührssen s kolegi, so potrdili učinkovitost psihodinamske psihoterapije. 

Od leta 1946 do 1990 je zaživelo več kot 100 psihosomatskih oddelkov in bolnic (več kot v os-
talem delu Evrope skupaj), najprej na temelju psihoanalitičnih teorij, od osemdesetih naprej tudi 
na temelju vedenjskih teorij. Time na teh oddelkih in bolnicah sestavljajo različni zdravstveni 
delavci, psihoterapevti pa pripadajo različnim pristopom, poleg dela s pacienti se je razvilo tudi 
raziskovanje. Tako je že leta 1956 psihosomatski bolnici Alexandra Mitscherlicha uspelo, da je 
postala inštitut na univerzi, sledile so še številne druge.

Od leta 1957 so zdravniki, ki so se izobraževali iz psihoterapije, lahko dobili naziv psihoterape-
vt, od leta 1978 pa psihoanalitik. Leta 1967 je komisija zdravnikov in zdravstvenih zavarovalnic 
postavila t. i. »Smernice za psihoterapijo« (»Richtlinien-Psychotherapie«), ki opredeljujejo izva-
janje psihoterapije v okviru zdravstva. Ključnega pomena, da je do tega lahko prišlo, so bile prav 
študije o učinkovitosti psihodinamske psihoterapije, ki jih je izvedla Dührssenova. Od takrat 
smernice služijo kot osnova za psihoterapevtsko oskrbo pacientov in jih stalno dopolnjujejo. 
Leta 1978 je bila poleg psihodinamske psihoterapije v smernicah priznana tudi psihoanaliza in 
leta 1987 vedenjska terapija. 

Za razvoj psihoterapije in psihosomatike kot znanosti je bilo pomembno, da sta postali del 
medicinskega izobraževanja na univerzitetni ravni, kar se je zgodilo v sedemdesetih letih. Od 
takrat mora vsak zdravnik študirati medicinsko psihologijo in psihosomatiko najmaj pol leta 
kot dodatek k psihiatričnemu programu. Leta 1987 so psihosomatiko uvedli kot obliko temeljne 
terapije, izvajajo pa jo lahko zdravniki, ki končajo posebno izobraževanje iz psihosomatike. V 
80 urah (teorija, Balintove skupine, praktične vaje) se morajo naučiti, kako upoštevati telesne 
in psihične vidike bolnika ter kako pomagati pacientom do razumevanja pomena osebnih in 
čustvenih problemov za razvoj bolezni.

Psihiatrija in psihoterapija sta ostajali v desetletjih po drugi svetovni vojni oddaljeni in v težavnih 
odnosih. Tako psihoterapija ni bila vključena v podiplomsko izobraževanje iz psihiatrije niti v 
programe zdravljenja po psihiatričnih bolnicah. Psihiatri, ki jih je zanimala psihoterapija, so 
morali vložiti veliko lastnega časa in denarja za izobraževanje zunaj bolnic po zasebnih inštitutih. 
Ko so dobili naziv psihoterapevt ali psihoanalitik, so večinoma zapustili psihiatrijo in se v celoti 
posvetili psihoterapiji. Le redki so uspeli delovati na obeh področjih. Celo zagovorniki socialne 
psihiatrije, ki so se čutili odgovorne za reformo psihiatrije zunaj bolnic, so do konca osemdesetih 
kazali za psihoterapijo malo zanimanja ali celo antipatijo. 

V devetdesetih je končno prišlo do integracije psihoterapije v podiplomsko izobraževanje za 
zdravnike in s tem do integracije v zdravstveni sistem. Leta 1992 so se na 95. letnem srečanju 
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Nemškega federalnega medicinskega združenja (Der 95. Deutsche Ärztetag) odločili za uvedbo 
nove skupine specialistov (zdravnike za psihoterapevtsko medicino) in psihoterapija je postala 
obvezen del specializacije iz psihiatrije. Tako so nastali novi specialistični profili: specialist za 
psihiatrijo in psihoterapijo ter specialist za psihiatrijo otrok/mladostnikov in psihoterapijo.

Ta odločitev je povzročila temeljno spremembo v psihiatriji: od takrat morajo univerzitetne bol-
nice integrirati psihoterapijo v svoje izobraževalne programe in v svoje programe zdravljenja. 
Brez usposabljanja za psihoterapevta ni več mogoče postati psihiater.

Psihoterapevtska medicina je postala samostojna disciplina, podobno kot psihiatrija, derma-
tologija ali ortopedija. To ni vodilo samo k novi podiplomski specializaciji, ampak tudi k novemu 
področju v sistemu javnega zdravstva. Njena definicija je: »Psihoterapevtska medicina vključuje 
diagnozo, psihoterapevtsko zdravljenje, preventivo in rehabilitacijo bolezni ter čustvenega 
trpljenja, ki ga povzročijo psihosocialni dejavniki, procese obvladovanja in ali interakcije med 
fizičnimi ter psihičnimi dejavniki« (Janssen v Krause-Girth, 2002: 138).

Za integracijo novega področja v sistem zdravstvenega varstva po bolnicah in ambulantah je 
bilo potrebno definirati paciente (njihove diagnoze in simptome), ki naj bi jih zdravili novi spe-
cialisti za psihoterapevtsko medicino, ter definirati potrebo po bolnicah in oddelkih kot tudi po 
psihoterapevtskih praksah v zdravljenju ambulatnih pacientov. Ministrstvo za socialne zadeve 
Baden-Württemberg je naročilo znanstveno ekspertizo, da bi lahko postavili temelj organizaciji 
psihoterapevtske skrbi za ambulantne paciente. Poročilo, ki so ga objavili Janssen in sodelavci 
leta 1999 (Krause - Girth, 2002), je razločilo med oskrbo ljudi s psihičnimi ter psihosomatskimi 
motnjami. Psihoterapevtska medicina je po njihovem priporočilu odgovorna za zdravljenje mo-
tenj s psihično etiologijo (po MKB 10 so to skupine F3 do 6 in F10 do 19), medtem ko so oddelki 
za psihiatrijo in psihoterapijo odgovorni za zdravljenje shizofrenije in shizoafektivnih motenj 
(F2) ter organskih duševnih motenj (F0), kot je npr. demenca. 

Zdravnik, ki hoče postati specialist za psihiatrijo in psihoterapijo ali za psihoterapevtsko medi-
cino, mora opraviti petletno podiplomsko izobraževanje, od tega tri leta v bolnici. 
Vsi zdravniki, ki želijo opravljati psihoterapijo in pridobiti naziv psihoterapevt4 ali »psihoanali-
tik«, morajo poleg svoje specializacije iz splošne medicine, ginekologije, ortopedije, urologije, 
interne medicine itd. opraviti še triletni program iz psihoterapije, ki eno leto poteka na oddelku 
za psihiatrijo in psihoterapijo. 

Do devetdesetih so se praktično vsi psihoterapevti ne glede na svoj poklic in izbran psihoterape-
vtski pristop izobraževali zunaj univerz na zasebnih inštitutih na lastne stroške ter po programih 
z različnimi standardi in normativi. Potem ko je leta 1992 prišlo do integracije psihoterapije v 
podiplomsko izobraževanje zdravnikov, se je pomemben premik zgodil s 1. 1. 1999, ko so z 
zakonom razločili medicinsko in psihološko psihoterapijo ter v njenem okviru uvedli dva nova 
poklica – psihološkega psihoterapevta ter psihoterapevta za otroke in mladostnike. Izobraževanje 
za zdravnike je del specializacij, za psihološko psihoterapijo pa podiplomsko izobraževanje traja 
tri do pet let, v obeh primerih se je deloma premaknilo v okvir sistema zdravstvenega varstva 
(v bolnice, na oddelke, v ambulante in v zasebne prakse). Specialist za psihoterapevtsko medi-
cino ter specialist za psihiatrijo in psihoterapijo opravljata najmanj tri od petih let usposabljanja 
iz psihoterapije po teh institucijah, pogosto skupaj s psihološkimi psihoterapevti, ki se mora-
jo po zakonu prav tako usposabljati v okviru zdravstva. Institucije, ki so akreditirane, morajo 
omogočiti usposabljanje v vsaj enem od priznanih pristopov, še bolje v dveh, ker morajo vsi edu-
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kanti pokazati znanje in pridobiti izkušnje tudi iz drugih priznanih pristopov. To ustvarja razcep 
med izobraževanjem iz priznanih in nepriznanih pristopov ter zmanjšuje raznolikost obstoječih 
pristopov po bolnicah in ambulantah. V skladu s tem se raziskovanje, ki poteka v glavnem po 
univerzitetnih bolnicah, vse bolj osredotoča na priznane pristope.

Kateri pristopi pa so priznani? Leta 1999 je po novem zakonu začel delovati tudi t. i. Znanstveni 
svet (Wissenschaftliche Beirat) pri Zvezni zdravniški zbornici (Bundesärztekammer), ki odloča 
o znanstvenosti določenega pristopa na osnovi dokazov o učinkovitosti za različne duševne mot-
nje in s tem tudi posredno o možnosti za pridobitev koncesij za opravljanje psihoterapevtske de-
javnosti v okviru javnega zdravstva. Svet je izoblikoval seznam najpomembnejših diagnostičnih 
skupin za zdravljenje s psihoterapijo: čustvene motnje, tesnobne motnje in fobije, stresne mot-
nje, disociativne/konverzivne ali somatske motnje, motnje hranjenja, vedenjske motnje s te-         
lesnimi simptomi, motnje prilagoditve, osebnostne motnje, odvisnosti, shizofrenija ter haluci-
natorne motnje, motnje v duševnem razvoju, organske možganske motnje. Za vsako skupino 
duševnih motenj mora biti dokazana učinkovitost v najmanj treh kliničnih študijah. Pristop dobi 
znanstveno akreditacijo, v kolikor dokaže svojo učinkovitost v najmanj štirih, zaželeno pa je v 
petih skupinah diagnoz med prvimi osmimi skupinami. Ta pogoj mora biti izpolnjen, da lahko 
pristop postane glavni v izobraževanju psiholoških psihoterapevtov, drugi pristopi z manj doka-
zano učinkovitostjo pa so lahko le dodatni pristopi. Do zdaj je svet potrdil kognitivno-vedenjsko 
in psihodinamsko terapijo (vključno s psihoanalizo). Poleg tega je svet priznal izobraževanji iz 
na klienta usmerjene in sistemske terapije, vendar omenjena pristopa (še) nista dobila pravice do 
koncesije (Strauss, 2010). 
Ena od za psihoterapevte manj prijetnih posledic zakona iz leta 1999 je bila, da so zdravstvene 
zavarovalnice omejile izdatke za psihoterapevtske storitve. Z zmanjšanjem denarnih sred-
stev je izjemno padla cena psihoterapevtske seanse, ki je bila marca 2000 z 39 EUR za 41 % 
nižja od povprečne cene v drugih primerljivih deželah. Tako je postala skupina medicinskih in 
psiholoških psihoterapevtov skupina z najnižjimi dohodki ter – ne neodvisno od tega dejstva – 
skupina z najslabšim imidžem. Zaradi vse manjšega števila diplomantov medicine je v zadnjih 
letih prišlo do zanimivega razvoja. Posledično je prišlo do zmanjševanja števila specializacij 
iz psihiatrije in psihoterapije, psihosomatske medicine ter psihoterapevtske medicine. Tako se 
je v javnosti že izpostavilo vprašanje, ali naj bi psihološki psihoterapevti dobili pooblastilo, da 
predpisujejo določena psihofarmaka in pravico do napotitve pacientov (Freyberger; LeVine v 
Strauss in dr., 2009: 12).

Kdo lahko torej opravlja psihoterapevtsko dejavnost? Vsekakor zgoraj opisani medicinski in 
psihološki psihoterapevti, ki jo lahko izvajajo v skladu s Smernicami za psihoterapijo, vendar 
s tem slika še ni popolna. Za celovito podobo je pomembna še zgodba o Zakonu o alternativni 
medicini (Heilpraktikergesetz) iz leta 1939, torej še iz Hitlerjevih časov. Dovoljenje za oprav-
ljanje psihoterapije so po tem zakonu dajale regionalne zdravstvene službe do leta 1999, ko je 
bil sprejet zakon o psihoterapiji. Pri tem so se posluževale različnih meril; pogosto niti niso 
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4 Programi psihoterapevtskih izobraževanj za zdravnike so kvantitativno natančno definirani. Samo kot primer naj nave-
dem, kaj mora zdravnik opraviti za pridobitev naziva »psihoterapevt« ali »psihoanalitik« (podobno natančno je določeno 
za specializacije iz psihiatrije in psihoterapije ter psihoterapevtske medicine):140 ur teorije, osem seans avtogenega tre-
ninga, 35 seans Balintove skupine in 150 ur individualne osebne izkušnje ali 70 ur skupinske izkušnje iz psihodinamske 
psihoterapije. Če se odločijo za vedenjsko terapijo, zadošča 60 skupinskih ali 40 individualnih seans. Poleg tega morajo 
opraviti 60 psihiatričnih in 10 psihoterapevtskih pregledov ter 150 ur psihoterapije pod supervizijo (s 3 pacienti za psi-
hodinamsko ali 6 pacienti za vedenjsko terapijo). Če se potegujejo za naslov »psihoanalitika«, morajo opraviti 400 ur 
teorije, 250 ur učne analize, 40 seans skupinske analize in 600 ur psihoterapije s pacienti, supervidiranih v najmanj 150 
urah supervizije, psihiatrični pregled z diagnostiko 60 pacientov, psihoanalitski pregled 20 dokumentiranih in supervidi-
ranih primerov ter psihoanalitično kratko terapijo, terapijo para, družine in skupine (Krause - Girth, 2002).
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preverjale dokumentov o opravljeni edukaciji. Večina psihologov je lahko dobila licenco brez 
nadaljnjih potrdil o opravljenih izobraževanjih. Po tem zakonu so lahko opravljali psihoterapevt-
sko dejavnost v zasebnih praksah ne glede na metodo ali profesionalno ozadje. Od leta 1999 jim 
je odvzet naslov »psihoterapevt«, svojo dejavnost pa lahko opravljajo kot dotlej. 

Preden je stopil v veljavo zakon o psihoterapiji, je mnogo od teh psihoterapevtov lahko uveljav-
ljajo plačilo svojih storitev pri zdravstvenih zavarovalnicah. Dovolj je bila izjava pacienta, da 
je skušal priti do psihoterapije v zdravstveni ustanovi (na osnovi »Smernic«), a ni dobil mesta. 
Na ta način so lahko uradno psihoterapevtsko delovali mnogi psihoterapevti drugih poklicev in 
(še ne) znanstveno priznanih pristopov. Včasih so bili celo bolje plačani kot »psihoterapevti po 
smernicah«. Po letu 1999 tako rekoč (razen tistih, ki so zaposleni v socialnih ustanovah, sve-
tovalnicah ali socialno skrbstvenih centrih) ne morejo več dobiti plačila storitev od zdravstvenih 
zavarovalnic, ampak lahko zdravijo le samoplačniške paciente. 

Zakon za poklic psihološkega psihoterapevta ter za psihoterapevta za otroke in mladostnike, je, 
kot sem že omenil zgoraj, stopil v veljavo 1. 1. 1999. Ta zakon je predvsem uspeh za psihologe, 
ki so se borili zanj skoraj dvajset let. Psihološki psihoterapevti lahko samostojno delujejo znotraj 
zdravstvenega sistema in dobijo licenco od zdravstvenih zavarovalnic. Njihove kvalifikacije so 
npr. primerljive s specialisti za psihosomatsko medicino. Zdravstvene zavarovalnice ocenjujejo, 
da je za 10.000 prebivalcev potreben en psihološki ali medicinski psihoterapevt. Da bi dosegli 
naziv psihološkega psihoterapevta, morajo po univerzitetni diplomi iz psihologije opraviti 4.200 
ur usposabljanja, ki jih lahko absolvirajo v treh letih v polnem delovnem času [full time] ali v 
petih letih v delnem [part time] delovnem času. Leta 2007 je bilo obeh vrst psiholoških psiho- 
terapevtov skupaj okoli 30.000 in so morali obvezno biti člani regionalnih zbornic psihoterape-
vtov. 

Jeseni 2002 so uvedli enotne pismene izpite in do leta 2007 je 2.617 kandidatov končalo 
izobraževanje za psihološkega psihoterapevta ter 617 za psihoterapevta za otroke in mladost-
nike (Scherer in dr. v Strauss in dr., 2009). Leta 2006 je bilo evidentiranih 12.145 institucij, ki 
so ponujale psihoterapijo. Ambulantno psihoterapevtsko dejavnost je izvajalo 12.389 psihol-
ogov psihoterapevtov (ter 2.533 psihoterapevtov za otroke in mladostnike) ter 3.734 zdravnikov 
(Strauss, 2010).

Če torej povzamem, Nemčija nima zakona o psihoterapiji kot Avstrija, ampak obstajajo štirje 
različni viri, iz katerih izhajajo pravila za urejanje psihoterapevtskega izobraževanja in prakse:
- »Smernice za psihoterapijo« v okviru sistema zdravstvenega varstva;
- Dovoljenje za opravljanje psihoterapije v okviru Zakona o alternativni medicini (Heil
 praktikergesetz) iz leta 1939;
- Regulacija za podiplomsko izobraževanje zdravnikov iz leta 1992 (ärztliche Weiterbil
 dungsordnung) v psihoterapiji, psihoanalizi, psihoterapevtski medicini, psihiatriji in 
 psihoterapiji, psihiatriji za otroke/mladostnike in psihoterapiji;
- Zakon o psiholoških psihoterapevtih ter psihoterapevtih za otroke in mladostnike iz leta 
 1999. 

Prednosti celovite rešitve z enim zakonom, kot ga ima Avstrija, so očitne, čeprav je tudi nemška 
psihoterapija po sicer bolj zapletenih zakonskih strugah dosegla izjemno stopnjo razvitosti. 
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Švedska – prvi v Evropi sprejeli zakon o psihoterapiji

Na pobudo Združenja za socialno in duševno zdravje (Association for Social and Mental Health), 
organizacije pacientov in njihovih svojcev, so uvedli psihoterapijo v psihiatrično zdravljenje kot 
alternativo zdravljenju z zdravili. Po javnem pritisku, ki ga je izvedlo združenje, je vlada uvedla 
prvi javni študij iz individualne psihodinamske psihoterapije leta 1978 na Univerzi v Umei in 
leto kasneje na Univerzi v Stockholmu. Programa sta imela dve stopnji, ki sta kot študij ob delu 
skupaj trajali štiri do pet let (45 in 90 kreditnih točk) (Grebo in Elmquist, 2002; Häggström, 
2010).

Pred tem so bili psihoterapevti v glavnem zdravniki in klinični psihologi. Slednji so se začeli 
izobraževati in usposabljati iz psihoterapije po drugi svetovni vojni in njihovo število je na- 
raslo predvsem od leta 1960 naprej. Danes je psihoterapija na Švedskem multiprofesionalna 
dejavnost, to pomeni, da se lahko vključijo v izobraževanja in usposabljanja iz psihoterapije tudi 
strokovnjaki drugih poklicev, npr. socialni delavci, teologi, fizioterapevti ter medicinske sestre 
(Grebo in Elmquist, 2002). 

Švedske psihoanalitične organizacije so imele ustaljene postopke za podeljevanje naziva psiho-
analitik psihiatrom in kliničnim psihologom že od samih začetkov psihoanalitičnih edukacij v 
tridesetih letih prejšnjega stoletja. Postopek podeljevanja licenc za vse psihoterapevtske pristope 
pa je vlada uvedla leta 1985, potem ko je parlament sklenil, da je psihoterapija samostojno ure-
jen poklic. V letih 1985 do 1999 je imel nadzor nad podeljevanjem licenc za opravljanje psiho-
terapevtske dejavnosti v javnem zdravstvu samo Nacionalni svet za zdravje in blaginjo (The Na-
tional Board of Health and Welfare), nato pa se je v nadzor priključila tudi Švedska nacionalna 
agencija za visoko šolstvo (Swedish National Agency for Higher Education) (Häggström, 2010). 
Nacionalni svet preverja le končno usposobljenost kandidata, nacionalna agencija pa je uvedla 
precej strožji nadzor nad posameznimi fazami izobraževanja in usposabljanja. Trenutno je priz-
nanih devet pristopov: psihoanaliza, psihodinamska psihoterapija, skupinska terapija, otroška in 
adolescentna psihoterapija, kognitivna, kognitivno-vedenjska, družinska in psihoterapija s hip-
nozo (Grebo in Elmquist, 2002). 

Psihoterapevtsko izobraževanje in usposabljanje poteka na treh ravneh oziroma fazah (Grebo in 
Elmquist, 2002):
-    prva je temeljni triletni program, v katerega lahko kandidati vstopijo po srednji šoli 
 in vodi do bakalavreata (diplome prve stopnje po bolonjskem sistemu). Na tej stopnji 
 lahko strokovnjak opravlja psihoterapijo pod supervizijo poleg teorije in osebne 
 izkušnje. Večina teh strokovnjakov dela v bolnicah ali v institucijah za ljudi s posebnimi 
 potrebami;  
- druga stopnja je specialna edukacija iz psihoterapije. Psihiatri in psihologi lahko vstopi- 
 jo v to stopnjo neposredno. Strokovnjaki drugih poklicev, npr. socialni delavci, 
 zobozdravniki, splošni zdravniki, medicinske sestre, teologi itd. pa morajo zaključiti 
 prvo stopnjo. Minimalna starost za vstop v edukacijo ni določena. Specialna edukacija 
 traja najmanj tri leta v obsegu najmanj 2.000 ur, vendar jo večina opravi v petih letih 
 in je sestavljena iz teorije, supervizirane psihoterapevtske prakse ter osebne izkušnje. 
 Zaključi se z diplomo, s katero lahko diplomant zaprosi za licenco. Le malo zasebnih 
 inštitutov je dobilo akreditacijo za izvajanje druge stopnje, ker morajo imeti akademske 
 učitelje. Zato je težko dobiti mesto za izobraževanje na drugi stopnji in večina kandi
 datov je visoko kvalificiranih, bolj kot se zahteva, tako glede kliničnih izkušenj, super
 vizije in osebne izkušnje;
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- tretja stopnja omogoča psihoterapevtom pridobitev naziva supervizor.

Leta 2002 je bilo registriranih okoli 4.000 psihoterapevtov. Njihov prvi poklic je bil: 60 % psi-
hologov, 20 % socialnih delavcev, 10 % zdravnikov in 10 % teologov, medicinskih sester in 
fizioterapevtov. Svet ne vodi evidence o pristopih licenciranih psihoterapevtov, vendar jih je bilo 
leta 2002 okoli 80 % psihodinamsko orientiranih, je pa hitro naraščal delež kognitivno-vedenj-
skih terapevtov (Grebo in Elmquist, 2002). Svet akreditira tudi izobraževalne institucije, ki 
ponujajo specialno edukacijo iz psihoterapije in ustanove za prakso (vključno javne zdravstvene 
ustanove, bolnice in privatne prakse), v katerih edukanti izvajajo psihoterapijo pod supervizijo. 
Etični nadzor izvaja Svet za odgovornost v sistemu zdravstvenega varstva (Board of Responsi-
bility of the Health Care System), ki to funkcijo opravlja za vse zdravstvene poklice. Ta svet, ki 
je v pristojnosti vlade, sestavlja osem članov, predstavnikov zdravstvenih poklicev, parlamenta 
in strokovnih združenj (Van Broeck in Lietaer, 2008).

Nizozemska – zakon o psihoterapiji ukinjen čez noč in ponovno vzpostavljen

Zakon o zdravstvenih poklicih (Law on the Professions of Health) ali BIG (Beroepen in de 
Gezondheidzorg) regulira vse poklice na področju zdravstva od leta 1993. Na začetku je bilo 
osem avtonomnih poklicev: zdravnik, farmacevt, zobozdravnik, fizioterapevt, medicinska sestra, 
klinični psiholog (naziv psiholog od tega leta ni več reguliran), psihoterapevt in ginekolog. Za 
vsak poklic zakon določa naziv in specializacije, izobraževalne standarde, kompetence, regis-
triranje in mehanizme nadzora kakovosti (Oudijk, 2002). 

V prvi različici BIG zakona iz leta 1993 je bila psihoterapija definirana kot multiprofesionalna 
dejavnost z legalno zaščitenim nazivom. Dostop do izobraževanja iz psihoterapije je imelo več 
poklicev, samo da so kandidati izpolnili izobraževalne kriterije. Psihoterapevti, ki so jih izpol-
nili, so se lahko vpisali v Register psihoterapevtov, ki ga je vodilo Ministrstvo za dobrobit, 
javno zdravje in kulturo. Strokovno priznavanje in akreditacijo je izvajala Medicinska komisija 
za javno zdravje. Razvoj zdravstvenega varstva, povečanje števila registriranih psihoterapevtov 
ter vse večji poudarek na »preglednih, objektivnih in učinkovitih« psihoterapijah je privedel 
do temeljitih sprememb v zakonodaji leta 2001. Novi zakon, ki ga je »čez noč« in na veliko 
presenečenje javnosti, predvsem pa psihoterapevtov, uvedla nova ministrica za zdravje Borst, 
je na predlog nizozemskega Društva psihologov ukinil psihoterapijo kot poklic, do katerega 
imajo lahko dostop različni profili strokovnjakov. Naziv psihoterapevt je postal dostopen samo 
psihiatrom in kliničnim psihologom, ki so že bili specialisti v okviru psihologov zdravstvene-
ga varstva. Za naziv psihologa zdravstvenega varstva ter za vstop v izobraževanje iz klinične 
psihologije in psihoterapije so morali imeti kandidati magisterij iz psihologije, pedagogike ali 
znanosti o zdravstvenem varstvu (Oudijk, 2002).

Vendar se je ministrica uštela, saj so se psihoterapevti dobro organizirali, da bi ponovno pridobili 
pravice, ki so jim bile nepričakovano odvzete. Leta 2005 so tako na Ministrstvu za zdravstvo 
ponovno uvedli Register psihoterapevtov, potem ko so morali popustiti pod političnimi pritiski 
psihoterapevtov, ki so izhajali iz drugih poklicev in niso imeli več dostopa do naziva psiho- 
terapevt. Zdravstveni delavci, ki niso psihiatri ali psihologi zdravstvenega varstva, lahko spet 
pridobijo naziv psihoterapevt, če opravijo ustrezno izobraževanje. Psihoterapijo lahko torej 
danes ponuja psihiater ali psiholog zdravstvenega varstva ali pa se izvaja kot multiprofesionalna 
dejavnost v skladu z zakonom iz leta 1993 (Van Broeck in Lietaer, 2008; Oudijk, 2002). Poleti 
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2007 se je zgodil na Nizozemskem še en pomemben premik – Evropska diploma iz psihoterapije 
je postala po zakonu ena od listin, ki omogoča pridobitev licence.

Italija – le zdravnik ali psiholog je lahko psihoterapevt 

Potem ko je v Italiji leta 1972 po dolgoletnih prizadevanjih psihologija končno pridobila na 
ugledu z uvedbo samostojnega doktorskega študija na univerzah, so z Zakonom za poklic psi-
hologa regulirali področje psihologije leta 1989 z dekretom št. 509. V njem so tudi določili, da 
lahko opravljajo specializacijo iz psihoterapije samo psihologi in zdravniki. Po tem zakonu se 
je v Italiji vse bolj utrdila predstava, da je psihologija znanost, psihoterapija pa njena klinična 
aplikacija (Parrini, 2002). Konec leta 2009 je bilo tako v Italiji 73.000 psihologov, od teh 30.000 
tudi psihoterapevtov in 236.000 zdravnikov, od teh 10.000 tudi psihoterapevtov. Skupaj torej 
40.000 psihoterapevtov (Zucconi, 2010). 

Psihoterapija torej ni samostojen poklic. Če bi to postala, bi prišlo do problemov, saj bi se moral 
psiholog ali zdravnik, ki je tudi psihoterapevt, odločiti, ali bo delal kot psihoterapevt ali kot 
zdravnik oziroma psiholog. Oboje ne bi bilo mogoče. Izobraževanje traja najmanj štiri leta, naj-
manj 2.000 ur, ter poteka na univerzah in nap zasebnih psihoterapevtskih šolah. Podeljevanje 
specializacije iz psihoterapije je v pristojnosti združenj psihiatrov in psihologov, ki tudi izva-
jajo etični nadzor, vodijo registre psihoterapevtov in akreditirajo specialne edukacije iz vseh 
pristopov. Minimalna starost za vstop v edukacijo ni določena. Od leta 2009 akreditira zasebne 
psihoterapevtske šole Ministrstvo za šolstvo (konec leta 2009 jih je bilo kar 343), diplome pa so 
po zakonu 401/2000 enakovredne podiplomskim univerzitetnim diplomam in omogočajo zapos-
litev v sistemu javnega zdravstva. 90 šol je psihodinamskih, 44 humanističnih (npr. Rogerijans-
ka, geštalt terapija, bioenergetika, TA idr.), 38 vedenjsko-kognitivnih in 30 sistemsko družinskih. 
Teh 205 šol je imelo konec 2009 še 138 podružnic. Združile so se v krovni organizaciji Nacional-
na koordinacija psihoterapevtskih šol (CNSP Coordinamento Nazionale Scuole di Psicoterapia), 
ki je zadovoljna z obstoječo pravno ureditvijo (Zucconi, 2010).
Vendar je senčna plat italijanskega zakona prav v tem, da namesto da bi bila za pridobitev spe-
cializacije ključna ocena rezultata izobraževanja, ga podeljujejo na osnovi ocene vstopnega pok-
lica. S tem so se postopno vzpostavile vse bolj protislovne, včasih že absurdne razmere, saj je vse 
več psihoterapevtov, ki so dokončali izobraževanje po evropskih standardih, pa niso psihologi ali 
zdravniki in so tako obstali »na nikogaršnji zemlji«. 

Na to zgovorno kaže tudi nedavni primer dr. Heinricha Lanthalerja (Pritz, 2009; Lanhtaler, 
2010), italijanskega državljana, ki živi v italijanskem delu Tirolske ter je dokončal psiho-                                       
terapevtsko izobraževanje in usposabljanje v Avstriji (ki so mu ga potrdili na avstrijskem min-
istrstvu za zdravje leta 1997). Ker je po osnovni izobrazbi socialni delavec (to izobrazbo so mu 
v Italiji priznali), so njegovo vlogo za registracijo specializacije iz psihoterapije na lokalnem 
predstavništvu italijanske zbornice psihologov leta 2002 zavrnili, ker ni psiholog. Tako se je 
odločil za tožbo, ne vedoč, da ga čaka »križev pot«, saj se je do končne rešitve nabralo ve-
liko razsodb in njegovih številnih novih pritožb: nekaj razsodb višjega sodišča v Bolzanu, dve 
razsodbi državnega sodišča s preklicem italijanskega državnega zakona, ki regulira psihoterapijo 
(saj so sodniki ugotovili, da je v nasprotju s pravicami EU) in še dve dodatni razsodbi okrajnega 
sodišča v Bolzanu. Predvsem je v Lanthalerjevi zgodbi zanimivo (in krivično) ravnanje zbornice 
psihologov. Že po prvi pritožbi na višje sodišče so v razsodbi napisali, da morajo pristojni organi 
(v njegovem primeru lokalno predstavništvo zbornice psihologov) presojati glede na rezultat 
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izobraževanja (to pomeni, ali ima ustrezno kvalifikacijo za psihoterapevta v trenutku registra-
cije) in ne glede na stanje ob vstopu (to pomeni glede na to, ali je psiholog ali ne). Kljub temu je 
lokalna psihološka zbornica zavrnila njegovo ponovno vlogo. Da bi svoje ravnanje utemeljili, so 
seznam »psihoterapevtov« preimenovali v seznam »psihologov«. Tako je ponovno vložil tožbo 
na sodišču in je po več novih krogih razsodb in pritožb končno od januarja 2008 registriran kot 
psihoterapevt. K podaljševanju postopkov je veliko pripomogla tudi centrala zbornica psihologov 
v Rimu, ki se ni odzivala v rokih in se je do Lanthalerja obnašala ignorantsko in ponižujoče5.  
Žal Lanthalerjev primer ni bil dovolj, tako da je kolegica s podobnimi kvalifikacijami, ki je po 
njegovi zmagi zaprosila za psihoterapevtsko licenco, dobila negativen odgovor lokalne zbornice 
psihologov in morala prav tako sprožiti sodne mline. »La Lotta Continua!«

Švica – psihologi hočejo monopol nad psihoterapijo 

Trenutno dogajanje v Švici kaže na eno od tipičnih dinamik, ki se ponavlja v različnih evropskih 
deželah – namreč na poskuse, da bi psihologi monopolizirali področje nemedicinske psihotera-
pije in izrinili z zemljevida vse nemedicinske psihoterapevte, ki niso psihologi. Do danes Švica 
nima državnega zakona, ki bi urejal poklice psiholog, klinični psiholog in psihoterapevt, ampak 
imajo regionalne oziroma kantonske zakone (le kanton Uri ga nima). Za vstop v izobraževanje 
iz psihoterapije osem kantonov zahteva opravljen študij psihologije, 17 jih sprejema ekvivalent 
psihologiji, vsi pa zahtevajo podiplomsko specializacijo iz psihoterapije in določeno obdobje 
psihoterapevtske prakse. Kantonska ureditev tudi omogoča, da lahko pacienti pridejo do psiho-
terapevtskih storitev preko javnega zdravstvenega in socialnega zavarovanja (Schindler, 2010).

V Švici kot celoti obstajajo torej tri poti, po katerih lahko kandidat pride do pravice, da opravlja 
psihoterapevtsko dejavnost (seveda različno po kantonih, kot sem omenil zgoraj):
a. da opravlja specializacijo iz psihiatrije
b. da konča študij psihologije in nato nadaljuje s specializacijo iz psihoterapije, ki traja najmanj 
štiri do pet let;
c. da pridobi univerzitetno izobrazbo in nato nadaljuje s specializacijo iz psihoterapije, ki traja 
najmanj štiri do pet let.

Različna združenja, kot so Švicarska federacija psihologov (Swiss Federation of Psychologists 
– FSP), Švicarsko poklicno združenje za uporabno psihologijo (Swiss Professional Association 
of Applied Psychology – APSPA) in Švicarsko združenje psihoterapevtov (Swiss Association of 
Psychotherapists – ASPV) potrjujejo specializacijo iz psihoterapije ali specializacije na drugih 
področjih psihologije (npr. nevropsihologija, otroška psihologija itn.). Ta potrdila omogočajo 
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5 Na evropski konferenci o političnem in legalnem statusu psihoterapevtov v Evropski uniji 19. februarja 2010, ki jo je 
organizirala EAP na Dunaju, sem v času kosila po naključju prisedel k italijanski mizi, kjer je kosil tudi Alberto Zucconi, 
znani italijanski psihoterapevt (Zucconi, 2010), sicer tudi sekretar zgoraj omenjene Nacionalne koordinacije psihotera-
pevtskih šol (CNSP). Italijanski kolegi so imeli polna usta hvale o stanju psihoterapije v Italiji in o velikem številu psiho-
terapevtov, dostopnosti storitev itn. To me je izzvalo, da sem jih vprašal, kaj menijo o primeru Lanthaler. Gledali so me 
»kot tele v nova vrata«, nihče ni še ničesar slišal o tem. »Potem bo za vas zanimivo njegovo popoldansko predavanje,« 
sem dodal. Ker so hoteli vedeti, za kaj gre, sem jim na kratko poročal in bil začuden nad njihovo nedolžno nevednostjo. 
Na koncu sem na pol v šali na pol zares pristavil, da je morda bolje, da se ne udeležijo popoldanskih predavanj, da se 
ob Lanthalerjevem predavanju slučajno ne bi znašli v neprijetni situaciji. Gospod Zucconi je zardel »kot kuhan rak« in 
sledila je nova salva slavospevov italijanski pravni ureditvi psihoterapije. Popoldan sem med Lanthalerjevim predava-
njem s kotičkom očesa spremljal odzive italijanskih kolegov, ki so vse stoično prenesli, Zucconi pa je potem vehementno 
nadaljeval s svojim predavanjem, kot da se primer Lanthaler ne bi zgodil. Človekova slepota (sposobnost za zanikanje 
dejstev), ki ima večkrat lahko za posledico tudi krivičnost, je res fascinantna.
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dostop do opravljanja psihoterapevtske dejavnosti, vendar članstvo v teh organizacijah ni pogoj 
za pridobitev dovoljenja (Schindler, 2010). 

Trenutno je v procesu sprejemanja predlog državnega zakona, ki naj bi uredil nazive psiholog in 
utečene specializacije (npr. klinični psiholog, psiholog specialist psihoterapevt, psiholog za pro-
met idr.) in njihova področja delovanja (t. i. Federal Act on Psychology and Psychotherapy Oc-
cupations) (Schindler, 2010). Seveda je predlog zakona vzbudil močna trenja v javni razpravi, saj 
Švicarsko združenje psihoterapevtov (ASPV) skupaj s svojo materinsko organizacijo Švicarsko 
krovno organizacijo za psihoterapijo (Schweizer Charta für Psychotherapie) zahteva zakonsko 
ureditev psihoterapije kot samostojnega poklica. To utemeljujejo na sledeč način: 

»Pravno priznavanje psihoterapevtske dejavnosti je urejeno s kantonskimi zdravstvenimi zakoni 
od leta 1975. Danes so pogoji za pridobitev psihoterapevtske diplome, ki omogoča izvjajanje 
psihoterapije, različni v 23 kantonih, v 19 je vstop v specialno edukacijo iz psihoterapije odprt 
za strokovnjake različnih poklicev. Neverjetno je, da proces sprejemanja državnega zakona, ki 
bi uredil psihoterapijo kot samostojen poklic, traja že deset let. Zato je nujno, da se pripelje to 
žalostno stanje do zadovoljujočega konca. 

Švicarsko združenje psihoterapevtov (ASPV), skupaj s svojo materinsko organizacijo Švicarsko 
krovno organizacijo za psihoterapijo, podpira sprejetje državnega zakona za psihoterapevtsko 
dejavnost. Vendar je ASPV trdno prepričano, da je psihoterapija samostojen in avtonomen pok-
lic, ki se ga nikakor ne sme zreducirati na poklic psihologa. Predlog zakona, ki je trenutno pred 
švicarskim parlamentom, omejuje nemedicinsko psihoterapevtsko dejavnost na psihologe in 
omogoča vstop v podiplomske programe iz psihoterapije samo diplomantom psihologije. Meni-
mo, da tak predlog temelji na predsodkih, ki preprečuje nadaljnji znanstveni razvoj psihoterapije 
kot samostojnega poklica. 

Psihoterapevti smo v temelju pozitivno naravnani do psihologije, ampak ASPV zavrača možnost, 
da bi bila psihologija edini predpogoj za vstop v edukacijo iz nemedicinske psihoterapije. ASPV 
zato nujno poziva, da psihoterapija ni definirana kot sestavina psihologije v 'zakonu o psiholoških 
poklicih', ampak da se jo obravnava kot enakopravno v 'državnem zakonu o psihoterapiji in 
psiholoških poklicih'. 

Pogosto navajana analogija med medicinskimi in psihološkimi poklici je napačna ter zavajajoča. 
Državni izpit iz zdravstva omogoča kandidatu vstop v zdravstvene poklice. 
Specializacija iz psihiatrije in psihoterapije nato dograjuje temeljno medicinsko izobrazbo. Po 
drugi strani diploma iz psihologije ne omogoča vstopa med zdravstvene poklice, ampak na druga 
področja (npr. v šolstvo). Šele po petih letih podiplomskega izobraževanja iz psihoterapije lahko 
kandidat izvaja zdravstveno dejavnost v okviru svojega poklica. 

Izobraževalne ustanove morajo zato omogočiti prehode v skladu z bolonjskimi kriteriji za diplo-
mante s humanistično izobrazbo ali različnimi družboslovnimi izobrazbami, tako da spodbujajo 
profesionalno mobilnost, kot to razumejo moderni koncepti poučevanja in učenja. Zato ASPV 
meni, da je nujno potrebno dodati naslednje pogoje za sprejem v programe izobraževanja iz 
psihoterapije:

- bakalavreat in magisterij (to je diploma prve in druge stopnje po bolonjskem sistemu) 
 iz psihologije, vključno s klinično psihologijo ter psihopatologijo;
- magisterij (to je diploma druge stopnje po bolonjskem sistemu), v katerem so vključena 
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 osnovna znanja iz psihoterapije;
- bakalavreat in magisterij v eni od humanističnih ali družboslovnih smeri skupaj z oprav-
 ljenim podiplomskim izobraževanjem iz osnovnih psihoterapevtskih znanj, vključno s
 klinično psihologijo in psihopatologijo.

Naš predlog je v skladu z razsodbo Švicarskega državnega sodišča 2C_15/2008 iz 13. oktob-
ra 2008, ki pazljivo ocenjuje osnovno izobraževanje in specialno edukacijo iz psihoterapije, 
in jasno ugotavlja, da so poleg psihologije primerni za vstop v izobraževanje iz psihoterapije 
tudi drugi humanistični in družboslovni študiji. Ključna točka je, da mora vsako izobraževanje 
temeljiti na ustrezni zaščiti pacientov. 

Z vidika zaščite pacientov ni nobenega razloga, da bi favorizirali diplomante psihologije (kot 
je to v sedanjem predlogu zakona). Vsi temeljni elementi, ki zagotavljajo zaščito pacientov, so 
vključeni v psihoterapevtsko izobraževanje, medtem ko predhodno izobraževanje iz psihologije 
tega ne zagotavlja v celoti, ker psihologija ni zdravstveni, ampak edukacijski poklic. 

Zato ASPV skupaj s Švicarsko krovno organizacijo za psihoterapijo poziva k: 

1. spremembi imena zakona: ime je potrebno spremeniti iz trenutnega 'zakon o psiholoških pok-
licih' v 'državni zakon o psihoterapiji in psiholoških poklicih';
2. multidisciplinarnemu dostopu: dostop do podiplomskega izobraževanja iz psihoterapije mora 
biti odprt za diplomante humanističnih in družboslovnih smeri, vendar morajo vsi kandidati pri-
dobiti osnovna znanja iz psihoterapije, vključno z etiko in standardi za zaščito pacientov; 
3. prehodnim določbam: ustrezne prehodne določbe morajo biti sprejete za psihoterapevte, ki 
že opravljajo psihoterapevtsko dejavnost ali se že izobražujejo (npr. členi za staroste)« (Itten, 
Schultess in Stutz, 2009).

Da bi bolje razumeli trenutna švicarska trenja, moramo vedeti, da je prav ustanovitev Švicarske 
krovne organizacije za psihoterapijo (v nadaljevanju Charta) leta 1993 pomenila največji korak 
v smeri povezovanja različnih švicarskih psihoterapevtskih virov in tradicij pod skupno streho. 
Charta je postavila minimalne skupne standarde za psihoterapevtske pristope in izobraževalne 
ustanove ter danes povezuje 29 inštitutov in strokovnih združenj. Na žalost je njen ugled nekoliko 
manjši, ker se vanjo niso vključila združenja za psihoanalizo in vedenjsko terapijo. Švicarsko 
psihoanalitično združenje in Švicarsko združenje za vedenjsko terapijo nista člana Charte (Fäh, 
2002).

Model izobraževanja in usposabljanja iz psihoterapije za vse pristope je po Charti piramiden. 
Temelj piramide predstavljajo univerzitetni programi z osnovnimi znanji iz psihoterapije. 
Pomembno je, da psihoterapija po Charti ni zreducirana na nobeno poddisciplino, npr. psiho- 
logijo, medicino ali katero koli drugo akademsko disciplino. Namesto tega postavlja psihotera-
pijo na interdisciplinarno osnovo: na psihoterapijo vplivajo filozofija, pedagogika, komunikaci-
jske, družboslovne in teološke vede kot tudi psihologija in medicina (Fäh, 2002).

Srednji del piramide predstavlja edukacija iz klinično, empirično podprtih in znanstveno priz-
nanih psihoterapevtskih metod ter tehnik. Chartini standardi zahtevajo najmanj pet let specialne 
edukacije, v katero je vključenih najmanj 200 ur osebne izkušnje, 400 ur teorije in 250 ur super-
vizije (Fäh, 2002).

Na vrhu psihoterapevtske izobraževalne piramide je vseživljenjsko učenje, stalno strokovno us-
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posabljanje psihoterapevtov (Fäh, 2002).

Psihoterapija je v Švici tesno povezana z medicino. Zdravnik specialist lahko pridobi naziv spe-
cialist doktor psihiatrije in psihoterapije, če po opravljeni specializaciji iz določene medicinske 
smeri šest let dela v klinično psihološki ustanovi in opravi dodatno triletno izobraževanje iz 
psihoanalitične, sistemske ali kognitivno-vedenjske smeri. Glede na obseg je ta triletni program 
približno polovica specialne edukacije, ki jo zahteva Charta. Tako obstajata znotraj psihiatrije 
dva tabora: minimalistični in maksimalistični. Minimalisti pravijo, da je psihiatrija vedno hkrati 
tudi psihoterapija, zato je dovolj zmanjšani obseg psihoterapevtskega izobraževanja, maksi-
malisti pa zagovarjajo stališče, da morajo tudi psihiatri opraviti celotno specialno edukacijo po 
standardih Charte (Fäh, 2002).

Polarizacija med medicinsko in nemedicinsko psihoterapijo ter polarizacije znotraj medicinske 
in znotraj nemedicinske psihoterapije v očeh švicarske javnosti seveda zmanjšujejo ugled psi-
hoterapije, saj so pacienti pogosto zmedeni v »džungli« različnih razumevanj psihoterapije med 
strokovnjaki ter zaradi njihovih neenotnih nazivov in standardov (Fäh, 2002).

Finska – dežela z najnižjimi kriteriji za poklic psihoterapevta

Na Finskem zakon iz leta 1994 ščiti naziv psihoterapevt in regulira poklic psihoterapevta kot 
samostojen poklic (Akt o zdravstvenih poklicih št. 559/94 in Dekret o zdravstvenih poklicih št. 
564/94). V izobraževanje se lahko vključi vsak, ki ima bakalavreat (to je diplomo prve stopnje 
po bolonjskem sistemu). Izobraževanje traja od tri do šest let (največ kandidatov potrebuje pet 
let), glede števila ur pa imajo najnižji minimalni kriterij v Evropi, le 380 ur. Prav tako pravna ure-
ditev ne določa vsebin izobraževanja in pristopov, ki so priznani. Zakon pooblašča Ministrstvo 
za zdravje, da vodi register psihoterapevtov in da določa pogoje za opravljanje psihoterapevtske 
dejavnosti.

Francija – čakajoč na izvajanje sprejetega zakona o psihoterapiji 

Zakon iz leta 2004 določa uporabo naziva psihoterapevt (Zakon 2004-806 o zdravstveni poli-
tiki: člen 52 o »Uporabi naziva psihoterapevt«), še vedno pa ni sprejet dekret za uveljavljanje 
zakona. Tudi ne navaja definicije psihoterapije. V dekretu, ki čaka na sprejem, je navedeno, da 
je psihoterapija samostojen poklic, opredeljeni so tudi standardi izobraževanja. Podelitev naziva 
psihoterapevt zato zaenkrat nima nobenih praktičnih posledic za izvajanje psihoterapevtske de-
javnosti ali za etični nadzor. Vsi psihiatri in psihologi ter tudi številni psihoanalitiki, ki so člani 
psihoanalitičnih združenj, imajo poseben status, saj lahko dobijo naziv psihoterapevt, če oprav-
ijo triletno izobraževanje iz psihopatologije brez nadaljnjega specialnega izobraževanja v psiho-
terapiji. Za vstop v izobraževanje iz psihopatologije je potreben bakalavreat (to je prva stopnja 
po bolonjskem sistemu). Strokovnjaki drugih poklicev lahko vložijo prošnjo za pridobitev na-
ziva psihoterapevt na Osrednji svet za zdravje na Ministrstvu za zdravje, ki tudi vodi register 
psihoterapevtov. To pomeni, da je psihoterapija v Franciji multiprofesionalna dejavnost, torej da 
jo lahko opravljajo strokovnjaki različnih prvih poklicev. Vendar morajo vsi, razen psihologov 
in psihiatrov, opraviti posebno specialno edukacijo iz psihoterapije. Psihoterapijo v okviru mreže 
javnega zdravstva lahko izvajajo le zdravniki in psihologi (Van Broek in Lietaer, 2008).
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Pomembno vlogo ima nacionalna krovna organizacija (FFdP: Francoska nacionalna krovna 
organizacija za psihoterapijo), ki je pooblaščena s strani Evropske zveze za psihoterapijo in 
uveljavlja kriterije Evropske diplome za psihoterapijo. Tako zahteva magistrsko stopnjo (to je 
druga stopnja po bolonjskem sistemu) za vstop v specialne edukacije iz psihoterapije. Starost za 
vstop v edukacijo ni določena. Krovna organizacija priznava okoli 20 pristopov, ki se jih edu-
kanti lahko učijo na okoli 30 zasebnih inštitutih. Prav tako ima etični kodeks, ki ga zakon še ne 
priznava (Ginger, 2005).

V letih 2001 in 2006 so izvedli dve študiji (Ginger, 2010), ki sta pokazali, da je v psiho-                        
terapevtski obravnavi 8 % francoskega prebivalstva. Glavni razlogi za obravnavo so bili depresija, 
tesnoba, psihološka travma, družinski ali socialni konflikti. 40 % posameznikov je bilo deležnih 
humanistične psihoterapije (geštalt, TA, na osebo usmerjen pristop, psihoorganska analiza, psi-
hosinteza, psihodrama idr.), 30 % psihodinamske terapije, 20 % vedenjsko-kognitivne in 10 % 
družinske terapije. Poprečno so terapije trajale eno leto s frekvenco ene 50-minutne seanse na 
teden. 87 % pacientov je bilo »zadovoljnih« ali »zelo zadovoljnih«, le 4 % je bilo nezadovoljnih 
(9 % jih ni odgovorilo). 

Leta 2009 so sprejeli novo odločbo (zakon št. 20009-879 iz 21. julija 2009), ki dopolnjuje pred-
pis iz leta 2004 predvsem v zvezi z registrom psihoterapevtov, vendar ni prinesla bistvenega 
premika. Tako Francija še vedno čaka na uveljavitev zakonskih določil za reguliranje psihotera-
pije kot samostojnega poklica (Soulie, 2010).

Madžarska – psihoterapija le za zdravnike in psihologe

Od začetka osemdesetih let prejšnjega stoletja se je psihoterapija na Madžarskem zelo razvila. 
Pravna ureditev obstaja samo za zdravnike in klinične psihologe, ki izvajajo psihoterapijo. Tako 
npr. novi Zakon o zdravstvenem varstvu iz leta 1997 ponuja v členu 103 nekaj navodil za izva-
janje klinične psihologije in psihoterapije na področju zdravstva:

»1) Psihoterapija je terapevtski postopek, ki temelji na številnih metodah, ki so znanstveno 
potrjene. Psihoterapijo lahko izvajajo strokovnjaki, ki imajo specialne kvalifikacije za tako 
medicinsko, psihološko ali psihoterapevtsko delo s psihološkimi in psihosomatskimi motnjami, 
s posamezniki ali skupinami, v več seansah v določenem časovnem obdobju. 
2) Praksa specializirane klinične psihologije je za:

a) ohranjanje in obnavljanje duševnega zdravja;
b) preiskave in odkrivanje vzrokov duševnih motenj;
c) psihodiagnostiko specifičnih motenj;
d) korekcijo duševnih motenj s pomočjo psiholoških metod.

3) Psihoterapija temelji izključno na prostovoljnem sodelovanju med pacientom in psiho-           
terapevtom.
4) Pred začetkom psihoterapevtske obravnave je potreben medicinski pregled. Klinični psiholog 
se mora posvetovati z zdravnikom, kadar koli to zahteva pacientovo stanje ali zaščita pacienta.
5) Kombinirano medicinsko in psihoterapevtsko zdravljenje lahko nudi samo medicinsko us-
posobljen psihoterapevt.« 

Naziv psihoterapevt lahko dobijo po opravljeni edukaciji in zaključnem izpitu zdravniki od leta 
1983 in psihologi od leta 1985. Potem ko zdravniki opravijo 12 semestrov dolg študij medicine 

MiranMOŽINA



95

in opravijo 60-mesečno specializacijo, morajo psihiatri opraviti 24-mesečno, drugi specialisti pa 
36-mesečno usposabljanje za psihoterapevta. Psihologi morajo po triletni bakalavreat stopnji in 
dvoletni magistrski stopnji opraviti 48-mesečno usposabljanje iz klinične in mentalne higiene za 
odrasle ali otroke in nato 24-mesečno izobraževanje iz psihoterapije (Kutasi, 2010). 
Po političnem preobratu je od leta 1989 na Madžarskem možno ustanavljati društva brez ome-
jitev. Tako so se tega leta obstoječa psihoterapevtska društva povezala v Madžarski svet za psi-
hoterapijo (Hungarian Council of Psychotherapy). Danes je v njem povezanih okoli 20 različnih 
društev in 14 pristopov. Svet sprejema kot temeljno listino Strasburško deklaracijo o psiho-   
terapiji. Madžarski predstavnik sveta Janos Harmatta je bil leta 1991 tudi eden od ustanoviteljev 
EAP in njen prvi predsednik. Standardi izobraževanja so v skladu z EDP. Imajo tudi Psiho-      
terapevtski koordinacijski komite, ki povezuje predstavnika Sveta z univerzitetnimi predstojniki 
psihiatrije in klinične psihologije, ki so dejavni tudi v programih izobraževanja iz psihoterapije.

Leta 2002 je bilo registriranih 550 zdravnikov ali psihologov psihoterapevtov. Poleg njih je bilo 
še okoli 1.000 strokovnjakov drugih poklicev, ki so zunaj področja javnega zdravstva opravljali 
psihoterapevtsko svetovanje. S financiranjem psihoterapevtske dejavnosti imajo veliko težav. 
Ko se je leta 1997 zmanjšalo število psihiatričnih postelj, so ukinili številne psihoterapevtske 
programe po psihiatričnih bolnicah. Zmanjšalo se je tudi število inštitutov in društev, ki ponujajo 
izobraževanje iz psihoterapije. Psihoterapevtske storitve so v sistemu javnega zdravstva cenovno 
podcenjene. V okviru zasebnih praks ponujajo zdravniki in klinični psihologi psihoterapijo kot 
samoplačniško storitev (Harmatta, 2002).

Latvija – psihodinamsko orientirani zdravniki psihoterapevti proti ostalim

Zgodovina psihoterapije v Latviji je kratka in je povezana z osvoboditvijo izpod »ruskega 
škornja« v začetku devetdesetih. Prvi izobraževalni program iz psihoanalitične psihoterapije je 
prišel s Švedske leta 1991, vanj pa se je vključilo osem kandidatov. Ta skupina se je v letu 1992 
razširila, tako da je leta 1995 zaključilo izobraževanje 32 kandidatov. Od leta 1993 so se začeli 
po Latviji širiti tudi drugi psihoterapevtski pristopi.

V Latviji psihoterapija ni samostojen poklic. Ukaz ministrstva za zdravstveno varstvo št. 11 iz 
leta 2002 v poglavju »o potrditvi pravne ureditve za zdravstvene poklice« ureja psihoterapijo 
samo za zdravnike, ki se morajo za pridobitev naziva doktor psihoterapevt izobraževati štiri 
leta, vendar obseg ur v ukazu ni določen. Tudi vsebine izobraževanja niso jasno določene. Iz-   
jemoma lahko dobijo naziv psihoterapevt tudi klinični psihologi, v kolikor opravljajo dejavnost 
v okviru zdravstva. Priznan je samo psihodinamski pristop. Registra zdravnikov z nazivom dok-
tor psihoterapevt nimajo. Leta 2002 je delalo v Latviji okoli 200 psihoterapevtov, od tega v 
javnem zdravstvu leta 2007 le 27 (glej tabelo 8). Naziv podeljuje komisija, ki jo sestavljajo 
zdravniki brez ustrezne psihoterapevtske izobrazbe, ki pa lahko zavrnejo kogar koli. Tako se 
pogosto dogaja, da nekvalificirani učitelji poučujejo, nekvalificirani supervizorji nudijo super-
vizijo in nekvalificirani psihoterapevti izvajajo učno terapijo. Psihoterapevtske storitve tako 
rekoč niso plačane (leta 2002 je bila cena ure psihoterapije v bolnici ali ambulanti dva dolarja), 
ne iz javnega denarja niti iz zasebnih zavarovalnic.
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Tabela 8: Specialisti v javnem zdravstvu v Latviji leta 2007 (Rancans, 2010)

Specializacija
Absolutno število Na 10.000 prebivalcev

Psihiatri 224 0,98

Pedopsihiatri 18 0,08

Psihoterapevti 27 0,1

Narkologi 74 0,3

Psihoterapevti, ki niso zdravniki ali klinični psihologi, so registrirani v svojem osnovnem pok-
licu, delajo zasebno in imenujejo svojo prakso psihološko svetovanje, dejansko pa izvajajo psi-
hoterapijo (Plume, 2002).
Nadaljnji problemi latvijske psihoterapije so (Rancans, 2010): ni jasnega razlikovanja med 
svetovanjem in psihoterapijo, zdravstvene institucije imajo pravne probleme pri zaposlovanju 
psihoterapevtov, v skladu z zakonom o zdravstvenem varstvu lahko izvajajo psihoterapijo le 
zdravstveni delavci, plače v javnem sektorju (tudi v zdravstvu) so nizke in zato nespodbudne, 
psihoterapije kot metode v javnem zdravstvu ne cenijo in ne razumejo.

Razcep latvijske psihoterapevtske scene se kaže tudi med dvema glavnima psihoterapevtskima 
organizacijama, ki sta Latvijsko društvo za psihoterapijo (Latvian Association of Psychothera-
py), ustanovljeno leta 1991, in Latvijsko združenje za psihoterapijo od leta 1998, ki je član EAP. 
Društvo povezuje zdravnike psihoterapevte, ki so izključno psihodinamsko orientirani in delajo 
z odraslimi, tako s posamezniki kot s skupinami, ter z otroki in mladostniki. Do vključno leta 
2009 je 52 članov tega društva dobilo licenco za psihoterapevta preko Latvijskega zdravniškega 
društva. Ti imajo pravico opravljati psihoterapijo v javnem zdravstvu. Po drugi strani Latvij- 
sko združenje za psihoterapijo povezuje zdravnike, psihologe in nemedicinske poklice. Glavni 
pristopi so psihoorganska analiza, eksistencialna psihodinamska psihoterapija, geštalt, družinska 
terapija, psihoanalitična psihoterapija, psihodrama in hipnoterapija. Do vključno leta 2009 je 
128 članov dobilo diplome iz psihoterapije preko Latvijskega združenja zdravstvenih delavcev. 
Vključevanje teh diplomantov v javno zdravstvo ni regulirano oziroma jih ne sprejmejo, v ko-
likor že od prej nimajo statusa zdravstvenega delavca (Rancans, 2010).

Malta – mala država je lahko velik vzgled

Malta je razveseljujoč primer države, ki je sprejela zakonsko ureditev psihoterapije na osnovi 
Strasburške deklaracije in standardov EAP oziroma EDP. Tako so v Aktu o zdravstvenih poklicih 
leta 2003 v tretjem seznamu, kjer so poklici v komplementarni medicini6, določili psihoterapijo 
kot samostojen poklic. V okviru Sveta za komplementarne poklice v medicini (Council for the 
Professions Complementary to Medicine) Ministrstva za zdravje so nato tri leta oblikovali kri-
terije za izobraževanje in podeljevanje licenc. Proces usklajevanja je potekal med predstavniki 
univerzitetnega študija psihologije, psihiatrične klinike, Malteškega združenja psihoterapevtov 
in Malteškega geštalt inštituta. 

Septembra 2006 so stopili v veljavo kriteriji, ki za vstop v izobraževanjev zahtevajo bakalavreat 
(diplomo prve stopnje po bolonjskem sistemu). Izobraževanje mora obsegati najmanj 3.200 ur 
in lahko traja štiri leta (kot izredni »part time« študij) ali dve leti (kot redni »full time« študij) na 
podiplomski stopnji univerz ali na akreditiranih inštitutih, ki jim je priznana ista, torej podiplom-
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ska stopnja. Priznani so vsi relevantni pristopi. Svet oziroma Ministrstvo za zdravje podeljuje 
naziv psihoterapevt in vodi register psihoterapevtov, v katerem je bilo do februarja 2010 48 imen 
(Mifsud, 2010). 

Ključni motor za uvedbo take pravne ureditve je bilo Malteško združenje psihoterapevtov 
(Malta Association of Psychotherapists – MAP), ki so ga ustanovili leta 1999 in je kmalu nato 
dobilo status pooblaščene nacionalne krovne organizacije v EAP. Vse od ustanovitve so tesno 
sodelovali z ministrom za zdravje. Tako MAP tudi po uvedbi zakona tesno sodeluje z Minis-
trstvom za zdravje pri reguliranju psihoterapevtske dejavnosti, izobraževanja in licenciranja. Na 
to, kako izjemen je uspeh MAP v urejanju avtonomnosti področja psihoterapije kot zdravstvene 
dejavnosti in samostojnosti poklica psihoterapevt, kaže tudi dejstvo, da se je prva sistematična 
edukacija iz psihoterapije, in sicer iz geštalta, začela šele leta 1995 in je prva generacija 13 
geštalt terapevtov diplomirala leta 1999. Leta 2002 je bilo v psihoterapevtski praksi dejavnih 
okoli 50 terapevtov, saj so se poleg geštalta uveljavile tudi jungovska, adlerjanska, rogerjanska, 
psihodinamska in vedenjska terapija (Oudijk, 2002).

Bolgarija – postsocialistične kali brstijo 

V dekretu št. 1 o medicinskih dejavnostih za osebe, ki trpijo za duševnimi motnjami iz leta 2007 
je psihoterapija omenjena tako (vendar ni regulirana v pravem pomenu besede):

»Splošni pogoji
1. (1) Ta dekret regulira medicinske posege, ki se jih nudi ljudem, ki trpijo za duševnimi mot-
njami. 
(2) Pod medicinske posege, na katere se sklicuje prvi odstavek, sodijo: diagnostične preiskave, 
zdravila, instrumentalno zdravljenje in psihoterapija.
(2) V svojih internih uredbah morajo zdravstvene ustanove, ki nudijo posege iz prvega odstavka, 
določiti: profil zdravstvene ustanove, programe zdravljenja in psihoterapevtske metode, ki jih 
uporabljajo.

Меdicinski posegi
Člen 7(1) Psihoterapija je zdravljenje preko interakcije v okviru pogojev terapevtskega odnosa s 
pacientom in/ali njegovo družino in/ali skupino pacientov.
(2) V zdravstvenih ustanovah iz drugega odstavka v prejšnjem delu morajo psihoterapijo izvajati 
psihoterapevti, ki izpolnjujejo pogoje osmega člena.
(3) Specifična oblika psihoterapije se lahko izvaja samo v primeru, če je vključena v uredbe 
zdravstvene ustanove. 
Člen 8. Psihoterapijo lahko izvaja samo oseba, ki:
1. je magister medicine ali psihologije, specializiran na področju klinične psihologije ali magister 
(bakalavreus) socialne pedagogike, ki je specializiran v kliničnem socialnem delu, ali medicin-
ska sestra, ki je specializirana kot psihiatrična sestra ali kot medicinska sestra za socialno delo;
2. je zaključila izobraževanje in usposabljanje iz specifične oblike psihoterapije;
3. ima klinične izkušnje v psihiatriji.
Člen 19. Zahteve glede psihoterapevtskih programov:
1. morajo zagotoviti istega terapevta do zaključka terapije;
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2. morajo zagotoviti, da trajanje seans, njihova frekvenca in trajanje obravnave ustreza izbrani 
metodi;
3. morajo se odvijati v prostorih, ki so lahko dostopni fizično in dosegljivi po telefonu;
4. psihoterapevt mora zagotoviti, da nima več kot 30 seans na teden« (Atanassov, 2002).

Razvoj psihoterapije v Bolgariji je še v zgodnjih fazah, saj npr. do leta 1994 nihče ni imel 
popolne psihoterapevtske izobrazbe. Leta 2001 so se začela nekatera izobraževanja iz pristopov 
v povezavi z njihovimi mednarodnimi organizacijami (npr. psihoanaliza, psihodrama, sistemska 
družinska, pozitivna, kognitivno-vedenjska idr.) (Atanassov, 2002). Glede na to je bil zgornji 
dekret pomemben korak v razvoju bolgarske psihoterapije kljub temu, da psihoterapije ne določa 
kot samostojnega poklica in da ne določa standardov izobraževanja, ne ščiti naziva ter ne nalaga 
obveznega registra itn. 

Danes je v Bolgariji več kot deset pristopov (poleg zgoraj omenjenih še lacanovska psihoanaliza, 
skupinska analiza, jungovska analiza, hipnoterapija, neoreichovska analitska terapija), večina jih 
je povezanih v Bolgarskem društvu za psihoterapijo (Bulgarian Association for Psychotherapy – 
BAP), ki je bilo ustanovljeno leta 1993 ter ima trenutno več kot 80 individualnih in skupinskih 
članov. Novembra 2009 so objavili Nacionalni register psihoterapevtov, na katerem je bilo do 
februarja 2010 vpisanih 21 imen. Izobraževanja potekajo na zasebnih inštitutih, teoretski del 
pa tudi v okviru univerzitetnih programov. Psihoterapija poteka večinoma v zasebnih praksah, 
zunaj bolnic, samoplačniško (Sokolova, 2010). 

Ker je zgoraj citirani dekret pomanjkljiv, so novembra 2009 na pobudo BAP ustanovili delovno 
skupino za pripravo zakona o psihoterapevtski dejavnosti. V skupini je 12 članov, predstavnikov 
bolgarskega parlamenta, ministrstva za zdravje, nacionalnega centra za varovanje javnega zdrav-
ja, BAP in zunanji strokovnjaki ter pravnik (Sokolova, 2010). 

Velika Britanija – psihoanalitični terapevti proti ostalim

Eden ključnih korakov na poti uveljavljanja psihoterapije kot samostojnega poklica je bila us-
tanovitev United Kingdom Standing Conference for Psychotherapy (UKSCP) leta 1989, do ka-
tere je prišlo po dolgoletnih usklajevanjih. UKSCP, ki se je leta 1993 preimenoval v še danes 
obstoječi UKCP – United Kingdom Council for Psychotherapy, je imel federalno strukturo iz 
osmih sekcij, od katerih je vsaka predstavljala različne psihoterapevtske pristope: analitsko psi-
hologijo; vedenjsko-kognitivno psihoterapijo; izkustveno konstruktivistične terapije; družinsko, 
partnersko, spolno in sistemsko terapijo; humanistično integrativno psihoterapijo; hipno psiho- 
terapijo; psihoanalitično psihodinamsko terapijo in psihoanalitično terapijo otrok (Loewenthal 
in Casement, 2002).

Že leta 1992 je prišlo do razcepa, ki traja še danes. Britansko psihoanalitično društvo (British 
Psychoanalytic Society) je menilo, da kolegi v UKSCP ne upoštevajo dovolj njihove tradicije in s 
tem posebnega vpliva, ki naj bi ga imeli v UKSCP. Loewenthal in Casement (2002) navajata dva 
ključna dogodka: prvi je bil, da so hoteli psihoanalitiki dobiti pravico do veta na odločitve UK-
SCP, kar je vrhovni svet UKSCP leta 1992 zavrnil, drugi pa je bil neizvolitev psihoanalitičnega 
kandidata za vodstveno vlogo v UKSCP na istem sestanku, kjer so zavrnili pravico do veta. 
Tako so psihoanalitiki ustanovili t. i. British Confederation of Psychotherapists (BCP). BCP je 
povezala psihoanalitike, analitične psihologe, psihoanalitične psihoterapevte in otroške psiho- 

MiranMOŽINA



99

terapevte. Za glavni cilj so si zastavili skrb za standarde psihoanalitičnih psihoterapij.

Trenutna zakonodaja v Veliki Britaniji, to je Akt zakona o duševnem zdravju (The Mental Health 
Act) iz leta 2007, ne regulira psihoterapije, temveč samo zdravljenje pacientov. Obstaja t. i. Bela 
listina (»White Paper«) o zaupanju, zavarovanju in varnosti: pravna ureditev za zdravstvene de-
lavce, ki predvideva ureditev področja psihoterapije ter naj bi stopila v veljavo leta 2010. UKCP 
in BCP kot krovni organizaciji vodita nacionalne registre psihoterapevtov. Skrbita za registracijo 
psihoterapevtov, akreditacijo izobraževalnih programov in izvajalcev ter za etični nadzor (Van 
Broek in Lietaer, 2008). Pomembni organizaciji, ki vplivata na področje psihoterapije, sta tudi 
društvo psihologov (BPS – The British Psychological Society) in društvo svetovalcev (BACP – 
The British Association for Counselling and Psychotherapy) (Loewenthal in Casement, 2002). 

Belgija – številna protislovja v psihoterapevtsko razviti deželi brez zakona 

Belgija nima zakona, tako da nima pravno urejene psihoterapevtske dejavnosti, nima sistema 
podeljevanja licenc, etičnega nadzora ali sistema akreditiranja za izobraževalne ustanove, ki 
izvajajo psihoterapevtsko edukacijo. Pa vendar je belgijski primer lahko za nas poučen, saj kaže 
na protislovja, ki se dogajajo v državi z razvito psihoterapijo, ki pa nima zakonske ureditve. 

Dobro je, denimo, da si belgijske univerze (npr. Katoliška univerza v Louvainu) prizadevajo za 
oblikovanje celotne edukacije v sodelovanju z zasebnimi inštituti in društvi treh glavnih pristo-
pov – psihoanalize, sistemske družinske terapije in kognitivno-vedenjske terapije. Na univerzah 
edukanti dobijo teoretične vsebine, supervizirano prakso in osebno izkušnjo pa na inštitutih ter 
društvih. Protislovno je, da so v skladu z visokošolsko zakonodajo veljavni samo certifikati uni-
verz, kar pomeni, da le ti podpirajo samo teoretično znanje, ne pa praktičnih veščin. Certifikati 
zasebnih inštitutov in društev namreč nimajo nobene javne veljave.

Drugo protislovje je, da mora kandidat za vključitev v psihoterapevtsko edukacijo že imeti 
nekaj praktičnih izkušenj, da bi lahko dobil supervizijo. Torej mora po eni strani kandidat imeti 
praktične izkušnje, po drugi strani pa se poraja vprašanje – kako naj izvaja psihoterapijo, če ni 
za to usposobljen?
Številna protislovja izhajajo tudi iz privilegiranega položaja psihiatrov. Čeprav naziv psiho-     
terapevt ni zakonsko zaščiten, Kraljevi dekret št. 78 iz leta 1967 (Arrete Royal 10. 11. 1967 
relatif a l’exercise de l’art de guerir) določa psihoterapijo kot del medicine. Torej legalno samo 
zdravniki lahko izvajajo psihoterapijo, hkrati pa psihoterapija ni priznana kot poklic ali naziv. 
Psihoterapevti so v glavnem psihologi, psihiatri in socialni delavci. V osemdesetih so psihiatri 
dobili legalno dovoljenje za opravljanje psihoterapije ter od takrat dobijo plačane psihoterape-
vtske storitve s strani zdravstvenega in socialnega zavarovanja. Ko je bila sprejeta ta odločitev, 
so morali predložiti certifikate, da so ustrezno usposobljeni. Prišlo je do zanimive protislovne 
situacije. Večina njihovih učiteljev v psihoterapevtskih edukacijah namreč ni bilo zdravnikov, 
temveč so bili psihologi ali socialni delavci. Oni so učili psihiatre in jim dali potrdila o opravljeni 
edukaciji, da bi lahko dobili plačane psihoterapevtske storitve iz javnega denarja, sami pa do tega 
denarja ne morejo priti. Danes je psihiatrom še lažje, saj dobijo odobritev za plačilo psihotera-
pije, ne da bi predložili kakršno koli potrdilo o opravljenem psihoterapevtskem izobraževanju.

Uradno lahko vsi poklici, ki niso psihiatri, izvajajo psihoterapijo samo pod supervizijo psihia-
trov. Seveda tega pravila nihče ne upošteva, saj poraja nova protislovja. Kako naj namreč psi-
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hiater, ki nima nobene psihoterapevtske izobrazbe, supervidira npr. psihologe, socialne delavce 
z opravljeno edukacijo? V javnosti imajo nemedicinski psihoterapevti dober ugled in socialno 
dobro uspevajo.

Izoblikovala se je tudi fronta med psihologi in zdravniki. Psihologi hočejo avtonomijo, nočejo 
biti podrejeni zdravnikom. Večina psihologov noče biti uvrščena med paramedicinski kader, ker 
nočejo biti pod nadzorom zdravnikov. Tu se kaže velik vpliv medicinskega lobija in »identitetni 
problem« tistih, ki želijo biti priznani kot psihoterapevti. Tako se v Belgiji vedno znova izpostav-
lja vprašanje moči zdravnikov: ali bodo psihoterapevti avtonomni ali pa bodo sodelavci/odvisni 
od zdravnikov. Ta debata poteka že od Freudovih časov, ko je ta jasno postavil, da mora biti psi-
hoanaliza odprta tudi za nezdravnike in da psihoanaliza ni nujno metoda, ki zdravi paciente. Že 
Freud je psihoterapijo videl kot specifično, avtonomno področje (Foisy, From in Szafran, 2002).

Trenutno poteka iniciativa, da bi na področju psihologije izpopolnili zakonsko ureditev, tako 
da bi določili tri poklice: klinični psiholog, klinični seksolog in ortopedagog. Fakultete za psi-
hologijo z belgijskih univerz, Flamska organizacija za psihoanalitično terapijo in Visoki svet za 
zdravstveno varstvo (priporočilo Št. 7855) so izdelali predlog izobraževalnih standardov za te 
tri poklice, tako da naj bi do teh nazivov prišli kandidati z zaključenim petletnim univerzitetnim 
programom, ki bi opravili dodatni magistrski študij in prakso v zdravstvenih ustanovah. Šele 
potem bi lahko za pridobitev naziva psihoterapevt vpisali dodatni dvoletni magistrski program 
(magisterij po magisteriju) v okviru univerz (Avontroodt, 2010).

Kako nam lahko v Sloveniji za uveljavitev psihoterapije kot samostojnega poklica 
pomaga poznavanje stanja po Evropi?

Če pogledamo, kaj se dogaja po Evropi s prizadevanji za uveljavitev psihoterapije kot samos-
tojnega poklica, nam to lahko koristi na več načinov. Lahko nam olajša razumevanje slovenske 
psihoterapevtske scene, predvsem pa se lahko učimo z dobrih zgledov in se obvarujemo stran-
poti in napak, ki so jih pri postavljanju zakonskih okvirjev psihoterapevtski dejavnosti naredili 
v tujini.

Kaj se lahko naučimo od drugih evropskih dežel? 
1. Prva lekcija je vsekakor – bolje brez zakona kot slab zakon. Pravna ureditev mora upoštevati 
zgodovinski razvoj in trenutno stanje, vendar mora hkrati upoštevati prihodnost. Preozko zastav-
ljeni zakoni in predpisi hitro postanejo Prokrustova postelja za nadaljnji razvoj, kot se to kaže v 
deželah, kjer so regulirali psihoterapijo (ali bi jo želeli regulirati) samo po meri ene ali dveh pok-
licnih skupin, npr. psihologov (npr.  Švica, Nizozemska), psihiatrov (npr. Belgija), zdravnikov 
(npr. Latvija), psihologov in zdravnikov (npr. Nemčija, Italija, Madžarska). Če je italijanski za-
kon pred dvajsetimi leti še imel določen razvojni potencial, na sedanji razvojni stopnji psihotera-
pije parcialno pravno urejanje psihoterapije, npr. samo za zdravnike, samo za psihologe, pomeni 
slab zakon. 

2. Premoščajmo razcepe, kjer se le da. Veliko je napetosti, ki se večkrat intenzivirajo v konflikte 
in ti v ločevanja ter končno – cepitve: npr. med tistimi, ki delajo v zdravstvu, in tistimi zunaj 
zdravstva (npr. Nemčija, Latvija), med pristopi (npr. Nemčija), med analitiki kot predstavniki 
tradicije in novejšimi pristopi kot predstavniki tranzicije (npr. Velika Britanija), med različnimi 
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strokovnimi profili, ki predstavljajo prvi poklic psihoterapevtov – npr. med psihologi in psihi-
atri oziroma zdravniki (npr. Belgija), med psihologi/psihiatri/zdravniki in drugimi poklici (npr. 
Nemčija), med zdravniki in nezdravniki, med psihologi in nepsihologi (npr. Švica), med tistimi, 
ki zagovarjajo študij psihoterapije takoj po maturi, in tistimi, ki ne, itn.

3. Italijanska izkušnja nam jasno kaže, da naj bo glavna ocena rezultata izobraževanja, medtem 
ko naj bo vstop v izobraževanje za psihoterapijo kot drugi poklic široko odprt za vse z univer-
zitetno izobrazbo oziroma z izobrazbo druge stopnje po bolonjskem sistemu.

4. Iz primerjave med Nemčijo in Avstrijo se lahko naučimo, da več gospodarjev pomeni »kilavo 
kravo« oziroma več zakonskih predpisov, kot jih ima Nemčija, lahko ustvarja nepričakovana 
protislovja. Bolje en dober zakon, kot ga ima Avstrija, kot več »zakončkov«, ki rešujejo zadeve 
parcialno.

5. Tudi na področju izobraževanja igra pomembno vlogo nacionalni ponos. Na sestank-
ih delovnih teles EAP sem bil večkrat presenečen nad dinamiko, ki je bila podobna tisti na 
nogometnih prvenstvih, ko merijo moči najboljša evropska moštva. Tako so, denimo, nekateri 
italijanski delegati goreče zagovarjali svojo zakonsko ureditev psihoterap ije ter odklan-
jali kakršne koli spremembe, ki bi odprle vrata tudi nepsihologom in nezdravnikom. Nemški 
pa so ob hvaljenju svoje psihoterapije včasih kar vzvišeno vihali nosove nad zanje preveč 
demokratičnim avstrijskim zakonom. Da bi se kaj naučili od Avstrijcev, jim ne bi padlo niti »na 
kraj pameti«. Nekateri britanski delegati so z velikim nezaupanjem gledali na vse, kar prihaja iz 
dežel nekdanjega »vzhodnega bloka«. Tako je imel generalni sekretar EAP Alfred Pritz, ki si je 
prizadeval za kriterije, ki bi spodbujali razvoj v psihoterapevtsko manj razvitih državah, z njimi 
resna soočenja. Tudi na področju visokega šolstva so med evropskimi državami velike razlike, 
na katere se večkrat veže nacionalni ponos. Eden od glavnih ciljev bolonjske reforme je bil 
zato prav zmanjšati razlike, ki po nepotrebnem onemogočajo študentom prehode med različnimi 
študijskimi programi, in tudi olajšati priznavanje izobrazb med državami, kar postaja vse bolj 
pomembno zaradi vse večje mobilnosti evropskega prebivalstva. Pa se zaradi »tujega nočemo, 
svojega ne damo« zapleta veliko bolj, kot so bila optimistična predvidevanja pri uvajanju bo-
lonjskega sistema. 

6. Omejevanje raznolikosti pristopov se ne obnese. V marsikateri državi so poskušale oziroma 
poskušajo ohraniti privilegiran položaj predvsem psihoanalitične terapije (npr. Nemčija, Velika 
Britanija, Francija) iz zgodovinskih razlogov, ker imajo daljšo tradicijo od drugih pristopov, ali 
kognitivno-vedenjska terapija (KVT) (npr. Nemčija), ker naj bi bila bolj znanstvena (empirično 
podprta) od drugih. Če so nekateri pristopi do zdaj vložili manj naporov v raziskovanje kot 
KVT, še ne pomeni, da so manj učinkoviti oziroma indicirani od KVT. Hkrati imajo številne 
KVT-študije, ki dokazujejo superiornost KVT pred drugimi pristopi, resne metodološke pomanj-
kljivosti. Model kontrolnih študij, ki je zlasti standard v medicini in ki ga poizkuša KVT prenesti 
tudi v psihoterapijo, je zanjo veliko manj uporaben7 (Kobal, 2005; Schiepek, 2008). Psihotera-
pija sebi primerno metodologijo raziskovanja še razvija.

7. Na osnovi prikazane mednarodne primerjave lahko vidimo, kje v Sloveniji zaostajamo za 
bolj psihoterapevtsko razvitimi državami (npr. Avstrija, Nemčija), hkrati pa od kater ih smo bolj 
razviti (npr. Bolgarija, Latvija). Stanje v Sloveniji je več kot zrelo za sprejem zakona o psiho-               
terapevtski dejavnosti. Zato je seveda žalostno, da je Ministrstvo za zdravje, potem ko je decem-
bra 2009 že uvrstilo sprejem tega zakona v program vlade (postavljen rok za sprejem je bil do 
maja 2011), poleti 2010 dalo dobro pripravljen predlog zakona v predal. Glavni razlog so bili 
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zapleti okoli sprejetja novega zakona o zdravstveni dejavnosti, ki je za zakon o psihoterapiji 
krovni zakon. In dokler naj ne bi bil sprejet novi krovni zakon, naj se delo na zakonu o psihotera-
piji ne bi nadaljevalo. Tako smo se znova našli v čakalnici z nejasno perspektivo. Nas bo potem 
prehitela celo Bolgarija, kjer so novembra 2009 ustanovili delovno skupino za pripravo zakona?

8. Da je majhna država lahko velik zgled, smo videli na primeru Malte. Tudi Slovenija bi to 
lahko postala. Spomladi 2008 smo angleški prevod osnutka zakona o psihoterapevtski dejavnos-
ti, ki smo ga pripravili v Delovni skupini na Ministrstvu za zdravje, dali v oceno vodstvu EAP. 
Njihov odziv je presegel naša najbolj optimistična pričakovanja – ta trenutek bi bil to najboljši 
zakon v Evropi, so komentirali. Tako je tudi njim žal, da smo s tako dobrim predlogom spet 
obstali na mestu.

9. Plodno je sodelovanje med univerzami in društvi ter inštituti (npr. Nemčija, Avstrija, Belgija, 
Italija), s tem da se je z odprtjem možnosti za fakultetni študij psihoterapije takoj po maturi leta 
2005 na Univerzi Sigmunda Freuda na Dunaju začelo novo poglavje v razvoju psihoterapije, ki 
ga ni mogoče več ustaviti. Z neustrezno zakonodajo se razvoj psihoterapije kot prvega poklica 
lahko le upočasni in oteži. Lahko si predstavljamo, kako bi izgledalo, če bi npr. danes sprejeli 
nov zakon o zdravniški dejavnosti, v katerem bi postavili, da je glavna pot do poklica zdravnik 
študij za drugi poklic. Torej da bi lahko postal zdravnik le tisti, ki je že končal nek univerzitetni 
študij in se šele nato lahko vključi v študij medicine. In bi to med drugim utemeljevali, da je 
zdravnik tako odgovoren poklic, da so zanj primerni le starejši ljudje, ki imajo več življenjskih 
izkušenj. Bodoči zakoni o psihoterapevtski dejavnosti bi morali zato spodbuditi izobraževanje 
iz psihoterapije kot prvi poklic, ter s tem motivirati društva in inštitute, ki danes ponujajo 
izobraževanja za drugi poklic, da v sodelovanju z univerzami premaknejo težišča svojih pro-
gramov na izobraževanje za prvi poklic. 

10. Kvantni skok, do katerega je prišlo leta 2005 z izobraževanjem za prvi poklic na USF, postav-
lja EAP in tudi SKZP pred nove izzive, saj se s tem korenito spreminja zadnja točka Strasburške 
deklaracije in s tem celotna podoba psihoterapije. Velikokrat se organizacije, ki so nekaj časa 
gonilo napredka, spremenijo v njegovo zavoro. Izobraževanje iz psihoterapije je v Evropi postalo 
velik posel, kjer društva in inštituti tekmujejo za dober kos pogače. Bolj odločen vstop akadem-
skih institucij z izobraževanjem za prvi poklic bo med drugim tudi temeljito spremenil poslovne 
možnosti za dosedanje »vladarje«, društva in inštitute. Zadnja leta sem bil v Avstriji priča nji-
hove ogroženosti in s tem povezanih napadov na USF. Tudi v EAP sem spremljal formalna in 
zakulisna dogajanja, kjer ne manjka tudi ignorance, omalovaževanja, nestrpnosti ter odklanjanja 
spremembe, ki jo je na zemljevid evropske in svetovne psihoterapije zarisala USF. Ker je sloven-
sko tržišče na področju izobraževanja iz psihoterapije relativno majhno, upam, da naša društva, 
ki so povezana v SKZP, v izobraževanju za prvi poklic in v akademizaciji psihoterapije ne bodo 
videla grožnje, ampak nove možnosti svojega razvoja ter tudi poslovnega uspeha. Tudi s tem bi 
bili lahko zgled številnim evropskim državam.

MiranMOŽINA

7Predvsem so problematični poizkusi manualizacije psihoterapevtskih postopkov, kar se je npr. pokazalo tudi v študiji, 
v kateri so poskušali določiti vpliv terapevtovih osebnostnih dejavnikov v kognitivno-vedenjski psihoterapiji (Project 
MATCH Research Group, 1998, v Norcross, 2002: 5). V raziskovanju zdravljenja panične motnje so standardizirali 
program zdravljenja, psihoterapevte in kliente, da bi čim bolj zmanjšali učinke psihoterapevtove osebnosti. Program 
zdravljenja so določili po priročniku in ga natančno strukturirali, psihoterapevte so enako usposobili ter jih ob tem opazo-
vali, kliente pa so izbrali po strogih diagnostičnih postopkih, da bi bili čim bolj podobni. Kljub temu so se psihoterapevti 
pomembno razlikovali po uspešnosti in obsegu sprememb, ki so jih dosegli v delu s klienti. Učinek psihoterapevta na 
učinkovitost psihoterapije je nihal v razponu kar od 0 % do 18 %.
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Zaključne misli

Evropska in tudi slovenska psihoterapija se je znašla na prelomnici. Ena bistvenih značilnosti 
prelomnih obdobij, ko nastajajo nove in razpadajo stare strukture oziroma se slednje reor-        
ganizirajo, povežejo na nov način, je, da po prelomnicah »nič več ni tako kot prej«. Čas prelom-
nic je čas vrtincev, pretresov, preskokov, nestabilnosti, povečane kaotičnosti, ko novi vzorci 
oziroma strukture še nimajo jasnih obrisov in se stari vzorci včasih začasno še okrepijo, pre-
den se novi utrdijo. Morda si trenutno po nekaterih evropskih državah ravno zato psihološki 
lobi na nedialoški način prizadeva pridobiti nadzor nad področjem psihoterapije, tako nad 
izobraževanjem kot njenim izvajanjem. Podobno ponekod poizkušajo tudi psihiatri v okviru 
medicinskega lobija. 

Tudi v Sloveniji se zrcali ta evropska dinamika. 18. novembra 2000 smo, denimo, lahko prebrali 
v Sobotni prilogi Dela poziv, naj psihoterapijo vzame pod svoje okrilje psihiatrija: »Glede na to, 
da v naši državi nastajajo različne šole in tečaji za pogosto dvomljive psihoterapevtske pristope, 
je nujno, da prav psihiatrija oblikuje normative, ki bi naredili to področje pregledno, in tako 
omogoči ljudem izbiro glede na oceno kakovosti in strokovnosti« (Švab v Bohak, 2002: 141). 

Ali pa poziv proti psihoanalizi/psihodinamskim pristopom in za kognitivno-vedenjsko terapijo: 
»Psihoterapija je že prerasla meje v abstraktno ujete, dolgotrajne in nikoli dokazano učinkovite 
psihoanalize ter podobnih psihodinamskih usmeritev. Psihoterapevtskih metod je zdaj mnogo in 
kar nekaj izmed njih se ponaša z utemeljenostjo, učinkovitostjo glede na dano ceno in splošno 
dostopnostjo. Te so navadno krajše, natančno strukturirane in zlahka merljive. Še zlasti to zad-
nje je pomembno za zdravstvene zavarovalnice in seveda prek njih tudi za davkoplačevalce. 
Zakaj bi vendar plačevali za zdravljenje, ki ni dokazano, torej izmerjeno učinkovito […] Tako 
kot sprejmemo, da so učinkovita samo tista zdravila, katerih učinek se pokaže v skladnejšem 
razmišljanju in vedenju osebe z duševno motnjo, bi lahko sprejeli, da deluje le tista psihoterapija, 
katere učinek bi se dalo prikazati tudi organsko. In se da! Kognitivno-vedenjska terapija ima tako 
kot antidepresivno zdravilo dokazan učinek na fino strukturo in s tem na funkcijo možganov. 
Z drugimi besedami, beseda postane materija le, če se dotakne genov in njihovega izražanja v 
danem okolju« (Marušič v Bohak, 2002: 141). 

Tudi nekateri slovenski klinični psihologi pravijo tako: Ker je (klinična) psihologija eden od 
ključnih stebrov psihoterapije, ima pravico odločati o njeni usodi; Psihološka psihoterapija je 
bolj učinkovita in bolj znanstvena od drugih psihoterapevtskih pristopov; Zbornica psihologov 
mora dobiti pooblastilo za podeljevanje licenc iz psihoterapije psihologom; Psihologi ne smemo 
dopustiti, da bi o naših licencah za psihoterapijo odločala zbornica psihoterapevtov itn.

Če hočejo nekateri v Sloveniji zadrževati razvoj psihoterapije v smeri samostojnega poklica 
oziroma se zanj ne angažirajo, tako da bi lažje ohranili dosežene statuse in prednosti, pa smo 
bili leta 2006 med prvimi državami v Evropi, ki smo sledili zgledu USF in omogočili fakultetni 
študij psihoterapije tudi slovenskim študentom (Bohak, 2006ab; Možina, 2006, 2007, 2010), 
na kar smo lahko upravičeno ponosni. Glede na to trenutno stanje slovenske psihoterapije še 
bolj potrebuje zakonsko ureditev, s katero naj bi bila psihoterapija definirana kot zdravstvena 
dejavnost, psihoterapevt pa kot samostojen poklic.

Tako številni slovenski psihoterapevti (ne glede na to, ali smo po osnovni izobrazbi zdravni-
ki, psihologi ali kaj drugega) menimo, da je psihoterapija dovolj odrasla, da ne potrebuje več 
mačeh in skrbnikov, pa čeprav se nekateri psihologi in psihiatri za to vlogo še vedno potegujejo 
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oziroma se zanjo čutijo poklicani. Dozorel je čas, da se psihoterapija razvija avtonomno in da 
poklicni psihoterapevti različnih pristopov ne glede na izvorni poklic sami določamo identiteto 
psihoterapije kot akademske znanstvene discipline ter kot svobodnega poklica. In da nenazadnje 
tisti, ki smo pridobili naziv in s tem odgovornosti poklicnega psihoterapevta, z odprtimi rokami 
pričakamo nove generacije kolegov in kolegic, ki so že ter še bodo izbrali oziroma izbrale psi-
hoterapijo kot prvi poklic.
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AleksandraMEŠKO
Ko reševanje težave postane diagnoza

When solving a problem becomes a diagnosis

Povzetek

V prispevku so predstavljeni načini obvladovanja anksioznosti, s katerimi ljudje nehote poglabljajo svoje 
doživljanje tesnobe ali pa s poskusi obvladovanja tesnobe ustvarijo nov problem. Pri pojasnjevanju 

disfunkcionalnih načinov obvladovanja anksioznosti se naslanjam na MRI model (Mental Research 
Institute, Watclawick, in dr.)  in na tradicionalne modele anksioznosti v kognitivno vedenjski terapiji. Na 
primeru panične motnje so prikazane spremembe prvega reda, ki predstavljajo tiste načine obvladovanja 
paničnih napadov, ki motnjo vzdržujejo oziroma jo poglabljajo. Spremembe drugega reda, ki pomenijo 
redefinicijo problema, prekinjajo začaran krog paničnih napadov. V zaključnem delu prispevka navajam 
nekaj  terapevtskih principov in intervencij, ki ljudem pomagajo opustiti neučinkovite načine obvladovanja 
anksioznosti.

Ključne besede: MRI model, sprememba prvega in drugega reda, anksioznost, panična motnja, kogni-
tivno vedenjska terapija, psihoterapija paničnih napadov. 

Abstract

This article deals with various methods of anxiety control that people inadvertently use to study their 
anxieties, or create new problems in their attempts to control them. To explain dysfunctional ways of 

anxiety control, I draw on the MRI model (Mental Research Institute, Watzlawick et al.), and traditional 
anxiety models in cognitive behavioural therapy. An example of panic disorder is used to show first order 
changes representing ways of panic spell control, which sustain or enhance the disorder. Second order 
changes that redefine the problem break the vicious circle of panic spells. I close the article by listing a 
few therapeutic principles and interventions that help people abandon ineffective ways of anxiety control. 

Key words: MRI model, first - order change, second - order change, anxiety, panic disorder, cognitive 
behavioral therapy, psychotherapy of panic disorder.
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1. MRI model

MRI model ali Palo Alto šola predstavlja enega od modelov sistemske psihoterapije. Paul        
Watzlawick, John Weakland in Richard Fisch so najvidnejši predstavniki skupine terapevtov 
in raziskovalcev, ki so utemeljili kratko strateško terapijo. V šestdesetih in sedemdesetih letih 
prejšnjega stoletja so omenjeni raziskovalci delovali v Mental Research Institute (Palo Alto, Ka-
lifornija), kjer so sodelovali s številnimi priznanimi družinskimi terapevti (na primer z Virginio 
Satir), na njihovo delo in razvijanje teoretičnih konceptov pa je močno vlivalo sodelovanje z an-
tropologom Gregoryem Batesonom.  Predstavniki MRI modela so se v individualni in družinski 
terapiji osredotočali na spreminjanje komunikacije, predvsem pa na prekinjanje vzdrževalnih 
dejavnikov problema (Nardone, 2004; Piercy, Sprenkle in Wetchler, 1996). Simptom ali problem 
se po MRI modelu vzdržuje z neučinkovitimi poskusi reševanja začetne težave. Strategije reše-
vanja izhodiščnega problema, paradoksalno, problem podkrepijo, namesto, da bi ga razrešile.

1.1 Osnovne ideje MRI modela (Fisch, Weakland in Segal, 1982; Nardone, 2004; Piercy, 
Sprenkle in Wetchler, 1996; Watzlawick, Weakland in Fish, 2003): 

a) V reševanju problemov ljudje pogosto izhajamo iz premise, da je potrebno najprej razumeti 
zakaj je do problema prišlo. To naj bi bil predpogoj za rešitev problema. Vprašanje zakaj je 
globoko zasidrano v našem vsakdanjem mišljenju in ima tudi zelo pomembno vlogo v razvoju 
znanosti. Tako je z vidika znanosti, pa tudi z vidika mnogih psihoterapevtskih teorij vsak poskus 
reševanja problema  brez vprašanja zakaj površen ali neznanstven. Vendar pa nam izkušnje iz 
psihoterapevtske prakse kažejo, da lahko mnoge probleme rešimo brez podrobne analize možnih 
vzrokov, ko opustimo strategije dosedanjega reševanja problemov. Mnogi psihoterapevtski pri-
stopi se lotevajo reševanja človekovih težav z iskanjem vzrokov (večinoma v preteklosti), pri 
tem pa zanemarjajo dejavnike, ki problem podkrepljujejo v sedanjosti.

b) MRI model se ukvarja s proučevanjem problema v okviru njegove sedanje strukture in po-
sledic. Osnovna vprašanja so: »Kako ljudje rešujemo probleme?«, »Kako se neželena situacija 
vzdržuje?«, »Kaj lahko naredimo, da bi se situacija spremenila?«. Vprašanja glede vzrokov pro-
blema so irelevantna, saj nas lahko vodijo na stransko pot in pogosto ustvarjajo patologijo. 

c) Na osnovi spoznanj kibernetike, teorije skupine in teorije logičnih tipov MRI model opisuje 
dve vrsti sprememb: spremembo prvega in drugega reda.

- Sprememba prvega reda: sprememba se dogaja znotraj sistema, ob tem pa sistem ostane ne-
spremenjen. V praktičnem smislu sprememba prvega reda pomeni, da problem bolj ali manj 
rešujemo na isti način.  Recept »več istega« je pri reševanju nekaterih neželenih situacij lahko 
učinkovit. Ko začutim lakoto, pojem jabolko. To me ne nasiti, zato pojem še banano, tudi to še 
ni dovolj, vse dokler ne pojem sendviča.  Z več istega – več hrane sem razrešila neprijetno stanje 
lakote. Tudi v nekaterih medosebnih odnosih lahko opazimo, da sprememba prvega reda deluje. 
Vzemimo primer  mame in otroka, med katerima se pogosto odvija naslednja interakcija: otrok 
želi, da mu mama izpolni neko željo (npr., da mu kupi igračo, ga pelje v kino ali na bazen… ), ob 
tem postane žalosten in mama mu ustreže. Če se mama ne odzove ob prvem izražanju žalosti, bo 
otrok postal še bolj žalosten in potem še bolj nesrečen, vse dokler mu mama ne bo izpolnila želje.  
Njegova izkušnja iz preteklosti je, da se mama ni odzivala na njegovo jezo ali izbruhe besa. Ne-
koč pa je postal žalosten, nesrečen in mama je popustila. To se je začelo ponavljati.  Otroku več 
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istega – to je več žalosti vsekakor prinese rezultat, zato bo več istega verjetno »uporabljal« tudi 
kasneje v odraslih  medosebnih odnosih, ko bo želel, da mu drugi izpolnijo željo. 

 - Sprememba drugega reda: je sprememba, pri kateri se spremeni sam sistem. Sprememba 2. 
reda je v bistvu sprememba spremembe.  V primerjavi s spremembo prvega reda, ki nam deluje 
nekako zdravorazumsko in logično, nam  sprememba drugega reda pogosto deluje čudno, nepri-
čakovano ali nelogično. V situaciji, ko smo se zagozdili v reševanju problema po principu več 
istega nam sprememba drugega reda nepričakovano razreši problem. Tisto, za kar smo mislili, da 
pomaga, se izkaže kot vir problema. Tipičen primer reševanja problema po principu »več istega« 
je človek, ki ima težave z nespečnostjo. Da bi zvečer lažje zaspal, je preizkusil že razne strate-
gije: kupil je nov posteljni jogi, odstranil iz spalnice vse moteče naprave, začel izvajati večerne 
relaksacije, ukinil večerjo, itd.  Ne glede na to, kaj vse je že naredil, se  ob večerih ponavlja stara 
zgodba: bolj ko se trudi zaspati, bolj ostaja buden. Terapevtska intervencija v smislu spremem-
be drugega reda je prekinitev klientovih poskusov oziroma truda, da bi zaspal.  Ravno njegov 
zavestni trud preprečuje stanje, ki se sicer običajno poraja spontano. Terapevt ima v omenjenem 
primeru na razpolago različne intervencije, ki so usmerjene na prekinitev dosedanjih poskusov 
reševanja problema.  Med drugim lahko klientu predlaga aktivnost, ki ni združljiva z njegovim 
dosedanjim vedenjem. Namesto svojih običajnih poskusov uspavanja se lahko klient loti nekega 
nadležnega opravila, kot je na primer čiščenje kuhinjske pečice ali pa študija kakšne dolgočasne, 
vendar obvezne strokovne literature. Če želi klient v svojem običajnem času uspavanja izpeljati 
neprijetno aktivnost, se mora truditi, da bi ostal buden. To pa seveda izključuje njegove doseda-
nje namerne poskuse uspavanja.  Ob tem obstaja velika verjetnost, da bo postal zaspan in tako 
rešil svoj problem na drugačen način kot ga je reševal doslej.

Drug primer, ki nam ponazarja reševanje problemov po principu spremembe drugega reda je 
mama, ki pride obupana k terapevtu, ker ne ve več, kako naj pomaga svojemu 32-letnemu sinu. 
Sin je občasno depresiven in ima tudi obdobja, ko svoja neprijetna čustva blaži s prekomernim 
pitjem alkohola. V svojih dosedanjih poskusih, da bi rešila njegove probleme, mu pomagala najti 
pot iz depresije in pitja alkohola, je zelo angažirana. V kriznih obdobjih si vzame dopust, se s 
sinom pogovarja, ga spodbuja, mu kuha, pere, ga tolaži. Ko opazi, da sin pije,  vzame ključe od 
njegovega stanovanja in zahteva, da ostane pri njej, dokler se ne bo ponovno dobro počutil. Nje-
na glavna premisa je, da sinu mora pomagati in ga rešiti bolečih čustev. Sama pa že opaža, da je 
njeno reševanje igra brez konca ob kateri se je že čisto izčrpala. Na misel ji je celo že prišlo, da 
bi mu nehala pomagati. Terapevt to njeno misel okrepi in spodbudi njeno razmišljanje v smislu, 
kaj bi lahko bilo dobrega v tem, če sinove probleme prepusti njemu samemu.  Tako prideta do 
skupnega zaključka, da lahko njena »ne-pomoč« sinu in njej sami zelo koristi in skupaj definirata 
nekaj vedenj, ki predstavljajo ne-reševanje sinovih kriznih situacij. Intervencija v smislu spre-
membe drugega reda je torej sprememba iz osnovne postavke »Moram pomagati svojemu sinu«, 
v drugačno premiso: »Manj, ko bom pomagala sinu, bolj bo on poskrbel sam zase«.

2. Anksioznost 

V psihologiji nas kognitivne in funkcionalne teorije emocij učijo, da imajo čustva v razvoju člo-
veške vrste in v posameznikovem življenju prilagoditveno vlogo (Lamovec, 1991; Smrtnik Vi-
tulić, 2004). Evolucijsko gledano bi človek težko preživel, če ne bi poznal na primer čustev jeze, 
strahu, ljubezni itd. Če se sprehajam po savani in zagledam leva, mi strah pomaga, da splezam 
na bližnje drevo in se tako zaščitim pred nevarnostjo. Ko moje gnezdo napade plenilec, je nujno, 
da se razjezim, pobesnim ali doživim sovraštvo do vsiljivca, saj se s tem telo nabije z energijo, 

Ko reševanje težave postane diagnoza



112

ki jo potrebujem za obrambo.  

Le malo ljudi se zaveda, da nas neprijetna čustva ravno s svojo neprijetnostjo motivirajo k spre-
membi neke za nas pomembne novonastale situacije (Milivojević, 1999). Tako nas lahko na 
primer ljubosumje, ki ga doživimo v situaciji, ko opazimo, da naš partner osvaja drugo osebo, 
spodbudi, da z njim razčistimo vprašanje zvestobe v partnerskem odnosu. Neprijetno čustvo 
lahko dojamemo kot signal, da je nek problem potrebno razrešiti. 

Če nimamo vpogleda v funkcijo neprijetnih emocij, je popolnoma človeško in naravno, da se 
želimo neprijetnega čustva znebiti ali ga vsaj obvladati, podobno kot želimo ublažiti ali ustaviti 
telesno bolečino.  Pogosto ljudje neprijetno čustvo, ki ga trenutno doživljajo, obravnavajo kot 
tujek ali oviro v njihovem vsakdanjem delovanju. V zvezi s tem lahko posameznika v terapevt-
skem procesu spodbujamo k vprašanju, katera njegova vrednota je ogrožena in kakšne so možne 
razrešitve novonastalega problema. 

Tako kot za vsa ostala čustva, tudi za tesnobo (anksioznost)1 velja, da je izraz interpretacije 
za nas pomembnih dogodkov in življenjskih situacij. Anksioznost je vrsta strahu (Milivojević, 
1999). Ljudje doživljamo tesnobo v zvezi s pričakovanimi situacijami, za katere predvidevamo, 
da jim ne bomo kos – ocenjujemo, da življenjska situacija, ki je pred nami, presega naše sposob-
nosti. Tipično vprašanje tesnobnega človeka je: »Ali bom zmogel?«

Za razliko od strahu, ki ga oseba doživi v specifični situaciji in se vzroka svojega strahu jasno 
zaveda (na primer, hodim po ozki gorski stezi in se bojim, da bom padla…), doživljamo an-
ksioznost v bolj kompleksnih življenjskih okoliščinah. To je še posebno pogosto v obdobjih 
pomembnih življenjskih sprememb, kot so prehod iz ene šole v drugo, začetek, menjava ali 
izguba službe, rojstvo otroka, razhajanje v partnerskem odnosu,  resna bolezen, finančne težave, 
ogrožajoče socialne in družbene okoliščine, itd. 

Plodna tla za porajanje anksioznosti so nekatere značilnosti osebnostne strukture (Bourne, 2005; 
Beck in Emery, 1985). Ljudje s slabo samopodobo, s perfekcionističnimi osebnostnimi potezami 
in visoko storilnostnimi zahtevami do sebe, v življenju pogosteje ocenjujejo, da nečesa ne bodo 
zmogli, zato tudi pogosteje doživljajo tesnobo. Ni si težko predstavljati osebe, ki si v osebnem 
in profesionalnem življenju zaradi notranjih imperativov v smislu: »Trdo delaj za vsako ceno.«, 
»Ne smeš narediti napake.« ali »Prilagajaj se drugim.«, naloži številne nahrbtnike, pod težo ka-
terih začne doživljati tesnobo. V napornih situacijah, ki so pred njo, se upravičeno sprašuje, ali 
je sploh kos življenju. 

2.1 Anksioznost v psihopatologiji 

V psihopatologiji je intenzivno in/ali pogosto doživljanje anksioznosti del klinične slike raz-
ličnih duševnih motenj. Motnje, pri katerih je tesnoba temeljni oziroma prevladujoči simptom 
so v psihiatričnih klasifikacijah opredeljene kot Anksiozne motnje (DSM – IV:  Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders, 2005) oziroma kot Nevrotske, stresne in somatoformne 
motnje (The ICD -10 Classification of Mental and Behavioural Disorders, 1992). Naj naštejem le 
nekatere: specifična fobija, panična motnja (z ali brez agorafobije), generalizirana anksioznost, 
socialna fobija, obsesivno kompulzivna motnja, itd. 

1 V nadaljevanju prispevka uporabljam izraza tesnoba in anksioznost kot sinonima.
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Če podrobno proučimo kriterije za postavitev diagnoze, lahko ugotovimo, da same diagnoze 
vključujejo poskuse obvladovanja anksioznosti kot simptome – torej kot sestavni del klinične 
slike neke motnje (DSM – IV:  Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 2005; The 
ICD -10 Classification of Mental and Behavioural Disorders, 1992). Poglejmo si nekaj primerov:

a) Obsesivno kompulzivna motnja: rituale pri obsesivno kompulzivni motnji lahko opišemo kot 
simptom omenjene motnje, lahko pa jih opredelimo kot poskuse reševanja oziroma obvladova-
nja anksioznosti. Tako na primer z vsakodnevnim preverjanjem, ali je izključil vse gospodinjske 
aparate, posameznik blaži svojo tesnobo, vendar sčasoma ravno preverjanje, ki je njegova strate-
gija obvladovanja tesnobe, postane vir nove anksioznosti. Vedno namreč obstaja možnost, da je 
oseba nekaj pozabila preveriti, kar postane predmet novih bojazni. 

b) Socialna fobija: oseba, ki doživlja tesnobo in sram v socialnih situacijah, želi na vsak način 
preprečiti, da bi drugi opazili njeno čustveno vznemirjenost. Pri tem si neredko pomaga tako, 
da se v družbi, na zabavah ali skupnih kosilih izogiba pitju iz kozarcev. Če se temu ne more             
izogniti, lahko za pitje izbira vedno le velike kozarce ali pa skodelico s čajem vedno drži z obe-
ma rokama, da drugi ne bi opazili tresenja. Preokupiranost z manevri (poskusi rešitve), ki naj bi 
človeka pomirili, tesnobo samo še spodbudijo ob tem pa oseba še dodatno okrepi svoje strategije 
pomirjanja.

c) Agorafobija je v osnovi način reševanja oziroma obvladovanja paničnih napadov. Oseba z 
agorafobijo, se izogiba situacijam, krajem ali prostorom, kjer bi lahko doživela intenzivno te-
snobo ali panični napad in se ne bi mogla umakniti. Zaradi svojega načina obvladovanja tesnobe 
(izogibanja) se v njenem življenju pojavi nov resen problem: človek ostaja doma, ali pa običaj-
ne aktivnosti kot so opravki na bankah, poštah, uradih, nakupovanje in vožnjo z avtomobilom   
opravlja le še s spremljevalcem.

Večina duševnih motenj v človekovem doživljanju ne nastane kar čez noč, ampak se simptoma-
tika običajno razvija postopno. Če smo pozorni na potek oziroma razvoj simptomatike v okviru 
anksioznih motenj2, lahko ugotovimo, da so se začetne težave z doživljanjem tesnobe sprva po-
javljale občasno, sčasoma pa je njihova frekvenca in intenzivnost naraščala. Vzroki za nastanek 
anksioznih motenj so lahko številni, običajno jih delimo na psihološke, biološke in socialne. 
Omenjeni dejavniki se v razvoju duševne motnje interaktivno prepletajo. Menim, da so v  stro-
kovni literaturi potencialni možni vzroki za pojav raznovrstnih psihičnih težav obširno opisani, 
le redko pa se med dejavniki, ki sodelujejo v nastanku in poteku motnje eksplicitno omenjajo 
načini in poskusi obvladovanja začetnih psiholoških težav. 

Kot smo videli so poskusi obvladovanja tesnobe pri posameznih vrstah anksioznih motenj raz-
lični. Podrobneje si bomo ogledali disfunkcionalne načine obvladovanja tesnobe le pri panični 
motnji.

Pomemben dejavnik v razvoju panične motnje je posameznikova interpretacija telesnih aspek-
tov anksioznosti (Beck, 1985; Clark, 1986; Wells, 1997). Ko človek v neki situaciji doživi ne-
nadno razbijanje srca, oblivanje, omotico, mravljince v rokah ali nogah in podobno, običajno 
pomisli na srčni infarkt. Ta misel seveda izzove močan strah, pri čemer se vegetativno živčevje 
še intenzivneje odzove.  

1Tudi v sklopu drugih duševnih motenj.
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Slika 1: Krožni model paničnega napada

V nadaljnjem poteku panične motnje posameznik razvije strah pred strahom, ki je temeljno 
gonilo naslednjih paničnih napadov (Wells, 1997). Ponovno doživetje paničnega napada je za 
ljudi običajno popolnoma nesprejemljivo. Po enem ali nekaj paničnih napadih oseba odhaja v 
običajne življenjske situacije (na primer, sestanek, kino, trgovina, vožnja z avtomobilom, itd.) 
z občutkom nelagodja in je pozorna na dogajanja v svojem telesu, da bi pravočasno detektira-
la možne znake anksioznosti. Z osredotočanjem na svoje počutje, pa seveda takoj zazna zna-
ke notranje napetosti, ki jih interpretira kot prihajajoči panični napad. S tem pa se že zavrti v                          
neizogibni zanki paničnega napada.
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Slika 2: Strah pred paničnim napadom, ki poraja nov panični napad

Ljudje s paničnimi napadi običajno razvijejo nekaj strategij obvladovanja anksioznosti. Med 
njimi so najpogostejše naslednje (Fraser in Solovey, 2007; Cagnoni, 2004;  Wells, 1997): 
- selektivna pozornost na telesne senzacije: posameznik je osredotočen na svoje počutje, da bi 
pravočasno preprečil panični napad.  Še posebno v situacijah, ki se jih vnaprej boji, zaradi svoje 
selektivne pozornosti takoj zazna znake notranje napetosti in jih vzame kot dokaz prihajajočega 
paničnega napada;
- kontrolirano dihanje: ob doživljanju napetosti, še posebno pa ob občutku, da ima premalo zra-
ka, začne posameznik globoko zajemati sapo z namenom, da bi dobil čim več zraka;
- umik iz situacije med napadom: že na samem začetku ali pa na vrhuncu paničnega napada, 
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se človek umakne iz situacije (npr., zapusti trgovino, kino, se umakne iz sestanka, itd.). Prepričan 
je, da bi med med paničnim napadom lahko omedlel ali izgubil kontrolo. Še posebno je obre-
menjen s predstavo, da bi se pred drugimi ljudmi osramotil (»Naredil bi dramo.«, »Vsi bi potem 
mislili, da je nekaj narobe z menoj«.);  
- izogibanje: najzanesljivejši način obvladovanja paničnih napadov postane izogibanje vsem kra-
jem, situacijam in prostorom, kjer bi lahko doživel panični napad. Tako človek ne hodi več sam 
v trgovine, banke, pošte; opusti vožnjo z avtomobilom, izogne se raznim družabnim srečanjem, 
sestankom, javnim nastopom in podobno. Omenjene aktivnosti lažje opravi s spremljevalcem 
(varna oseba). 

Ljudje s panično motnjo se pogosto pomirjajo tudi z odhajanjem na urgenco (še posebno, če niso 
poučeni o fizioloških aspektih strahu). Pogosto tudi preverjajo, ali imajo s seboj telefon ali an-
ksiolitik. Tako se lahko zgodi, da panični napad sproži le ugotovitev, da je oseba pozabila doma 
telefon ali anksiolitik.

Nekateri poskusi obvladovanja anksioznosti, tesnobo stopnjujejo (npr., kontrolirano dihanje), 
drugi pa ustvarijo nov problem (agorafobija, odvisnost od anksiolitikov). 

Slika 3 prikazuje, kako oseba, ki želi tesnobo ublažiti s kontroliranim dihanjem, v svojem telesu 
izzove sindrom hiperventilacije. Znake hiperventilacije pa si spet napačno razloži, zato se njen 
strah še stopnjuje.

Slika 3: Kontrolirano dihanje, ki stopnjuje anksioznost

Slika 3: Kontrolirano dihanje, ki stopnjuje anskioznost

AleksandraMEŠKO



115

Izogibanje je med strategijami obvladovanja tesnobe tisti poskus rešitve, ki ustvarja nov pro-
blem. Posameznik opusti samostojno opravljanje aktivnosti. 

Slika 4: Agorafobija kot strategija obvladovanja anksioznosti

Človek, ki se med napadom umakne iz situacije in se začne postopno izogibati raznim krajem in 
prostorom, se prikrajša za izkušnjo, da lahko izpelje načrtovano aktivnost kljub doživljanju pa-
nike. Večina ljudi, ki ostane v situaciji, spozna, da sprva strah narašča, doseže vrhunec in začne 
postopno padati. To jim je lahko za naslednjič spodbuda v smislu »Vedno mine.« Tovrsten odnos 
do paničnega napada pa predstavlja pomemben korak k ozdravitvi.

3. Strategije obvladovanja tesnobe so spremembe 1. reda

Opisane poskuse obvladovanja tesnobe lahko opredelimo kot reševanje problema po principu 
»več istega«. Z njimi se človek bori proti paničnim napadom, vendar se kljub njegovim priza-
devanjem, paradoksalno, tesnoba še stopnjuje. Temeljna predpostavke posameznikovega prob-       
lema s paničnimi napadi se glasijo: »Ne smem imeti paničnih napadov. Za vsako ceno jih mo-
ram preprečiti.« in »Moram se pomiriti, sprostiti…«.  Ravno ta odnos do problema, pa sam po 
sebi spodbuja notranjo napetost proti kateri se človek potem bori s strategijami obvladovanja            
anksioznosti. Svoje manevre obvladovanja paničnih napadov nekateri ljudje ponavljajo leta dol-
go. Lahko se tudi zgodi, da so se posameznikove življenjske okoliščine, v katerih so se začeli 
pojavljati panični napadi, že zdavnaj spremenile. Simptom pa še živi svoje življenje, saj si ga 
človek v svoji vnemi, da bi se ga znebil, nenehno podkrepljuje. 

V psihoterapevtski praksi se pogosto izkaže, da nek problem izzveni, ko opustimo običajne 
načine njegovega reševanja. Tako je tudi pri panični motnji. Spremembo drugega reda predstav-
lja v primeru paničnih napadov sprememba temeljnega odnosa do paničnih napadov: namesto 
preprečevanja paničnih napadov, jih lahko posameznik sprejme in jih po principu paradoksa celo 
stopnjuje. 

Ko reševanje težave postane diagnoza
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4. Psihoterapija paničnih napadov

V psihoterapiji spoštujemo človekovo individualnost, raziskujemo in se prilagajamo njegovemu 
referenčnemu okviru. Priporočila in smernice za obravnavo ljudi z diagnosticiranimi duševni-
mi motnjami upoštevamo orientacijsko, saj se zavedamo, da so diagnostične klasifikacije zgolj 
kategorizacije in posplošitve človekovega kompleksnega notranjega doživljanja. Terapevtski 
principi in intervencije imajo lahko pri ljudeh z isto diagnozo zelo različne učinke, saj na poti k 
zastavljenemu terapevtskemu cilju součinkujejo številni dejavniki. Spodaj navedene terapevtske 
strategije za obravnavo ljudi s paničnimi napadi so zgolj smernice in ne recepti, ki nam zagota-
vljajo uspešen izid terapije panične motnje.

- Preokvirjanje: pacienti opredeljujejo panične napade kot nekaj izjemno negativnega in se jih 
želijo na vsak način znebiti. Borbo proti paničnim napadom lahko ustavimo, ko  pomagamo 
pacientu osvetliti smisel paničnih napadov. Panični napadi so lahko signal, da so v njegovem 
načinu življenja in razmišljanja, potrebne spremembe. Podobno kot nas bolečina v telesu opo-
zarja na disfunkcije v delovanju kakšnega organa ali telesnega sistema, so lahko tudi simptomi 
psiholoških motenj izraz neravnovesja v človekovem načinu življenja ali doživljanju sebe in 
drugih. Preokvirjanje pomeni, da simptomu pripišemo pozitiven pomen. S tem se bistveno pove-
ča verjetnost, da ga pacient ne bo več dojemal kot svojega sovražnika. To pa predstavlja dobro 
osnovo za opustitev borbe proti simptomu.

- Edukacija: zelo pomembno je, da klient razume, kaj se dogaja v njegovem telesu, ko doživlja 
anksioznost ali paniko, zato je smiselno, da terapevt pouči klienta o delovanju simpatikusa in o 
sindormu hiperventilacije. Napačne interpretacije telesnih občutkov namreč povratno negativno 
vplivajo na fiziološka dogajanja.  Nepoučeni ljudje si telesne aspekte strahu najpogosteje razla-
gajo kot izraz infarkta, kot znak norosti ali kot izgubo kontrole. 

- Opredelimo dosedanje rešitve in iščemo izjeme: skupaj s klientom povzamemo vse načine 
obvladovanja tesnobe, ki jih je v preteklosti uporabljal. Osvetlimo kratkoročne in dolgoročne  
učinke njegovih strategij borbe proti simptomu. Klienti običajno hitro ugotovijo, da z umikom 
ali izogibanjem ublažijo tesnobo le na kratek rok. Poiščemo tudi dogodke ali situacije, ko pa-
cient ni uporabil neke svoje običajne »tehnike« obvladovanja simptoma. Pogosto se izkaže, da 
se v takem primeru pričakovana katastrofa ni uresničila, situacijo je preživel brez odpovedi srca 
ali izgube kontrole in doživel, da je tesnoba minila sama po sebi. Tovrstne izkušnje še posebno 
izpostavimo in jih v nadaljnjem poteku terapije poudarjamo.

- Spreminjanje osnovne predpostavke o nujnosti preprečevanja paničnih napadov: spreminjanje 
pacientovega stališča, da ne sme imeti paničnih napadov v prepričanje, da lahko doživi panični 
napad, je bistveno lažje po tem, ko smo panične napade preokvirili in še posebno po tem, ko 
klient spozna, da panični napad ne pomeni izgube kontrole.  Ne glede na intenzivnost strahu, 
ki ga človek doživlja, njegov razum še vedno deluje. Nekaterim ljudem pomaga paradoks, ko 
si  pacient postavi imperativ »Moram imeti panični napad!«. Ko začuti začetno vznemirjenje v 
telesu, se ga trudi potencirati do paničnega napada. Vedno znova ugotovi, da ne gre. 

- Relaksacije: s pacientom opredelimo, katere aktivnosti ga v življenju na splošno sproščajo ali 
pomirjajo (na primer masaža, joga, sprehodi, igre…) in mu predlagamo da vključi več sproščujo-
čih aktivnosti v svoj vsakdan.  Med paničnim napadom niso potrebne kakšne posebne strategije 
umirjanja, ampak je dovolj, da pacient sam sebi zagotovi: »To mine.« ali »Aha, moj simpatikus 
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je na delu.«. Relaksacijske vaje niso potrebne, ker z njimi pacienti usmerjajo pozornost na no-
tranje psihofizično dogajanje, neredko pa se v pretirani vnemi po sprostitvi, še bolj vznemirijo. 

- Izpostavljanje:  izogibanje je najpomembnejši vzdrževalni dejavnik panične motnje, zato je 
pomembno, da pacient začne ponovno samostojno opravljati aktivnosti, ki jih je opustil. Pri tem 
običajno najprej naredimo seznam in hierarhijo ogrožajočih situacij in se dogovorimo, v katere 
situacije bo šel klient, za koliko časa in kako dolgo bo svoje aktivnosti ponavljal. Pri tem upo-
števamo principe postopnega izpostavljanja kot jih predlaga kognitivno vedenjska terapija. Za 
pacienta je pomembno, da se zaveda, da v začetni fazi izpostavljanja ni cilj, da gre v situacijo 
in se tam dobro počuti, ampak je smiselno, da v situaciji vztraja, dokler tesnoba ne mine. Torej 
pričakovano je, da se bo v začetku slabo počutil in šele s ponavljanjem bo v situacijah vedno več 
dobrega počutja.

Opisani terapevtski principi so usmerjeni na spremembo vzdrževalnih dejavnikov motnje. Pa-
cientu pomagamo opustiti dosedanje poskuse rešitve, ki so problem doslej podkrepljevale. Bi-
stveni del psihoterapije pa je še pred nami. Z obravnavo dejavnikov, ki predstavljajo povod za 
pojav panične motnje, se v nadaljnji terapiji usmerimo k vprašanju zakaj. Pri tem se iz nivoja 
vzdrževalnih dejavnikom premaknemo na nivo obravnavanja posameznikovega načina življen-
ja, njegovih predstav o sebi, drugih in svetu ter na področje medosebnih odnosov. 

5. Zaključek 

V vsakdanjem življenju in v psihoterapevtski praksi se pogosto izkaže, da se problem spontano 
razreši, ko opustimo neučinkovite strategije njegovega reševanja. V obravnavi anksioznih (in 
tudi drugih) motenj ponujajo nekateri  terapevtski pristopi klientu rešitve v smislu »več istega« 
(sprememba prvega reda). Tako se na primer v tradicionalnih modelih kognitivno vedenjske 
terapije3 v obravnavi problema paničnih napadov ponujajo razne variante relaksacijskih vaj, 
preusmerjanje pozornosti, pomirjanja z afirmacijami, itd. Omenjene strategije imajo cilj obvla-
dovanja paničnega napada. Klientu tako predlagamo zelo podobne rešitve kot jih je razvil že 
sam. Osnovno sporočilo je: »Pomiri se!« ali »Sprosti se!«, kar običajno v človeku ustvari še več 
napetosti in razočaranje, ko paničnega napada ne obvlada. Sprememba drugega reda, kot jo opi-
suje MRI model, pa vključuje drugačno logiko usmerjanja pacienta v načinu reševanja njegove 
težave: ne le, da opustimo običajne strategije obvladovanja simptoma, lahko ga celo spodbujamo 
ali potenciramo. Ob eskalaciji simptoma se običajno zgodi paradoks, ko začne simptom izzve-
nevati. 

Ne glede na to, da kognitivno vedenjska in strateška terapija izhajata iz zelo različnih teore-      
tičnih konceptov, je obema skupno to, da se v obravnavi anksioznih (in drugih) motenj večinoma 
osredotočata na sedanjo strukturo problema. Meta-kognitivna terapija, ki predstavlja novejšo 
vejo kognitivno vedenjskega pristopa, se podobno kot strateška terapija ukvarja s prekinjanjem 
vzdrževalnih dejavnikov duševnih motenj.

Oba terapevtska pristopa se seveda glede na osnovno teorijo v tehničnem smislu obravnave 
klientovega problema precej razlikujeta. Terapevtske intervencije v kognitivno vedenjski tera-
piji so običajno neposredne in ob proceduri postopnega izpostavljanja temeljijo predvsem na 

1 Izjema je Wellsov meta - kognitivni model panične motnje (Wells, 1997). Poskusi rešitve so v meta - kognitivni terapiji 
opredeljeni kot varovalna vedenja. 
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pojasnjevanju modela panične motnje klientu. V strateški terapiji pa so intervencije precej bolj 
posredne in vodijo klienta k opuščanju dosedanjega načina obvladovanja anksioznosti preko 
metafor, terapevtskih nalog in paradoksov.

Razumevanje panične motnje v pričujočem prispevku temelji na izhodiščih kognitivno vedenj-
ske terapije. Pri tem so v opisani model in smernice za obravnavo paničnih napadov integrirani 
tisti elementi MRI modela, ki pojasnjujejo, kako poskusi obvladovanja anksioznosti hranijo sami 
sebe in s tem utrjujejo začarani krog panične motnje. 
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AleksandaraJELIČIĆ

Nekateri vidiki psihologije in 
psihoterapije dvojčkov  

Some aspects of psychology and 
psychotherapy of twins

 

Povzetek 

V zadnjih desetletjih se rojeva vedno več dvojčkov, kar vpliva na povečano zanimanje strokovnjakov 
za dinamiko medsebojnega odnosa dvojčkov. Posebnost tega odnosa vpliva na razvoj in psihologijo 

osebnosti dvojčkov, na njihove medsebojne in druge odnose ter na ostala področja življenja. Zaradi 
medsebojne prepletenosti lahko pride pri dvojčkih do težav na področju individualnosti in vzpostavljanja 
identitete. Ob poskusih separacije od brata oziroma sestre dvojčice prihaja do čustvenih stisk, kar je pogosto 
razlog za iskanje psihoterapevtske pomoči. Dinamika njunega odnosa se odraža znotraj psihoterapije in v 
transferju med pacientom in terapevtom.V prvem delu prispevka avtor pojasnjuje omenjene posebnosti 
skozi razvojna obdobja in druge aspekte življenja dvojčkov. V drugem delu opiše nekatere psihoanalitične 
razlage, ki pojasnjujejo njuno dinamiko ter odražanje te v psihoterapiji. Na koncu predstavi klinični primer 
psihoterapevtske obravnave enojajčne dvojčice, v katerem skuša osvetliti posebnosti odnosa s sestro 

dvojčico, ki se odraža znotraj psihoterapije in na drugih področjih življenja.

Ključne besede: dvojčki, dinamika odnosov, individualna identiteta, separacija, psihoterapija, psihoa-
naliza, transfer.

Abstract

There has been a steady increase in the number of twin births over the last decades which correspond-
ingly increased professional interest for the dynamics of their relationship. The special twin relation-

ship influences the development of their personalities, other relationships and other aspects of their lives. 
Enmeshed relationship may influence their individuality and personal sense of identity. In the course of 
obtaining separate individuality the separation from twin brother or sister causes considerate emotional 
distress. This could be the reason to seek professional psychotherapeutic help. Dynamics of twinship is very 
much present within psychotherapy process and transference. In the first part of this article author explains 
the dynamics of twinship through developmental phases and different aspect of life. Psychoanalytic theo-
ries that interpret twinship and transference in psychotherapy are described. At the end author presents a 
clinical psychotherapy case of monozygotic female twin, her relationship with twin sister and the influence 
of twinship on here relationships and psychotherapy.  

Key words: twins, relationship dynamics, individual identity, separation, psychotherapy, psy-
choanalyses, transference.
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Uvod

Dvojčki nas od vedno fascinirajo in v nas vzbujajo romantične fantazije o njihovem medse-
bojnem odnosu. Zaradi njihovega močno podobnega videza in zaradi skupnega življenja v nas 
vzbujajo radovednost in nas hkrati vznemirjajo. Sprašujemo se predvsem, v kolikšni meri sta si 
zares podobna in kako poteka njuno življenje. K temu pripomorejo mnogi miti (npr. Castor in 
Pollux kot Zevsova sinova in nebeška stvaritev Gemini) in stereotipi, ki veljajo o dvojčkih (o 
medsebojni sposobnosti telepatije in skrivnemu govoru).

V zadnjih nekaj letih število rojstev dvojčkov, predvsem zaradi napredka na področju zdravlje-
nja neplodnosti, strmo narašča. V skladu s tem se je zanimanje za življenja dvojčkov, tako na 
področju splošne javnosti kot v profesionalnih krogih, zelo povečalo. Znanstvenike že stoletja 
zanimajo dvojčki zaradi enake genetske zasnove, zaradi česar so tako primerni za raziskovanje 
vpliva okolja in dednosti na posameznika. V zadnjih letih se strokovnjaki vedno bolj osveščajo 
o dinamiki odnosa in njihovih posebnih potrebah ter pomoči, ki se lahko nudi dvojčkom in nji-
hovim družinam. 

Posebnost dvojčkov je v tem, da še posebej enojajčni, z zelo podobno genetsko zasnovo in po-
sledično zelo podobnim fizičnim videzom, odraščajo sočasno (od spočetja naprej), največkrat v 
enakem družinskem in širšem socialnem okolju ter sočasno prehajajo skozi iste razvojne faze 
življenja. Na tem mestu je prav, da opozorim na to, da nobena enojajčna dvojčka nista povsem 
enaka. Zato strokovnjaki iz angleško govorečega področja opozarjajo na nepravilnost uporabe 
izraza »identical twins«. Že genetski material se pri enojajčnih dvojčkih ne deduje popolnoma 
enako. Izkušnje z drugimi in doživljanja so vedno individualna (npr. vsak posameznik znotraj 
para ima svojo, edinstveno izkušnjo z materjo, ki se razlikuje od brata ali sestre dvojčice). Zato 
ne smemo pozabiti, da te razlike oblikujejo osebnosti dvojčkov v individualno in edinstveno 
celoto, po čemer se dvojčka med seboj razlikujeta.

Moje zanimanje za dvojčke in njuno medosebno dinamiko je vzpodbudilo to, da imam v indivi-
dualni psihoterapiji pacientko, ki je enojajčna dvojčica. Znotraj dvoletne terapije sem lahko, še 
vedno le kot zunanja opazovalka, imela priložnost podrobneje spoznati, kaj lahko za posame-
znika pomeni imeti enojajčnega dvojčka, kako to vpliva na njegovo odraščanje, na družinske in 
druge socialne odnose, na njegovo individualnost ter kako se ta odnos odraža znotraj terapije.

V prvem delu prispevka se bom osredotočila na dinamiko odnosa med dvojčkoma skozi razvoj-
na obdobja, družinsko dinamiko in druge posebnosti v povezavi z njunim odnosom. Znotraj 
teh odnosov bom poudarila posebnosti, ki lahko pripeljejo do težav in so največkrat vezane na 
vzpostavljanje samostojnosti, individualnosti oziroma lastne identitete posameznega dvojčka. 
Zaradi zgoraj omenjenih težav dvojčki pogosto poiščejo psihoterapevtsko pomoč. V drugem 
delu prispevka bom poudarila posebnosti v psihoanalitični psihoterapiji dvojčkov in podala ne-
kaj psihoanalitičnih razlag psihologije dvojčkov.

Prav je, da omenim, da namen tega prispevka ni poudarjati patologijo, ki jo prinese tak edinstven 
odnos že sam po sebi. Posebnosti, ki jih dvojčki zaradi samega dejstva, da to so in bivajo v takem 
odnosu, niso nujno klinične. To, da tako rekoč od spočetja bivamo z nekom, ki je iste starosti, 
ki ima veliko iste genetske zasnove, ki nam je lahko vizualno zelo podoben in ki živi v istem 
okolju, je edinstveno, redko ter zato posebno. Ne moremo mimo tega, da te posebnosti vplivajo 
na posameznikov čustven razvoj drugače kot pri otrocih, ki nimajo te izkušnje. Biti dvojček ima 
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tudi prednosti. Dvojčki imajo ob sebi sopotnika oziroma prijatelja, ki jim je vedno na voljo ter 
ki po vsej verjetnosti najbolje razume njihove izkušnje in težave. Dvojčki so lahko razvojno bolj 
zgodaj socialno vešči in imajo dobro razvit občutek za pravičnost, saj se učijo deliti že od samega 
začetka. Dvojčki dobijo posebno pozornost, tako znotraj družine kot v širšem socialnem okolju, 
in to je lahko dobrobit, dokler ne pripelje do skrajnosti in ovira posameznikovo individualnost.

Prenatalno obdobje

Eden od priljubljenih mitov o dvojčkih je ta, da se odnos med dvojčkoma odvija že v maternici 
oziroma intrauteralno. Ljudje imamo velikokrat predstavo, da njuno skupno bivanje med noseč-
nostjo pomeni že socialen odnos, v smislu izmenjave kontaktov oziroma sporočil.

Alessandra Piontelli, ena izmed poglavitnih avtoric in raziskovalk na področju proučevanja ve-
denja dvojčkov tako v maternici kot longitudinalno, to tezo spodbija. Pravi, da dvojčki po rojstvu 
med seboj ne kažejo nobenih znakov socialnega prepoznavanja. Ni opaznih razlik med tem, ali 
so po rojstvu položeni v posteljo skupaj ali narazen (Piontelli, 2002). Iz opazovanja njunega 
vedenja je bilo celo moč zaznati, da jih bližina drugega moti. Starši dvojčkov so velikokrat pre-
senečeni in razočarani nad pomanjkljivo interakcijo med dvojčkoma v tem zgodnjem obdobju 
življenja. 

Na tem mestu se lahko vprašamo, kako lahko dvojček, ki je še fetus, v primeru prenatalne smrti 
dvojčka, hrepeni po izgubljenem bratu oziroma sestri. Mnogi odrasli namreč v teh primerih po-
ročajo o hudih občutkih osamljenosti, necelovitosti in hrepenenju po dvojčku. To hrepenenje po 
dvojniku, nekomu, ki bi nas razumel tudi brez besed, je po nekaterih psihoanalitičnih razlagah 
(Bion, Kein) nekaj univerzalnega. To hrepenenje lahko starši, ob prenatalni izgubi in čustvih ob 
tem, prenesejo na preživelega dvojčka.Vendar ne moremo mimo tega, da se dvojčka v maternici 
med seboj s svojimi gibi stimulirata in da je to nekaj konstantnega, kar drug pri drugem fizično 
občutita. Kar torej lahko dvojček pogreša, ni celovita oseba, ampak nekaj, kar mu je znano, dra-
žljaji, na katere se je navadil. 

Že v uvodu sem omenila, da nihče znotraj para enojajčnih dvojčkov ni popolnoma enak druge-
mu. Zgoraj omenjena avtorica potrjuje to dejstvo z raziskavami, ki jih je opravljala na dvojčkih 
že med nosečnostjo. Ugotavlja, da se enojajčna dvojčka med seboj razlikujeta v nivoju dejavno-
sti znotraj maternice in so te razlike med njima prisotne tudi po rojstvu. Avtorica je ugotovila, da 
sicer obstajajo večje razlike v gibanju med dvojajčnimi dvojčki kot med enojajčnimi.

In kako se starši, še posebej matere, soočajo s tem, da bodo imele dvojčke? Starši so velikokrat 
anksiozni, saj se jim poraja veliko vprašanj in skrbi glede nege in oskrbe otrok.  Porajajo se vpra-
šanja financ in praktične oskrbe, glede zdravja in skrbi o možnosti prezgodnjega poroda. Sand-
bank (1999) poroča o visokem pojavu ločitev v družinah, ki pričakujejo oziroma imajo dvojčke. 
Strokovnjaki opozarjajo, da je potrebno staršem, ki pričakujejo dvojčke, nuditi informacije in 
svetovanje, kar zmanjša anksioznost. 

Zgodnja leta razvoja

Začetki socialne interakcije med dvojčkoma se pričnejo šele nekaj mesecev po rojstvu (Piontelli 
2002). Pri treh mesecih se dvojčka že zavedata drug drugega in začneta tekmovati med seboj za 
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pozornost negovalca. Prava socialna obojestranska odzivnost pa nastane šele kasneje v razvoju. 
Glede na svoja opazovanja dvojčkov in njihovih družin Piontelli ugotavlja, da so dvojčki osre-
dotočeni na obraz negovalca in ne na dvojčka. Dvojčki so bolj občutljivi na pozornost, ki jo mati 
nudi drugemu dvojčku, kot so občutljivi na pozornost, ki jo mati nameni mlajšemu ali starejšemu 
sorojencu. Tudi drugi avtorji ugotavljajo, da v zgodnjem obdobju dvojčka skoraj nič pozornosti 
ne namenjata drug drugemu, vendar iščeta stik (poglede) z materjo. Vztrajanje pri pogledih z 
materjo se lahko med dvojčkoma razlikuje. Stern (1971) iz opažanj pravi, da je imel tisti, ki je 
vztrajal pri pogledom dlje, kasneje več težav s separacijo od matere. Stern torej opozarja, da ni 
zgodnje simbioze z drugimi (vključno z dvojčkom), razen z materjo oziroma odraslim negoval-
cem. Torej odnos z dvojčkom ne more biti primarni odnos. Slednji je vzpostavljen z negovalcem. 
Arlow (1960) dodaja, da sta v prvi vrsti individualna posameznika, potem pa šele dvojčka. 

Piontelli (2002) poudarja, da je »dvojčkarstvo« v največji meri socialni in čustveni konstrukt, 
ki nastane iz odnosov s tistimi, ki za dvojčka skrbijo, in razlike, ki nastanejo med njima, so v 
največji meri rezultat teh odnosov ter v manjši meri genetske determiniranosti. 

Materin odnos z dvojčkom je drugačen kot njen odnos z novorojenim otrokom, ki nima brata/se-
stre dvojčka. Že samo dejstvo, da sta novorojenčka dva, vzbuja rivalstvo za materino dojko ozi-
roma hrano in za njeno pozornost (Sandbank, 1988). Kot sem že prej omenila, se morata dvojčka 
zelo zgodaj navaditi deliti (od dojke do »crkljanja« in drugih pozornosti), ker gre objektivno za 
triangularno situacijo. V primeru, ko mati ne zmore vzpostaviti zadovoljivega čustvenega od-
nosa z enim ali obema dvojčkoma, ti lahko postanejo primarni objekt drug za drugega. Pri tem 
pa med njima prihaja do težav, saj nista sposobna sprejemati in vračati čustev v sprejemljivejši 
obliki. Tako lahko dvojček postane tako »nevaren« kot »varen« objekt. V primeru, ko mati uspe 
navezati odnos le z enim od dvojčkov, lahko drugi vzpostavi parazitski odnos do sodvojčka, zato 
da vsaj navidez vzpostavi odnos z materjo (Athanassious, 1986). Tako lahko dvojček postane 
odvisen od brata ali sestre. Dvojčka lahko postaneta »zlepljena« in se počutita varno le, ko sta 
skupaj. 

Ljubosumje je verjetno čustvo, ki ga dvojčki doživijo prej kot drugi otroci. Dvojček je lahko lju-
beč prijatelj ali nevaren tekmec. Dvojčki se velikokrat izogibajo občutkom rivalstva, še posebej 
enojajčni dvojčki, ki se zaradi močne identifikacije težko soočajo s temi čustvi. Velikokrat se 
zgodi, da vsak od dvojčkov že zgodaj prevzame eno od starševskih vlog z namenom, da ustvari 
uravnoteženo partnerstvo. 

Pri enojajčnih dvojčkih je problem identitete še posebej izpostavljen, navsezadnje v ogledalu 
prej prepozna svojega dvojčka kot sebe (Bernabei, 1976 v Sandbank, 1999). Prej se odzove na 
ime svojega brata ali sestre dvojčice kot prične uporabljati besedo »jaz«. Kar nekaj dvojčkov 
je poročalo o tem, da ob opazovanju sebe v ogledalu, vsaj za trenutek pomislijo, ali so to oni 
ali njihov dvojček. Dvojčka sta si lahko izredno podobna do te mere, da ju starša ne ločita in se 
ju obravnava kot celota ter poimenuje le kot dvojčka. Zato lahko razumemo, da so minimalne 
razlike v minutah rojstva ali razlike v teži in višini lahko zelo pomembne pri vzpostavljanju ter 
oblikovanju individualnosti. 

Dvojčka s svojim prihodom v družino izzoveta veliko pozornosti, kar jima daje posebno mesto 
in moč v družini. Ostali sorojenci se morajo soočati z dodatno pozornostjo, ki jo dvojčka dobita, 
kar lahko v večji meri povzroča ljubosumje pri običajnih sorojencih. 
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Razvoj govora

Študije (Day, 1932; Davis, 1937; Mittler, 1971; v Sandbank 1999), ki so proučevale razvoj govo-
ra pri dvojčkih v primerjavi s skupinami nedvojčkov, so pokazale, da so dvojčki bolj dovzetni za 
težave v razvoju govora. Vendar so te razlike pomembne le v zgodnjih fazah razvoja in kasneje 
izginejo. Razlike, ki se kažejo v razvoju govora, torej niso posledica intelektualnih deficitov. 
Nekateri avtorji (npr. Zazzo, 1978) iščejo razloge za zaostanek razvoja govora pri dvojčkih v 
njunem tesnem odnosu in skupnemu doživljanju izkušenj, kar lahko ogrozi njuno idividualnost 
in s tem zmanjša potrebo po eksplicitni interpersonalni komunikaciji z ostalimi. Dvojčka naj bi 
zaradi posebnosti odnosa delila medosebno komunikacijo, ki presega govor. Zazzo omenja, da 
dvojčki razvijejo svojo govorico (žargon), še preden se naučijo govorice drugih v okolici. To go-
vorico imenuje »cryptophasia« – skrivni jezik. Bakker (1987) se ne strinja s tem izrazom in pra-
vi, da je zavajajoč, saj namen dvojčkov ni namenoma zavajati ali prikrivati vsebino komunikaci-
je oziroma govora. Poudarja tudi to, da ne gre za govor, ki bi ga dvojčka navsezadnje namenoma 
izumila. Še več, dvojčka sta lahko frustrirana ob tem, ko ju drugi ne razumejo. Bakker (prav tam) 
predlaga izraz »avtonomni govor«. Ob tem poudarja, da se tovrstna govorica pri dvojčkih razvije 
le v primerih, ko so otroci premalo izpostavljeni odraslim modelom. V teh primerih se nerazum-
ljiv govor pojavi tudi pri otrocih, ki so čustveno zanemarjeni (v smislu zelo skope interakcije s 
starši), vendar je pri dvojčkih posebnost ta, da sta drug drugemu model in s tem krepita tovrstno 
govorico. Bakker (prav tam) opozarja tudi na to, da pomanjkljivo razumevanje komunikacije pri 
dvojčkih lahko krepi izločanje staršev in s tem zmanjšuje njihov vpliv pri učenju jezika.

Avtorji, ki se ukvarjajo z razvojem govora, opozarjajo, da v osnovi ne gre za zaostanek, ampak 
za motnjo govora. Kar nekaj avtorjev je ugotovilo, da je pri parih enojajčnih dvojčkov več mo-
tenj govora kot pri dvojajčnih (Lewin and Thompson, 1992; Bishop, 1995 v Sandbank, 1999). 
Pri enojajčnih dvojčkih naj bi bilo več težav pri vzpostavljanju ločene identitete, kar naj bi 
zmanjšalo motivacijo za vzpostavljanje komunikacije z drugimi. Savic (1980) pravi, da ko sta 
dvojčka ločena in v posamezni interakciji z materjo, ne kažeta pomanjkljive motivacije za ko-
munikacijo z njo. Posebnost družinske dinamike je v tem, da največkrat ni v klasičnem smislu 
strogo diadnega odnosa med otrokom in materjo, ampak da gre v večini primerov za triado, kar 
po raziskavah zmanjšuje odzivnost matere na posameznega otroka in se lahko zmanjša s 100 % 
odzivnosti na 50 %. 

Vrtec, šola in vrstniki

Ko dvojčki vstopijo v širše socialno okolje (vrtec, šola), se problemi v zvezi z identiteto, in-
dividualnostjo in samopodobo še izostrijo. Odrasli namreč dvojčke velikokrat zaznavamo kot 
naravno enoto (Sandbank 1999). Pomembno je zavedanje, da ima vsak otrok svojo osebnost in 
čustvene potrebe. Pri tem je pomembno, v kolikšni meri starši vzpodbujajo individualnost posa-
meznega dvojčka. Ali ju kličejo po imenih ali naslavljajo z dvojčki, ju oblačijo različno, vzpod-
bujajo njune različne interese in sposobnosti. Dvojčki se vsakodnevno lahko soočajo s tem, da 
vrstniki in odrasli ne vedo, kdo od para so, oziroma sprašujejo, ali so ta ali drugi od dvojčkov. 
Nekateri dvojčki se zelo trudijo pri vzpostavljanju individualnosti oziroma drugačnosti, zato 
lahko namenoma delujejo ravno nasprotno od svojega brata/sestre dvojčka. Lahko so deležni 
določenih oznak, kot npr. »priden dvojček« ali »pameten dvojček« ipd. 

Ker so rojeni hkrati, so navsezadnje podvrženi tudi temu, da se jih med seboj nenehno primerja. 
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Včasih je lahko en centimeter višine že zelo pomemben dejavnik pri vzpostavljanju ločene iden-
titete. Primerjavi so podvrženi tako v družinskem krogu kot v drugih socialnih situacijah. Poseb-
nost je tudi ta, da pri fizično zelo podobnih dvojčkih pride do neprepoznavanja posameznika in 
do menjave imen, tako doma, še pogosteje pa v vrtcih, šolah in med sovrstniki. To dejstvo še bolj 
zaplete njihov razvoj identitete. Dvojčke se med seboj največkrat primerja po fizičnem videzu, 
dosežkih in odobravanju s strani odraslih. To lahko pri dvojčkih vzpodbudi hudo rivalstvo in lju-
bosumje. Vendar se lahko zgodi tudi to, da se dvojčka upreta in vzpostavita skupno enoto, ki de-
luje proti zunanjemu svetu oziroma drugim. Velikokrat se zgodi, da eden od dvojčkov dominira v 
odnosu in se mu drugi podredi. To se lahko kaže tako, da eden govori v imenu obeh. V navedenih 
primerih je primerno razmisliti o tem, da se dvojčka v šoli loči v različne razrede. Vzpostavljanje 
odnosov z drugimi vrstniki, izven odnosa z dvojčkom, je težko. Največkrat se zgodi, da imata 
dvojčka skupne prijatelje. Včasih je posameznemu od dvojčkov težko vzpostavljati socialne od-
nose z drugimi in se podredi bratu ali sestri oziroma sprejme njene/njegove prijatelje. 

Vprašanje ločevanja dvojčkov je za starše lahko zelo stresno. Največkrat se sprašujejo, ali je 
smiselno ločiti nekaj, kar tako naravno sodi skupaj. Pri tem je na mestu upoštevanje individual-
nih potreb posameznega dvojčka ter podpora in svetovanje s strani strokovnjakov.

Adolescenca

Ločevanje od sestre oziroma brata dvojčka je še posebej težka naloga v adolescenci. Zaradi 
potrebe po lastni identiteti, individualnosti in avtonomnosti se v tem obdobju dvojčki, ne samo 
ločujejo od staršev, ampak tudi od brata/sestre dvojčka. Spraševanje o lastni individualnosti 
sproži že prehod v srednjo šolo, ko se mladostnik pri sebi pogosteje sprašuje o lastnih interesih in 
željah za prihodnost. Mnogi se v tem obdobju prvič ločijo (od doma in od brata oziroma sestre). 
Pri mnogih situacija sproži separacijsko tesnobo. Rivalstvo znotraj parov dvojčkov se lahko 
okrepi. Nekateri celo, pri poskusu vzpostavljanja svoje individualnosti, zanikajo brata ali sestro. 
Določeni se uspejo ločiti le tako, da se fizično ločijo in odselijo v različne kraje.

Partnerski odnos

Dvojčki vzpostavljajo partnerske odnose kasneje v življenjskem obdobju kot drugi, kar lahko 
pojasnimo s posebnostjo in intenzivnostjo odnosa, ki ga imajo z bratom ali sestro dvojčico (Za-
zzo, 1960). Dvojčki so v bistvu v »partnerskem odnosu« celo življenje in prihod zunanje osebe 
(resničnega partnerja) lahko ogrozi to že obstoječo diado z dvojčkom. Dvojčki lahko občutijo 
partnerstva brata ali sestre dvojčka kot izdajstvo, drugi občutke krivde zaradi osamljenosti brata 
oziroma sestre dvojčice, ki ni v partnerskem odnosu. V primerih, ko se en od para dvojčkov 
poroči, si drugi velikokrat zelo hitro najde svojega partnerja oziroma »nadomestnega dvojčka«.

Dvojčki imajo lahko do partnerjev velika pričakovanja. Celo življenje namreč živijo v odnosu z 
nekom, ki jih intuitivno razume in deli njihove izkušnje. Partnerji dvojčkov imajo lahko težave 
pri soočanju s tesnim odnosom, ki jih ima njihov partner s svojim bratom oziroma sestro. Di-
namika partnerskega odnosa je povezana tudi s tem, kako sta se dvojčka do odraslosti soočala s 
separacijo, kako sta do sedaj uspela vzpostavljati posamezna prijateljstva in krepiti svojo indi-
vidualnost.

Dvojčki v vlogi staršev velikokrat grupirajo svoje otroke in jih vzpodbujajo k vzpostavljanju 
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diad s sorojenci. Velik poudarek dajejo enakopravnosti. Veliko staršev, ki so sami dvojčki, pou-
darja poseben odnos, ki ga imajo z enim od svojih otrok (Sandbank 1999).

Smrt dvojčka

Vsaka izguba ljubljene osebe je težka. V prejšnjih poglavjih sem poudarila intenzivnost čustve-
nega odnosa oziroma navezave med dvojčkoma, zato se lahko na tem mestu vprašamo, kako iz-
guba nekoga, ki ga v življenju vidiš najpogosteje in ga navsezadnje doživljaš kot del sebe, vpliva 
na preživelega dvojčka. Kako se spopadati z izgubo nekoga, ko te že to, da pogledaš v ogledalo 
sebe, spomni na to izgubo.Nekateri lahko prevzamejo lastnosti pokojnega ali se težko ločijo od 
njegovih stvari in po smrti počutijo kot polovica človeka. Nekateri po smrti dvojčka ne zmorejo 
praznovati svojega rojstnega dne. 

V določenih afriških plemenih ima ob smrti enega izmed dvojčkov preživeli dvojček nalogo 
ohranjati bratovo oziroma sestrino duhovno prisotnost z namenom, da ohrani celoto. Preživeli 
dvojček mora namreč na sebi nositi leseno podobo okoli vratu ali pasu, ki predstavlja umrlega 
brata/sestro dvojčka.

Preživeli dvojček lahko občuti krivdo, ker je bil on izbran, da preživi. Postavlja se vprašanje, ali 
je preživeli še vedno dvojček ali ne in kdaj dvojček ni več dvojček. Swanson (2001 v Sandbank, 
1999) pravi, da dvojček tudi po izgubi svojega brata/sestre ostane dvojček. Posamezniki, ki so 
imeli to izkušnjo, da je njihov brat/sestra dvojček umrl že pred rojstvom, lahko to doživljajo stre-
sno, z občutki pomanjkanja, osamljenosti in necelovitosti. Lahko pa izkazujejo le radovednost in 
fantazirajo o tem, kako bi bilo, če bi dvojček preživel. Velikokrat se mrtvega dvojčka v družini 
ne omenja. Strokovnjaki svetujejo, naj se otroka vzpodbuja k temu, da sprašuje in izraža čustva 
glede omenjene situacije. Kako se preživeli dvojček odziva na izgubo, je odvisno od tega, kako 
se mati oziroma starša soočata z izgubo. 

Nekatere psihoanalitične razlage odnosa med dvojčkoma

Psihoanalitiki, ki se posvečajo razlagam dinamike odnosa in osebnosti dvojčkov, so predvsem 
osredotočeni na njun zgodnji razvoj in posebnosti v dinamiki odnosa z materjo. Predvidevajo 
namreč, da samo dejstvo, da gre za dvojčka (sočasno dva enako stara dojenčka), vpliva na po-
sebnosti v čustvenem razvoju. Zaradi teh posebnosti morajo dvojčki vložiti več truda v proces 
oblikovanja lastne identitete, predvsem v smislu dodatne separacije od dvojčka. 

Na začetku bom na kratko predstavila zanimivo Bionovo teorijo o univerzalni fantaziji posame-
znika o dvojčku, ki lahko pojasnjuje tudi realno dinamiko odnosa med dvojčkoma.

Bion (1967) je v svojem delu »The imaginary Twin« opisal univerzalno fantazijo posameznika 
o dvojčku (kot alter ego), ki se pojavi kot normalen del v razvoju posameznika oziroma otroka. 
Lahko se pojavi tudi v odrasli dobi kot imaginarno kreiranje življenjskega sopotnika (razcep 
sebe [splitting of the self]) z namenom maskiranja osamljenosti. Želja po tem je povezana s 
hrepenenjem, da bi obstajal absolutno dober objekt, ki bi nas popolnoma razumel (dvojček sa-
mega sebe). Ta omnipotentna kreacija objekta oziroma dvojčka izhaja iz otroštva, in sicer kot 
rezultat občutkov nemoči. Taka narcisoidna struktura je verjetno rezultat prezgodnje separacije 
ali pomanjkljivega »holdinga« sprejemajoče matere (Rosenfeld, 1987). Pri dvojčkih je to še bolj 
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izpostavljeno, saj so ponavljajoče se separirani od matere zaradi drugega dvojčka. Kleinova 
(1963) dodaja, da figura dvojčka predstavlja nerazumljene in odcepljene dele sebe, po katerih 
posameznik hrepeni, v želji, da bi dosegel celoto oziroma popolno razumevanje. Bion (1967) 
opozarja tudi na del, ko lahko dvojček služi kot obramba, v smislu projiciranja neželenih delov 
sebe. V osnovi gre za narcisističen odnos, ki temelji na procesih razcepa ter projekcijske identi-
fikacije med posameznikom in zunanjim objektom. 

Dvojčki so od samega začetka razvoja vpeti v dva intenzivna čustvena odnosa – z materjo in 
dvojčkom. Oba odnosa se odvijata sočasno in vplivata drug na drugega ter lahko delujeta drug 
proti drugemu. Dvojčki se morajo hkrati spopadati z občutki ljubezni in sovraštva, sočasno do 
matere in dvojčka. Vzpostaviti morata ravnovesje med obema odnosoma. 

Dvojčki v večji meri kot diado (ki obstaja med enim otrokom in materjo) z materjo tvorijo triado 
(še pred ojdipsko triado). Vsak od dvojčkov je nekoliko izključen iz odnosa z materjo, vsaj v ti-
stem času, ko ta vzpostavlja odnos z drugim, in tudi takrat, ko je posamezni otrok sam z materjo, 
ima ta v mislih tudi drugega dvojčka. Torej je pri dvojčkih ta posebnost, da matere nikoli nimajo 
povsem zase. Tudi sam dvojček ima vedno v mislih svojega rivala, čeprav je odsoten. Ker gre za 
otroka iste starosti, je lahko rivalstvo veliko bolj intenzivno kot pri sorojencih. Saj slednji zaradi 
različne starosti potrebujejo različno vrsto pozornosti. Piontelli (2002) je longitudinalno opazo-
vala mnogo mater z dvojčki in prišla do ugotovitve, da se mati odloči nameniti več pozornosti 
enemu od obeh dvojčkov. Gre za podzavestno odločitev, na katero lahko vpliva veliko dejavni-
kov (teža, občutljivost, dejavnost ali določene fizične poteze dvojčka). 

Mitchell (2000 v Lewin 2004) celo pravi, da takoj, ko se dvojčka pričneta zavedati drug druge-
ga, z materjo že tvorita ojdipsko situacijo. Engel (1975 v Lewin 2004) pravi, da imajo dvojčki 
več težav pri razreševanju ojdipovega kompleksa in lahko uporabijo »dvojčkarstvo« zato, da se 
izognejo boleči izkušnji.

V primeru, ko z materjo ne vzpostavi čustvene vezi, lahko dvojčka občutek osamljenosti zapol-
nita s tem, da drug drugemu postaneta primarni objekt, kar oteži proces separacije, saj si nista 
sposobna nuditi sprejemanja (kontejniranja) enako kot odrasli. Mitrani (1994 v Lewin 2004) 
takemu odnosu pravi »psevdo objektni odnos«. Separacijo in individualizacijo otežuje tudi to, da 
med njima ni generacijske razlike, ki bi omogočila diferenciacijo oziroma ločevanje med njima. 
Situacija privede do tega, da »čustvena koža« nastane okoli para in ne okoli posameznika (Lewin 
2004). Rezultat takega odnosa med dvema protagonistoma (dvojčkoma) privede do narcisoidne-
ga sistema (Lewin 2004). Tako dobri kot slabi deli sebe se projicirajo v objekt (dvojčka). Zaradi 
nezrelosti posameznega dvojčka otroka ne more priti do potešitve anksioznosti. Zato pride do 
oslabljenega ega in difuznih meja jaza, ko slabo loči sebe od objekta. Dvojčki so še posebej 
ranljivi za te procese, saj jih okolica velikokrat stigmatizira kot pridnega oziroma porednega 
dvojčka z namenom ločevanja oziroma vzpostavljanja posameznikove identitete. 

Rosenfeld (1983) razlikuje med libidinalnim in destruktivnim narcisizmom. V libidinalnem delu 
narcisizma je objekt (notranji ali zunanji) idealiziran in ljubljen. Pri dvojčkih to pomeni idealizi-
ran odnos, vendar njih lahko vežejo tudi destruktivne narcisoidne sile. Do take dinamike odnosa 
pride, ko je med dvojčkoma eden tisti, ki je dominanten, drugi pa podrejajoč. Dominanten dvoj-
ček deluje manipulativno, lahko tudi čustveno izsiljuje drugega z namenom skupnega destruk-
tivizma. Rosenfeld (1983) pravi, da oba dela obstajata drug ob drugem in služita prikrivanju 
zavedanja zavisti ter destruktivnosti, ki izvira iz potrebe po zunanjem objektu. Dvojčka narciso-
iden odnos ščiti pred zavedanjem, da potrebujeta starše. Odnos med dvojčki torej vsebuje tako 

AleksandraJELIČIĆ



131

libidinalen (ljubezen, zaščita) kot destruktiven del (sovražnost do ločevanja in ločene identitete).

Veliko dvojčkov se čuti simbiotično vezane na brata ali sestro dvojčico, vendar hkrati ujete 
in »posrkane« v ta odnos ter nesposobne vzpostavljati ločeno identiteto. Zato je separacija od 
dvojčka (npr. ob hospitalizaciji) lahko enako travmatična kot separacija od matere. 

Nekateri dvojčki so zaradi omenjenega intenzivnega medosebnega odnosa odporni na materine 
oziroma starševske intervencije. Kot sem že omenila, je močna vez med dvojčkoma, ki deluje 
proti zunanjim vplivom, posledica zgodnje čustvene deprivacije oziroma pomanjkljivega spre-
jemanja s strani skrbnika. Takemu objektnemu odnosu med dvojčkoma Rosenfeld (1983) pravi 
»parazitski objektni odnos«, ki nastane zaradi projekcijske identifikacije med njima, kar privede 
do njunega zlivanja. Do takega odnosa lahko pride tudi v primeru, če eden od dvojčkov živi 
življenje drugega in ne zmore samostojnega življenja brez dvojčka. 

Odnos drugih do dvojčkov prav tako vpliva na vzpodbujanje »dvojčkarstva« kot posebne psi-
hološke enote, saj nas dvojčki fascinirajo in so za nas zanimivi, s čimer vzpodbujamo njihovo 
superiornost.

Dvojčki v psihoterapiji

Zaradi zgoraj omenjene dinamike in težav, ki se vežejo predvsem na težave pri separaciji ter 
vzpostavljanju lastne identitete, dvojčki običajno poiščejo psihoterapevtsko pomoč.

S tem ko v tem delu prispevka govorim o psihoterapiji, mislim na individualno psiho-                         
analitično oziroma psihodinamsko psihoterapijo. Ta oblika psihoterapije namreč postavlja v 
ospredje odnos med pacientom in terapevtom, na kar se bom osredotočila v tem delu. V ospredju 
pa je navsezadnje tudi pacientka dvojčica, ki me je vzpodbudila k raziskovanju dinamike dvojč-
kov in jo imam v dolgotrajni psihodinamski psihoterapiji enkrat tedensko. Zato se je moje zani-
manje za posebnosti pri dvojčkih pojavilo v terapiji, v smislu povezave med njenim odnosom s 
sestro dvojčico in najinim odnosom. 

Avtorica, ki se veliko ukvarja s transferjem v psihoterapiji pri dvojčkih, je Vivienne Lewin. 
Svoja razmišljanja, primere obravnav in dela drugih psihoanalitikov na tem področju je zbrala v 
knjigi »Twins in Transference« (2004). Avtorica povzema, da veliko psihoanalitikov v analizah 
dvojčkov prezre to posebnost odnosa med dvojčkoma, ki se kaže v transferju do analitika. Sama 
je prepričana, da pri vsaki analizi dvojčkov obstaja transfer, ki je vezan izključno na odnos z 
dvojčkom in se v psihoterapiji največkrat kaže tako, da pacient poskuša analitika spremeniti v 
svojega dvojčka. Bodisi se pacient skuša zliti z analitikom v celoto (brez meja jaza) bodisi je v 
nenehnem rivalstvu s terapevtom. Joseph (198 v Lewin 2004) opozarja na to, da je transfer nekaj 
živega, spreminjajočega se in tako kot vsak odnos to velja tudi za transfer pri dvojčkih. Lewin 
(2004) poudarja, da se transfer, ki se kaže v psihoterapiji dvojčkov, razvija in spreminja ter ga 
je nujno upoštevati oziroma interpretirati zato, da lahko pacient spelje separacijo od dvojčka in 
vzpostavi lastno identiteto.

V zgodnjih fazah terapije se med dvojčkom in analitikom v transferju pojavlja več narcističnih 
elementov, kakršen je v večji meri tudi sam odnos med dvojčkoma. V tej fazi se lahko terapevt 
počuti ukleščenega, saj prevladuje kontrolirajoči transfer dvojčka, s tem da pacient ne kaže no-
benih znakov separacije ali neodvisnosti od terapevta. Avtorica pravi, da to ne izključuje staršev- 
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skega transferja, vendar ta dobi pravo vrednost šele, ko se skozi čas najprej analizira transfer 
dvojčka.

Meltzer (1967) pravi, da pacienti vstopijo v terapijo z že vnaprej oblikovanim transferjem. 
Dvojčki imajo pred terapevtskim odnosom že izoblikovana pričakovanja, da bo terapevt prevzel 
vlogo dvojčka, zaradi česar težko tolerirajo razlike in terapevtovo dejavnost, kar se lahko kaže v 
ignoriranju terapevtovega obstoja ali v tem, da terapevta dojema kot del sebe (se pravi kot dvojč-
ka). V nobenem primeru se terapevt ne počuti pomembnega za pacienta ali ločenega od njega. 
Pacient lahko izključi terapevta iz odnosa z dvojčkom, tako kot je bila lahko izključena mati. 
Ni presenetljivo, da se pacienti, ki so dvojčki, vsaj na začetku zelo borijo proti spremembam pri 
sebi in lastni identiteti, saj so se celo življenje identificirali s tem, da so dvojčki. Tako pride do 
konflikta, da si celo življenje želijo obstajati ločeno od dvojčka. Transfer, ki ga omenjam, sam po 
sebi ni patološki, ampak analitiku ponuja informacijo o pacientovih najpomembnejših ponotran- 
jenih objektnih odnosih. Problematičen je lahko takrat, ko pacient dvojček uporablja transfer z 
analitikom kot psihološko zavetišče (Steiner, 1993 v Lewin 2004) in ne zmore ali noče delati 
na lastnem razvoju. Tako kot se analiza transferja nadaljuje v terapiji, se pacient lažje privaja na 
razlike med njim in dvojčkom ter s tem na nedeljeno identiteto oziroma individualnost.

Lewin (2004) pravi, da je bila skozi raziskovanje literature na področju psihoanalitične terapije 
dvojčkov presenečena nad številom primerov, pri katerih se analitiki niso ukvarjali z interpreta-
cijo transferja v odnosu z dvojčkom, ampak izvajali udejanjenje [enachtment]. V tem primeru 
analitik postane transferni objekt in namesto analize oziroma interpretacije »odigra« dodeljeno 
vlogo s strani pacienta dvojčka. Udejanjenje [acting out] je produkt pacientovih projekcijskih 
identifikacij in analitikovih kontratransfernih reakcij. Do udejanjenja prihaja v fazah terapije, 
ko se pacient skuša psihološko ločiti od dvojčka, kar povzroča neobvladljivo tesnobo. Oblika 
transferja in udejanjenja je odvisna od same dinamike odnosa med dvojčkoma, širše družinske 
dinamike in osebnosti posameznika. 

Kljub temu, da udejanjenje krepi stare vzorce delovanja in funkcioniranja, ki niso bili vzpodbud-
ni za pacienta, je slednje popravljivo znotraj terapije. Navsezadnje je lahko tudi koristen, saj 
razkrije skrite fantazije, ki so pri terapevtu in pacientu povzročile, da sta obtičala prepletena v 
»dvojčkarskem« odnosu, kar se, seveda, da kasneje tudi analizirati. 

Grožnja pred separacijo

Dvojčka, ki ne sodeluje v psihoterapevtskem procesu, lahko spremembe pri bratu ali sestri dvoj-
čici spravijo v stisko. Seveda je intenzivnost stiske odvisna od dinamike in prepletenosti nju-
nega odnosa. Bolj kot je odnos narcisoiden, več težav lahko separacija povzroča izključenemu 
dvojčku, saj lahko ob tem, ko posameznik razvija lastno identiteto, drugi dobi občutek razpada 
identitete oziroma sebe. Posameznik, ki je v psihoterapevtski proces vključen, ne išče le separa-
cije od odnosa z dvojčkom, ampak tudi njuno ponovno »postavitev« odnosa. V vsakem primeru 
spremljajo poskuse separacije in individualnosti ambivalentni občutki.

Posamezniki lahko v terapevtskem odnosu iščejo zatočišče in namenoma izključijo svojega brata 
ali sestro dvojčico. Izključeni dvojček lahko to doživlja kot psihološko nasilje in travmo. Stiska 
ob separaciji lahko povzroči to, da dvojček, ki je v psihoterapevtski obravnavi, ponuja izključe-
nemu dvojčku nadomestno oziroma posredno psihoterapijo [by proxy] (Sheerin, 1991 v Lewin, 
2004). Po vsaki seansi pacient s svojim dvojčkom deli izkušnjo s seanse. Kot da bi dvojček v 
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terapiji svojo mater-terapevta delil z dvojčkom, ki je bil v času terapije izključen iz materine-
terapevtove naklonjenosti. Nastalo situacijo je potrebno interpretirati in pacienta vzpodbuditi, da 
s tem prekine. Nastale situacije velikokrat vzpodbudijo drugega dvojčka, da prav tako vstopi v 
terapijo. Ob hujšemu poslabšanju »izključenega« dvojčka lahko dvojček, ki je v terapiji, zaklju-
či s terapijo, zato da poskrbi za brata ali sestro dvojčico, ki je slabšega počutja. Pravzaprav ni 
popolnoma jasno, zakaj lahko posamezni dvojčki znotraj psihoterapije, s pomočjo analitika kot 
transfernega objekta, občutek individualnosti dosežejo, drugi pa tega boja ne zmorejo. Kot je iz 
večine primerov obravnav razvidno, igra največjo vlogo pri tem posameznikova osebnost in ne 
sama dinamika oziroma prepletenost odnosa med dvojčkoma.

Primer simultane analize dveh dvojčkov (Joseph in Tabor, 1961)

Predstavljam povzetek zanimive simultane psihoanalitične obravnave enojajčnih dvojčkov, ki je 
bil objavljen leta 1961. Psihoanalitika Joseph in Tabor sta se, po nekajletni psihoterapiji posa-
meznega dvojčka, prvič sestala na kongresu, kjer sta skupaj predstavila svoji obravnavi.Avtorja 
opisujeta primer dveh narcisoidnih oseb, med katerima je bilo veliko karakternih podobnosti in 
istih obrambnih mehanizmov, vendar je bilo tudi nekaj opaznejših razlik, ki so se kazale skozi 
analizo. Med drugim tudi transfer, za katerega avtorja ugotavljata, da ni odvisen od posameznega 
terapevta, ampak je transfer, kot so pokazale raziskave, ponovitev posameznikovega vedenja v 
odnosih izven seans.

Starejši dvojček je bil bolj pasiven, podredljiv, imel je več ženskih karakteristik kot mlajši, ki je 
bil zelo dejaven, agresiven in bolj možat. Oba sta bila narcisoidna; mlajši bolj kot starejši. Prvi 
se je v terapijo vključil starejši, ker je imel panične napade v povezavi s homoseksualnostjo. 
Mlajši je prišel na seanso, ker je menil, da če potrebuje njegov brat dvojček pomoč, jo potrebuje 
tudi sam. Starejši brat je v večji meri uporabljal obrambni mehanizem reaktivne formacije, kar 
je vplivalo na večjo adaptacijo zunanjemu svetu in večjo sposobnost odnosov z drugimi objekti. 
Starejši je bil tisti, ki je bil zmožen speljati separacijo, se za časa terapije poročiti in si ustvariti 
družino. Avtorja poudarjata, da čeprav so zunanji dejavniki igrali pomembno vlogo pri razlikah 
med njima, so bili notranji, osebnostni dejavniki, tisti, ki so vzpodbudili diferenciacijo in sepa-
racijo med bratoma. Seveda so bile glavne ovire pri tem njuna resnična in globoka naklonjenost 
drug do drugega, intenzivno rivalstvo in sovraštvo z občutki krivde ter poskusi zanikanja teh in 
potreba drugega po drugem kot izvor narcisoidne gratifikacije, kot kompenzacija za predojdipal-
no mater ter figure v ojdipalnem obdobju. Med seboj sta bila vpletena v homoseksualno razmerje 
kot poskus izražanja fantazij, ki izhajajo iz ojdipske faze. Drug drugega sta doživljala kot svoj 
ideal jaza in delno uporabila drugega kot pozunanjeni nadjaz, kar je pustilo pri obeh primanj-
kljaje v nadjazu. Oba analitika sta prišla do naslednjega zaključka: ključni problem dvojčkov je 
v oblikovanju in doseganju občutka identitete ter ustrezne predstave o sebi.

Primer psihoterapevtske obravnave dvojčice

Predstavljam primer psihodinamske psihoterapevtske obravnave enojajčne dvojčice, ki na tera-
pijo prihaja dobri dve leti. Skozi njeno anamnezo in psihoterapevtski proces poskušam, poleg 
drugih pomembnih odnosov, osvetliti njen odnos s sestro dvojčico, ki ga sama opisuje kot enega 
najbolj pomembnih v njenem življenju. 
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Anamneza

Rodila se je v popolno družino visoko izobraženih staršev. Ima dva starejša brata. Mati je vedno 
sanjarila o tem, da bi imela dvojčici. Sama je bila namreč v tesnem sestrskem odnosu z mlajšo 
sestro, ki je bila materina ljubljenka. Mati je od samega začetka razvoja pri dvojčicah opaža-
la razlike med njima. Pri pacientki je opažala večjo občutljivost na zunanje dražljaje in njeno 
odsotnost kot pri sestri dvojčici. To je bil razlog, da je kazala do nje večjo naklonjenost kot do 
druge dvojčice. V obdobju osmih mesecev je bila mati za teden dni odsotna. Na to separacijo je 
pacientka, po pripovedovanju, zelo čustveno reagirala in mater po prihodu ignorirala, med tem 
ko se pri sestri niso opazile čustvene spremembe, vezane na separacijo od matere. Ob prihodu 
dvojčic sta starša čustveno »pozabila« na starejša brata, kar je okrepilo stisko pri njima in hudo 
ljubosumje do dvojčic. Oba starša sta se sicer ustrezno odzivala na potrebe dvojčic. 

Razvoj obeh dvojčic je potekal normalno. V vrtec sta vstopili pri devetih mesecih. Skozi predšol-
sko obdobje se s sestro nista ločili. Starša sta ju oblačila v različna oblačila in ju uspela med seboj 
ločiti. V vrtcu sta imeli eno skupno prijateljico. Cela družina ju je prepoznavala kot dvojčici, kot 
ju še danes. 

V drugem letu starosti je bila pacientka hospitalizirana, vendar so jo morali zaradi hude čustvene 
stiske po enem dnevu odpustiti iz bolnice.

Njuna mati je, kot sem omenila, naklonila več pozornost moji pacientki. Pove, da ji je nudila več 
fizične in čustvene bližine. Lahko je spala pri njej v postelji, medtem ko sestra dvojčica ni imela 
teh ugodnosti. Pove, da je izkoristila materino dodatno naklonjenost in bila bolj dominantna v 
odnosu do sestre. V družini to velja kot splošno znano, da je ona materina ljubljenka, kar je od 
vedno sprožalo dodatno rivalstvo in ljubosumje s strani sorojencev. Oče je posledično pod svoje 
okrilje vzel sestro dvojčico.

Ob vstopu v prvi razred se je pokazala sestrina boljša temperamenta opremljenost oziroma njena 
ekspanzivnost, saj ni bila deležna materinih projekcij o občutljivosti in zaščite. Sestra se je veli-
ko bolje znašla v novi socialni situaciji. To je izkoristila v svoj prid in cel razred usmerila proti 
svoji sestri (pacientki). Zaradi hudega rivalstva med njima ju je mati ločila v različna razreda. 
Pacientka se v novi socialni situaciji ni najbolje znašla. Separacija od sestre jo je spravljala v 
stisko. Med drugimi deklicami je bila sicer priljubljena, vendar jo je bližina drugih navdajala s 
tesnobo. Pacientka je razvila obsesivno-kompulzivno simptomatiko, ki se je kazala v pretiranem 
pranju zob in štetju besed. Siptomatiko je po njej prevzela tudi sestra. To ju je povezovalo, saj je 
bila simptomatika v psihološkem smislu nekaj ekskluzivnega, vezanega na njun odnos in nekaj, 
kar je vzbujajo materino skrb ter pozornost.

V obdobju prvega razreda sta se starša ločila. Vsi otroci so ohranili redne stike z očetom. Po 
ločitvi je mati veliko kritizirala očeta, kar je vplivalo na odtujen odnos med pacientko in očetom. 
Oče si je ustvaril novo družino. Po rojstvu polsestre, ko je bilo pacientki 12 let, je razvila novo 
obsesivno-kompulzivno simptomatiko, ki se je kazala skozi pretirano pranje rok oziroma pre-
tirano skrb za čistočo. O polsestri ni želela govoriti oziroma si je želela, da je ne bi bilo. Sestra 
dvojčica je novo polsestro lepo sprejela, kar je povezano s tem, da sta jo oče in njegova nova 
žena bolje sprejemala. Ko je omenjena simptomatika po nekaj mesecih izzvenela, se je v času 
zgodnje adolescence pojavil strah pred okužbami. Zopet se je ponovilo, da je simptomatiko raz-
vila pacientka in posledično sestra.
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V času šolskega obdobja sta s sestro hodili na iste interesne dejavnosti. Po šoli sta si vedno delili 
dnevna dogajanja. Mati ju je doživljala kot neprebojno psihološko celoto ter izražala, da se po-
čuti kot zunanja figura, ki se ne more vključiti v njuno igro in odnos.

Še večja separacijska tesnoba se je pri pacientki pojavila ob vstopu v srednjo šolo. Vsaka od 
deklet je namreč začela obiskovati drugo šolo. Takoj ob vstopu v srednjo šolo jo je vse v šoli mo-
tilo. Imela je občutek, da nima nadzora nad sestro. Strah jo je bilo, da bo sestra zašla v napačno 
družbo, kar bi ju še bolj ločilo. V kratkem času se je prepisala na isto šolo kot sestra. Sestra v 
tem primeru ni izražala separacijske tesnobe. Pacientka pove, da je tudi v srednji šoli niso za-
nimali vrstniki. Bila je redoljubna in skrbela je za dobre ocene. Družila se je s sestro in njenimi          
prijateljicami, saj svojih ni imela. Zvečer je, za razliko od sestre, ostajala doma zaradi občutkov 
krivde do matere, ki je ostajala doma sama, brez partnerja. 

Po uspešno končani srednji šoli ni imela izoblikovanega interesa za nadaljnji študij. Po dveh 
neuspelih poskusih se je odločila za študij, ki ji ga je predlagala mati in ga uspešno zaključila. V 
tistem obdobju je vzpostavila partnerski odnos, ki še traja.

Po končanem študiju ni želela nadaljevati kariere na tem področju in se je pridružila delu, ki ga je 
opravljala sestra. V podjetju, kjer sta delali skupaj, se je sestra, ponovno s svojo ekspanzivnostjo 
in ambicioznostjo, veliko bolje znašla. Pacientka se je počutila izgubljeno in neumeščeno pri 
tovrstnem delu ter je začela doživljati rivalstvo s sestrine strani. Imela je občutek, da je sestra, v 
novi in konfliktni situaciji z ostalimi sodelavci, ni zaščitila. Po odhodu iz te službe je postala še 
bolj nesamostojna in izgubljena, kar je povzročilo hujšo tesnobo ter depresivno simptomatiko. 
To je bil povod, da si je poiskala psihoterapevtsko pomoč. 

Diagnostična ocena

Že iz same anamneze je razvidna simptomatika, ki kaže na anankastično-obsesivno osebnostno 
strukturo. Njeni relativno zgodnji obsesivno-kompulzivni simptomi, tesnoba ob spremembah 
oziroma separacijske stiske, njena pridnost, pedantnost in misli vsiljivke, s katerimi poskuša ob-
vladovati svoje agresivne impulze in spontanost do bližnjih, kažejo na tovrstno zavrtost. Misli, ki 
se ji vsiljujejo, so prežete s pretirano skrbjo do bližnjih (da se jim bo kaj hudega zgodilo in bodo 
umrli) ter hkrati zastrašujoči pomisleki, da bi bila lahko sama morilka. 

Njen strah pred minljivostjo se kaže že skozi njen mladosten, pedanten videz. Hkrati tudi v 
delnemu nesprejemanju nalog odraslega človeka oziroma težavah pri premikih naprej, tako 
na področju kariere (redni zaposlitvi in uveljavljanju na lastnem področju) kot v osebnem                
življenju (v smislu ustvarjanja lastne družine, ki si je ne želi). Zaradi nezaupanja v lastne sposob-
nosti, ki izhajajo iz nepriznavanja njenih želja iz otroštva, se boji lastne ekspanzivnosti oziroma              
uveljavljanja. Tako je postala prilagodljiva, pridna in podrejena materinim potrebam. Odpove-
dala se je celo druženju z vrstniki in eksperimentiranju v času adolescence, zato da bi poskrbela 
za materine potrebe. Boji se biti spontana in prepuščena toku življenja. Bolj varno se počuti, ko 
se drži svojih prepričanj, principov in konzervativnih okvirjev. Njena slabša fleksibilnost se kaže 
v odnosih in v terapiji.
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Razvojna ocena

Sama družinska dinamika in zgodnji čustveni primanjkljaji kažejo na narcisoidno motnjo oseb-
nosti. Deklica je bila že zelo zgodaj izbrana za materin objekt naklonjenosti, skozi katerega je 
mati uravnavala svojo tesnobo. Mati je imela sama nevarno navezavo z lastno materjo in se ču-
stveno zatekala v odnos s svojo sestro. Svojo deklico je želela spremeniti v svojo sestro (poime-
novala jo je z istim imenom in jo poklicno usmerjala na isto pot). Deklica se je takim zahtevam 
podredila, saj ji je bila mati na ta način bolj naklonjena kot ostalim sorojencem. Ob tem je bila 
priča konstantni grožnji, da si lahko brez te naklonjenosti oziroma da si lahko hitro »odsekan«, 
kot pravi sama. Tako kot se je zgodilo njenim sorojencem ali njej vsakič, ko v materino življenje 
vstopi njena ljubljena sestra. Otrok se težko odpove temu, da se materina pozornost v osnovi ne 
vrti okoli njega oziroma njegovih potreb, temveč njenih lastnih. Posledično se počuti prazno in 
neustrezno. Svojo ranljivost je pričela skrivati za grandioznostjo, ki se je kazala v učni uspešno-
sti. Oba visoko izobražena starša sta krepila ta nivo, za čustvenega ni bilo prostora.

Že v zgodnjem obdobju (osem mesecev) je bila navezava začasno pretrgana, kot je bila ob roj-
stvu dvojčic pri starejših sorojencih. Od majhnih otrok je bilo pričakovano, da prezgodaj obvla-
dujejo pritiske separacije in sprejemajo materino tesnobo. Kot je bilo od sestre dvojčice, ko ni 
smela v posteljo k materi in sestri. Pacientka pove, da se je mati vedno nekritično predstavljala 
kot idealna mati. Ob materi ni bilo prostora za izražanje svojih želja, razvijanje samostojnost 
in samoaktivnost. Njen »sebe« se ni uspel oblikovati. Izogibati se je začela intimnosti oziroma 
čustveni povezavi s sovrstniki. Delovala je distancirano, kot deluje v terapevtskem odnosu. Ker 
ji mati ni uspela nuditi čustvene varnosti, se je zatekala v zlivanje s svojo sestro dvojčico. Glede 
na samo dinamiko njunega odnosa in fizično podobnost je bila možnost zrcaljenja »priročna«. 
Kot majhni deklici nista uspeli sprejemati medsebojnih projektivnih vsebin, zato je njun odnos 
še danes odvisniški, prepleten z globoko naklonjenostjo ter močno tekmovalnostjo.

Psihoterapevtski proces

Pacientka je dve leti vključena v psihoterapevtski proces, z enkrat tedenskimi seansami. Sprožil-
na situacija za vstop v terapijo je bil odhod iz službe, v kateri se sama ni znašla oziroma ji sestra 
ni nudila pomoči. To je pri pacientki povzročilo hujšo tesnobo in depresivno simptomatiko. Ob 
tem je uvidela, da vsebinsko samo delo ni povezano z njenimi interesi, ampak s sestrinimi. Spo-
znala je, da to ni ona, vendar se ji je ob tem postavilo vprašanje, kdo je ona ter kakšna je njena 
identiteta, ki naj bi bila ločena od sestre dvojčice in materine sestre.

V opisu psihoterapevtskega odnosa se bom bolj osredotočila na dinamiko odnosa s sestro dvoj-
čico, ki se kaže tako v njenih odnosih kot v terapevtskem. Pacientka je na začetku terapevtskega 
odnosa doživljala sestro kot tisto, ki je brez težav. Sestra je tista, ki je samozavestna, samostojna, 
z jasno izoblikovano kariero in nima težav v socialnih odnosih. Na začetku terapevtskega proce-
sa je vsebine, ki sva jih obravnavali znotraj terapije, pripovedovala sestri in z njo delila to izku-
šnjo, kot je bila vajena v vseh novih situacijah do sedaj. Mene je doživljala bolj kot vsiljivca v 
njunem odnosu in po skupnem pogovoru s sestro, kjer sta obdelali moje poglede in interpretacije, 
v naslednjih srečanjih skušala korigirati oziroma ugovarjati. Njena lastna izpostavljenost znotraj 
terapije jo je navdajala z negotovostjo in sramom ter se je zaradi tega zatekala v odnos s sestro, 
kot se je dogajalo v odnosu z materjo, kjer ni bilo prostora za njene potrebe. Do mene je držala 
distanco in me doživljala ogrožajoče. Izpostavljala je strah, da bom želela zaključiti s terapijo, če 
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bom ocenila, da se je njeno stanje izboljšalo. Da jo bom, tako kot mati, silila v to, da se razvojno 
prezgodaj spopade s separacijsko tesnobo. Sčasoma, ko je počasi začela sprejemati mojo podpo-
ro in sprejela kakšno pohvalo, se je s tem pohvalila svoji sestri. Sestra je to sprejemala z dvomom 
in poskušala razvrednotiti moje pozitivno videnje sestre v terapiji. Kot da bi skušala deliti »dobro 
mater« s svojo sestro, zaradi lastnih občutkov krivde, ki jih je imela, ker je mati nudila največ 
pozornosti njej. Pri sestri je najin terapevtski odnos vzbujal zavist. S spremembami pri pacientki, 
ki so se kazale v večji gotovosti znotraj družine, se je sestra težko spoprijemala. Uvidela je, da je 
sestra ne potrebuje več in ne idealizira v taki meri kot prej. Pojavljali so se pogostejši spori, ki so 
se stopnjevali do te mere, da pacientka ni želela več govoriti s sestro o terapijah. Posledica tega 
je bilo, da je po enem letu terapije sestra dvojčica prav tako začela obiskovati seanse. Rivalstvo 
se je nadaljevalo. Sestra se je namreč pohvalila z dobrim počutjem zaradi terapije in mnogimi 
potrditvami, ki jih dobi s strani terapevta. Med tem je moja pacientka kazala tesnobo in splošno 
slabo počutje zaradi terapije. Družinska dinamika se je na nek način ponovila v terapevtskem 
okvirju; moja pacientka je imela žensko terapevtko – mater, sestra dvojčica pa moškega – očeta, 
čeprav sta bili fantaziji obeh sester ravno obratni. 

Pacientka je sama težko izražala direktno jezo do mene; le takrat ko je čutila, da ima podporo 
sestre ali fanta. O vsebini seans je pričela pogosteje poročati svojemu partnerju. Partnerski od-
nos je edini, ki ga popolnoma idealizira; partner ji predstavlja popolnega dvojčka, ki sprejema 
vse njene tesnobe, stiske in agresijo, ki se kaže v pretirani skrbi do njega. Njena sestra dvojčica 
izraža ljubosumje do tega dolgotrajnega partnerskega odnosa, saj se čuti izrinjeno iz njunega 
intimnega odnosa. Ko so skupaj, sestra postane konfliktna. Zaradi občutkov krivde je pacientka 
vsakič, ko sta šla s partnerjem na počitnice, z njima povabila tudi sestro, kar je seveda slabo 
vplivalo na kakovost počitnic in partnerski odnos.

Vsakič ko se nekoliko oddalji od sestre in začasno prekine komunikacijo z njo, se okrepita sepa-
racijska tesnoba in depresivna simptomatika. Takrat v terapijo prinese več čustvenih vsebin, kar 
jo navdaja z nelagodjem, zaradi česar se zateče v partnerski odnos. Moje poskuse približevanja 
še vedno težko sprejema in me skuša ohranjati na distanci. Oceni me kot hladno in izrazi neza-
dovoljstvo z menoj, zaradi česar naslednjič izrazi občutke krivde. Odnos, ki ga ima do mene, je 
velikokrat repliciran ambivalenten odnos, ki ga ima s sestro dvojčico, do česar vzpostavlja uvid. 
Pove, da se ob prihodu na terapijo pojavlja enaka tesnoba kot takrat, ko je zmenjena s sestro. 
Oboje povezuje vsaj delno z nelagodjem. Občutek ima, da vsakič, ko sestri izkaže svojo ranlji-
vost, jo ta »napade«. Mojim intervencijam se upira in tekmuje z mojimi pogledi, stališči. Pove, 
da je zaradi izkušenj iz odnosa s sestro na nenehni preži v odnosih z drugimi. Do lastnega rival-
stva, ki se kaže tudi v odnosih z drugimi ženskami (seveda, vključno z menoj), je manj kritična.

Če primerjam ta terapevtski odnos z odnosi, ki jih imam z ostalimi pacienti, lahko rečem, da je v 
tem prisotnega veliko več rivalstva s pacientkine strani do mene, kar bi se dalo povezati z odno-
som, ki ga ima s sestro dvojčico. Moje videnje samega poteka terapije pa je, da je včasih težko 
ločiti med transfernimi vsebinami, vezanimi na dvojčico in na mater. Ker je na odnose znotraj 
družine težko gledati kot absolutno ločene drug od drugega, je tudi v skladu s tem težko ločiti 
omenjena transferja znotraj terapije. Mislim, da se stvari med seboj prepletajo in so v glavni meri 
vezane na pacientkine primanjkljaje, ki izvirajo iz otroštva. Odnos, ki ga ima s sestro dvojčico, 
je zaradi same specifike odnosa, ki ga dvojčki imajo, zelo čustveno intenziven in zato tudi zelo 
pogosto prisoten znotraj terapije, zaradi česar si zasluži posebno obravnavo.

Nekateri vidiki psihologije in psihoterapije dvojčkov 
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Zaključek

Skozi strokovno literaturo in praktično psihoterapevtsko delo je moč spoznati, da je biti dvojček 
posebnost, ki prinese veliko pozitivnih, edinstvenih izkušenj in hkrati posebnosti v čustvenem 
razvoju, kar lahko povzroči težave, predvsem na področju vzpostavljanja individualnosti ozi-
roma ločene identitete od brata ali sestre dvojčice. Na čustven razvoj dvojčkov ne vpliva zgolj 
odnos med njima, ampak tudi njune individualne osebnosti, družinska dinamika ter druge so-
cialno-kulturne izkušnje. Ta posebnost biti dvojček se odraža tudi znotraj psihoterapevtskega 
procesa ter v transferju med pacientom in terapevtom.

Težave, ki sem jih znotraj besedila omenjala, so relativno tipične in ne nujno klinične. Potrebno 
pa je poudariti, da se pari dvojčkov med seboj lahko zelo razlikujejo. Nekateri se psihološko 
nikoli ne ločijo in skozi življenje nastopajo kot celota, kar lahko izkoristijo v svoj prid, ker se na-
vsezadnje tako dobro dopolnjujejo. Kar pa je morda najpomembneje, da se družine in posamezni 
dvojčki veselijo tega dejstva, da so dvojčki, in so zaradi tega srečni.
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RonnyJAFFÈ
Zapiski o kompleksu sorojenca: 

med Narcisom in Ojdipom
Notes on the Sibling Complex: 

Between Narcissus and Oedipus

»Valdrado so postavili v starih časih na bregovih nekega jezera. Njene hiše so iz samih 
verand, ki slonijo druga na drugi, in ulice se vijejo visoko nad strmo obalo, z balustra-
dami na jezerski strani. Tako popotnik, ko prispe, vidi dve mesti: prvo pokončno nad 
jezerom in drugo prevrnjeno, ki odseva v gladini. V eni Valdradi ne obstaja in se ne zgodi 
nič takega, česar ne bi ponovila druga Valdrada ... Valdradi nista enaki, kajti nič, kar se 
zgodi v mestu, ni simetrično ...« (Calvino: 33).

Valdrada, eno izmed številnih Calvinovih nevidnih mest, katerega naseljujejo prebivalci, ki 
»vedo, da je vsako njihovo dejanje hkrati to dejanje in njegova zrcalna podoba« (ibid.), mi v 
misli pričara sliko notranjega sveta, ki ostaja neviden in nerazumljiv vse do trenutka, ko pride v 
stik z delikatnim analitikovim kiparjenjem, s katerim se ta dotakne, in prek procesa diferencia-
cije loči notranje dele, ki se zrcalijo drug v drugem, se zamegljujejo, stapljajo, prekrivajo in si 
stojijo nasproti v bolečem in krvavem bratomornem boju.

Kako se izognemo temu, da ne bi v prekrivajočem se narcističnem zrcaljenju drug drugemu 
predstavljali ogledala, hkrati pa prav tako nismo drug drugemu nasprotni, in je vsak od nas usi-
dran v svoj lasten narcizem? Kako se izognemo posegom v recipročno individualnost, s katerimi 
tvegamo neznosno zmedo, ki slabi našo zmožnost samostojnega mišljenja in ustvarja čudne ter 
nezdrave mentalne dvojčke? Kako lahko torej sprejmemo drugega, analizanta, njegovo indivi-
dualnost ter njegov mentalni prostor, in se pri tem počutimo, kot posameznik in analitik, dovolj 
suvereni v svojem položaju? Ta vprašanja si pogosto zastavljam, kadar imam občutek, da se s 
pacientom vrtiva vsak v svojem krogu, med katerima ni komunikacije, oziroma, nasprotno, sta 
kroga preveč skladna.

Teoretično-klinično paradigmo, ki mi je bila v pomoč pri teh vprašanjih, predstavlja teorija kom-
pleksa sorojenca, ki so jo razvili zlasti Luis Kancyper (Argentina), René Kaes (Francija) in Dina 
Vallino (Italija). Ti avtorji so mnenja, da ima kompleks sorojenca, kljub temu, da je po eni strani 
povezan z Ojdipovim kompleksom, po drugi pa z narcizmom, svojo lastno psihološko vrednost.

Kratek oris teorije kompleksa sorojenca

Avtorji z uporabo besede kompleks nakazujejo, kljub temu, da prihajajo z različnih teoretskih 
paradigem, da je potrebno temo »sorojenca« obravnavati ne samo kot vezni člen realne in dejan-
ske družine, temveč tudi v smislu bolj intrapsihičnih analogij, prek katerih se odpira prostor za 
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kompleksno in razdelano proučevanje, ki izhaja iz ravni notranjega sveta.

V tem pretresu predstavlja tema sorojenca nezavedno, imaginarno tvorbo, ki jo najdemo pri vseh 
ljudeh; ne glede na prisotnost dejanskih sorojencev ima vsak otrok namišljene sorojence, v obliki 
dvojnikov; izvor kompleksa sorojenca leži v odsevu dvojčka, zrcalnega dvojnika. 

Kancyper je prepričan, da »predstavlja bratska dinamika strukturirajoči element psihičnega živ-
ljenja« (Kancyper, 2008: 100), Kaes pa trdi, da bratska razmerja »tvorijo horizontalne sorodstve-
ne vezi med vrstniki, ki so prepletene z vertikalnimi razmerji med starši in preteklimi generaci-
jami« (Kaes, 2003: 15).

Medtem, ko »so vezi med brati in sestrami intersubjektivne organizacije« ... predstavlja kom-
pleks sorojenca »urejeno celoto nezavednih predstav in zasedb ..., ki ima lastno substanco in di-
namiko« (Kaes, 208: 173) in v kateri so postavljene pod vprašaj ljubezen, narcistične in objektne 
želje, pa želje po sovraštvu in agresiji. Nezavedne predstave, ki ne zadevajo samo starševskih 
likov, temveč tudi brate in sestre, in ki pri vsaki osebi predstavljajo, »pri edincu ali članu bra-
tovščine, temeljno izkušnjo človeškega uma« (ibid.). Kot lahko vidimo, obstajata dve ravni: 
sinhrona intersubjektivna ter kogeneracijska raven, pri čemer ima druga intrapsihičen izvor.

Pri tej drugi ravni, ki je sestavljena tako iz oblik arhaične in primarne narave kot tudi iz bolj raz-
vitih in diferenciranih oblik, se bom nekoliko dlje pomudil: »Arhaični kompleks sorojenca ima 
opraviti s fiksacijami na imago in like narcističnega dvojnika, medtem ko ima ojdipiziran kom-
pleks sorojenca opraviti s prepoznanjem drugosti in bistveno artikulacijo starševskih in bratskih 
vidikov« (Kaes, 2008: 263). To pomeni, da kompleks sorojenca nenehno prečka pot ojdipovega 
kompleksa in narcizma. Če se torej osredotočimo na kompleks sorojenca, lahko prepoznamo 
premike od praidentifikacije, v kateri je drugi izkušan kot identičen samemu sebi, k vezem s po-
sameznikom, ki velja za diferencirano osebo, s katero lahko govorimo in se pogovarjamo znotraj 
dialektičnega evolutivnega procesa.

Medtem ko ima Ojdipov kompleks korenine v razlikah med spoloma in generacijami »v zapu-
ščinah, v zamegljenosti izvorov, v transgeneracijskih razmerjih« (Kaes, 2008: 43), in je v skladu 
z diahroničnim načelom, predstavlja kompleks sorojenca horizontalno-sinhrono os, ki seka prvo 
os in se pridružuje generacijskemu, na primer »drugemu, vsiljivcu, znanemu in različno identič-
nemu« (ibid.) s celo vrsto razmerij, ki imajo lahko različen emotivno-afektiven vpliv na trikotno 
ojdipsko strukturo. Po drugi strani pa kompleks sorojenca implicira, tudi v svojih najbolj arha-
ičnih oblikah, določeno stopnjo diferenciacije in distance v primerjavi s popolnoma povezanimi 
oblikami, znotraj katerih ostane oseba fiksirana in zamrznjena v oblikah umika od primarnih 
procesov inkorporacije in absorbcije drugega.

Sorojenec: od resničnosti k fantaziji

Lacan se je posvečal kompleksu sorojenca specifično prek formulacije kompleksa vdora, arha-
ične oblike razmerja z drugim, ki izvira iz narcizma; možni proces evolucije in subjektivacije 
omogoča, da se tesnoba pred imaginarnim vsiljivcem spremeni v radovednost in zanimanje za 
drugega; da se lahko fantazija vdora, ki jo sestavljajo zavrnitve, napadi in tesnoba zaradi občutka 
preplavljenosti, umakne libidinalni in emotivni zasedbi v smeri drugega, ki nam ni enak.

Čeprav se zdi smiselno povezati kompleks vdora s številnimi kliničnimi primeri, ki so na vo-
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ljo v psihoanalitični literaturi in lastnimi izkušnjami, pa ta kompleks postane neoprijemljiv in 
skrivnosten, v kolikor ga posplošimo na vse osebe, v trenutku njihovega rojstva, še zlasti, kadar 
imamo opraviti s pacienti, ki imajo resnične brate oziroma sestre. 

Ko Kaes razpravlja o fantazijski dimenziji, vplete lik imaginarnega dvojčka, »ki predstavlja 
paradigmo popolnega bratstva in katerega sproži zrcalni narcizem« (Kaes: 81). Na tem mestu ne 
govorim o Bionovem imaginarnem dvojčku (1979), ki se razvije prek razcepa dela sebe (Bion, 
1970: 17), temveč o obstoju »večinoma skritega in nevidnega imaginarnega tovariša« (Kaes: 
89). Če je res, da lahko ta tovariš deluje kot psihično zatočišče v času, ko oseba doživlja prazni-
no, umik, neznosno osamljenost, oziroma deluje kot obrambna utrdba proti tesnobi zaradi občut-
ka preplavljenosti, potem je mogoče, da predstavlja skrivni tovariš končno dejanje ustvarjalnosti 
in kompetence osebe, ki ji omogoči, da preide od »arhaične, popolnoma povezane situacije ... v 
prelom, separacijo« (Gaburri: 49). Na to lepo pokaže Eugenio Gaburri v svoji analizi Conradove 
kratke zgodbe The Secret Sharer (»Skrivni delilec« ladijske kabine, človek, ki z nekom deli isti 
prostor) (Gaburri 1986: 49).

Po mojem mnenju je zanimiva metafora skrivnega delilca še najbolje povezana s psihičnim pro-
storom prek imaginarnega telesa, ki ga deli mati s prepletenimi in prilepljenimi brati in sestrami; 
ne brati in/ali sestrami kot osebami, temveč delnimi objekti: »popolnoma komplementarnimi 
objekti« (Kaes, 2008: 132). Proces odpletanja in diferenciacije je mogoč le prek separacijske 
kompetence in odpovedi fantaziji posedovanja matere z mnogimi dojkami, kakršna je Artemida 
Polimasta iz Efeza, ki predstavlja fantazijsko dopolnilo gonu po požrtju materine dojke, ko ta 
ni dovolj oziroma ne nudi dovolj afektivne in emotivne hrane. Proces odpletanja in prepoznave 
materine dojke v njeni nevsemogočni sposobnosti dajanja hrane, lahko odpre miselni prehod k 
občutku skupne lastnine (gr. ti-koinon), znotraj katerega »lahko stvari ločimo glede na to, kaj 
imajo skupnega ... saj se med osebami in stvarmi, stvarmi in idejami, vzpostavijo stabilna raz-
merja« (Corrao, 1998, II. zv.: 195).

Na tem mestu vidim »povezavo med grškim ti-koinon in židovskim krvnim sorodstvom, ki go-
vori o tem, da si moje krvi, in lahko zato sodeluješ pri skupni snovi, telesni materi, ki te je rodila 
in katere mleko si pil (Jaffè, 2002: 11). Zaradi te fizične hrane, ki jo spremljajo afekti in čustva, 
lahko dojenček razširi svoj emotivni in afektivni prostor, odpre se mu možnost, da v svoje misli 
vključi svoje brate/sestre, ki prejemajo naklonjenost in hrano od skupne dojke.

Perspektiva »skupnosti« je tista, zaradi katere je po eni strani možen izhod iz »polarnosti, za 
katero je značilno pripadanje družini, ki ji je vsiljena tiranska zaščita s strani družbenega in dru-
žinskega nadjaza, po drugi strani pa osvoboditev od sinkretične in prepletene zmešnjave« (Jaffè, 
2003: 128). Življenjsko okolje se razvije na »prehodnih in deljenih območjih, ki jih prekrivajo 
posamični predeli individualnosti: tako lahko pride do preobrazbe, od razcepa med [družabno-
stjo in narcizmom, ki sta prisotna v posamezniku] (Bion, 1996: 117), k dinamičnemu deljenju 
istega prostora s strani obeh polov« (Jaffè, ibid.). Za skupino sorojencev lahko trdimo, da, »kot 
vse skupine, nastane in deluje znotraj deljenega in skupnega psihičnega prostora. Kot pri vseh 
skupinah je posameznik razpet med nujnost, da opusti del svojih identifikacij, misli in idealov, 
da pomaga ohranjati skupino sorojencev in svojo vez z bratstvom, in potrebo po lastnem subjek-
tivnem prostoru« (Kaes, 2008: 219).

Zapiski o kompleksu sorojenca: med Narcisom in Ojdipom



144

Čas generacij in medgeneracijski prostor

Pretekle in nedavne travme

Vemo pa, da življenjskega okolja ne sekajo le sinhrone poti, temveč tudi bolj davne in skrivne 
poti, ki potekajo ob generacijskih oseh, na katerih je morda prišlo do nalaganja in stratifikacije 
implicitnih oziroma eksplicitnih travm in mikrotravm.

Primarni narcistični vtisi, ojdipska nestanovitnost in, dodal bi tudi, kompleks sorojenca, ki je 
vezan na »učinek kompleksa sorojenca staršev« (Kaes: 29), se prenašajo in vpisujejo v materino 
in očetovo telo ter um: torej gre za stvar identifikacijskega procesa, ki se vpisuje v imaginarne 
reprezentacije družinske zgodbe (mnogi otroci so nosilci neizpolnjenih želj in skritih konfliktov, 
ki se odvijajo med starši in starimi starši).

Kompleks sorojenca se vpisuje na transgeneracijsko os, na katero lahko včasih vplivajo travme, 
nesporazumi, tabuji in protekcionizem, ki se prenašajo iz generacije v generacijo. Tovrstne neza-
vedne identifikacije pomenijo, da so otroci – bratje in sestre – podvrženi odtujevalnim prilago-
ditvam, ki so jim podvrženi na odtujevalen način tudi starši. To pomeni, da je mentalni prostor 
staršev poln eksplicitne in implicitne nestanovitnosti preteklih generacij. Zaradi tega ti v danih 
okoliščinah težko zagotovijo prostor, v katerem lahko vsak otrok – brat ali sestra – razvije svojo 
identiteto; dejansko se otrok, namesto da bi si v svoji glavi ustvaril lastnega skrivnega tovariša, 
sooča z motečo drugostjo, ki jo sestavljajo imaginarni bratje, razcepljeni in projicirali s strani 
njegovih starševskih figur. Ti cistični skupki, ki se zdijo tako nedoumljivi in enigmatični, izvirajo 
v »odsotnosti, presežnosti in/ali arbitrarnosti starševskih funkcij« (Kancyper, 2008: 106), in po-
sledično prinašajo bratomorne impulze, ki ne pripadajo nujno objektivnim bratskim konfliktom; 
namesto tega predstavljajo začasne premestitve preteklih bratomornih bojev, ki živijo tako v mi-
tih kot v preteklih, nedavnih, javnih in zasebnih zgodbah. Za otroka to pomeni ujetost v zgodbo, 
ki nima ničesar opraviti z njim, ki ni njegova, ki pripada nekemu drugemu svetu in zaradi katere 
bo imel težave, oziroma sploh ne bo zmožen priti v stik z lastnim kompleksom sorojenca.

Zaradi tega menim, je pomembno, da razmišljamo o kompleksu sorojenca z vidika sinhronega 
prostora, ki mu nekdo pripada, in ki je povezan z, pa vendar tudi ločen od senc in duhov z dru-
gih svetov. Če o prostoru ne razmišljamo na banalen način, kot o kosu zemljišča (ki se lahko na 
primer nanaša na pogoste spore med sorojenci po smrti staršev), temveč v smislu prostora, ki 
obstaja med posamezniki, ki tvorijo skupino, torej posamezniki, ki jih medsebojno povezujejo 
(hkrati pa tudi ločujejo in ščitijo) mnoge stvari, ki so jim skupne, nam to omogoča razmislek 
o prostoru s prav posebnega zornega kota. Prostor v tem primeru zaseda občutje pripadnosti, 
zaradi katerega je mogoč prehod od fratricidnih fantazij in občutkov na eni strani in narcistične 
vsidranosti na drugi do občutka neodvisnega in bratskega deljenja.

Prostor, ki mu lahko nekdo pripada je neizogibno povezan s prostorom, ki so ga starši zmožni 
ustvariti za svoje otroke. Iz tega izhajajo številna vprašanja. Ko na primer Kancyper govori o 
Kafki, nas opominja, kako je praznino materinega prostora pri njem naselil oče in mrtva soro-
jenca, in kako je to pomanjkanje fizičnega prostora v njegovi mami v njem vzbudilo sovražnost; 
proti njej, ker je bila prisvojena, in proti mrtvima bratoma, ki sta si jo prisvojila. Oseba, ki preživi 
smrt brata ali sestre, doživlja več travm: dejansko izgubo sorojenca, občutje žalovanja, ki ga na 
preživelega otroka prenesejo starši, občutek krivde, ker je sam preživel, in včasih tudi vprašanje, 
na katero ni moč odgovoriti: zakaj prav on/ona in ne jaz?
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Če se vrnemo nazaj k temi prostora, se to vprašanje izkaže kot temeljno, kar zadeva prostor, ki 
si ga lahko starši vzamejo za svoje otroke. Izgube, nasilna dejanja, zapuščenost, travme, bolezni 
in druge stvari, poleg odtujevalnih identifikacij in transgeneracijskega vidika, ki sem ga omenil, 
očitno predstavljajo težko breme za funkcijo materinske sanjarije. »Pri kompleksu mrtve matere, 
ki ga je opisal André Green, ima [na primer] materinsko žalovanje velik vpliv na otroka, saj ji 
žalovanje preprečuje, da bi skrbela za preživelega otroka« (Kaes: 212). Mati, ki je dovolj neo-
bremenjena, lahko v svojih mislih sprejme nerojenega otroka in naredi prostor tudi za morebitne 
prihodnje novorojenčke. In ne samo to: lik očeta, s svojo diskretno prisotnostjo in zmožnostjo 
introjekcije v mislih matere, ki je nedavno utrpela izgubo oziroma preživela travmo, lahko nase 
prevzame materine projekcije in tesnobe in ji tako omogoči, da sprejme novega otroka. V tem 
primeru je funkcija ločenosti implicitna in človeku omogoča, da se do te mere distancira od pre-
teklih in nedavnih travm, da lahko sprejme novo.

Specifično dualno razmerje med materjo in otrokom, ki ga spremlja živa očetovska senca, omo-
goča ustvarjanje prostora, ki mu pripada nek človek in v katerem lahko skupaj živijo resnični ter 
imaginarni sorojenci.

Po mojem mnenju lahko ta tip mentalnega prostora pri starših prispeva k gibljivosti in svobodi v 
kompleksu sorojenca, in tako vzpostavi razmerje med velikostjo njihovega prostora in pretekli-
mi dogodki, ki niso stalni, so šibki oziroma lahko vsak hip izbruhnejo na dan.

Mati in oče, ki sta sposobna med seboj ustvariti prostor, ga lahko posredujeta otroku, in ta lahko, 
s tem, da je sposoben biti sam, izumlja in ustvarja igre z imaginarnim bratom. Isti otrok lahko, 
kadar je skupaj s pravimi brati, sestrami oziroma sovrstniki, eksperimentira z igrami in tipi ko-
munikacije, v katerih se prenašajo nežni tokovi in znosna agresivnost, ne da bi prihajalo do na-
silnih izbruhov in razburjenja. Ustvarjanje tega psihičnega prostora je nujno potrebno, saj otroku 
omogoča, da sprejme drugega in/ali si ustvari podobo po lastnih željah, v katero lahko projicira 
afekte, igre, rivalstvo in prijateljstvo.

Kompleks sorojenca v psihoanalitičnem razmerju

V luči tega teoretskega razmisleka se sprašujem, ali lahko analitik v transfernem razmerju včasih 
igra vlogo sorojenca, ki je ne moremo primerjati z vlogo imaginarnega dvojčka, s katero jo lahko 
včasih zamenjata tako pacient kot analitik.

Prek predstavitve kliničnega primera bom skušal prikazati, kako lahko analitik, skupaj s paci-
entom, izkusi spremenljivost kompleksa sorojenca. S tega zornega kota, kompleks sorojenca ne 
predstavlja več le preproste premestitve Ojdipovega kompleksa, ki se kaže v transferju, prav tako 
ga ne moremo primerjati z narcističnim tipom transferja; ima lastno specifiko, ki je ne moremo 
zamejiti na preprost obstranski transfer. Kompleks sorojenca je izraz polimorfnih aspektov, pri 
katerih so v igri »narcistične in objektne zasedbe libida in gona smrti« (Kaes, 2008: 63), pred-
vsem pa lahko kompleks sorojenca zasede več mest, ki ustrezajo različnim resničnim in imagi-
narnim bratom in sestram.

Teoretski del bi želel zaključiti z besedami analitika, ki je imel močan vpliv na moje razmišljanje 
o tej temi: »Na analitika, ki vdira v družinsko zgodovino pacienta, lahko gledamo bolj kot na 
brata oziroma sestro kot pa na starša, in zaradi tega je potrebno analitikov očetovski transfer pra-
vočasno analizirati ... za edince, naj so pacienti ali analitiki, verjamemo, da so v svojem okolju 
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našli objekte, ob katerih so se kalili v družabnih razmerjih, ali pa so jih preprosto izumili« (Bo-
urguignon, 2003: 87). Zdi se, da se Bourguignon z besedami »analitik, ki vdira« nanaša na neke 
vrste neizogibno travmatično ponavljanje, ki se odvija v analitikovi pisarni. Zaradi tega menim, 
da je uporabno, če analitik pri sebi predela svoj lastni kompleks sorojenca in tako omogoči paci-
entu, da pride v stik z njim, ne da bi hkrati prišlo do ponovitve vsiljivega travmatičnega dogodka.
O razmerju s svojimi imaginarnimi brati, sestrami in vrstniki sem skušal razmišljati tako v svoji 
analizi kot samoanalizi, in tudi v življenju nasploh. Menim, da lahko trdim, da mi je analitično 
delo na kompleksu sorojenca predstavljalo temeljno motivacijo za pridruženje skupnosti soro-
jencev (Neri, 1995: 54; Kaes, 2008: 264), ki jo v moji »poklicni avtobiografiji« (Ambrosiano) 
sestavljajo tudi dragocena razmerja s skupino kolegov.

Vendar pa analitikov kompleks sorojenca poleg skupine kolegov ter teoretičnih in kliničnih pri-
spevkov sestavljajo tudi številni drugi »resnični in imaginarni sorojenci, naši skrivni tovariši, 
ki jih introjeciramo, in ki nas spremljajo v življenju že odkar smo bili otroci; v nihanju med 
emancipatornimi in separacijskimi dejavniki in težavami, ki so povezane z inhibitornimi in trav-
matičnimi vidiki.

O teh davnih izkušnjah bi želel govoriti v naslednjem kliničnem primeru, in pokazati, kako 
nam je lahko razmislek o kompleksu sorojenca koristno vodilo pri našem vsakodnevnem delu s 
pacienti.

Elisa
Eliso, 35. leto v analizi, edinko, ki prihaja iz oddaljenega sveta, obremenjenega s travmatičnimi 
dogodki, najbolje predstavijo njene sanje in interpretacija, ki jih je imela pred približno mesecem 
in pol.

Vso noč sem sanjala, da sem v vojni, vendar pa ni šlo za vojno, ki je divjala v moji deželi, šlo je za 
bolj oddaljeno vojno, v njej so bili Nemci, ves čas smo bežali, ampak, ker je bil z mano moj mož, 
me ni skrbelo«. Med vojno – pojasni Eliza – svojega moža še nisem poznala, spoznala sva se 
kasneje. Ničesar se ne morem spomniti, tudi zaradi tega ne, ker nikoli ne razmišljam o tisti vojni. 
Nihče ne želi več razmišljati o njej, čeprav pa nekaj je čudno: ko ljudje v moji deželi govorijo 
o preteklih dogodkih, vedno pravijo »pred vojno« in »po njej«. Kar se tiče prisotnosti mojega 
moža, se lahko spomnim le, da sem šla z njim pretekli konec tedna iskat drugi prstan, ki naj bi ga 
nosil poleg mojega poročnega prstana, vendar ga še nisem uspela najti.

Morda je to nenavadno, vendar pa je v teh sanjah povzeta Elisina zgodba prvega leta analize.
Njeni stari so se ločili, ko je bila Elisa še otrok, in njen oče se je preselil v predel dežele, ki je bil 
sovražen do ljudi po materini strani. V najinih prvih pogovorih mi je pripovedovala podrobnosti 
o bombardiranju njenega mesta, ki mu je bila priča; kako se je neka celotna stavba zrušila pred 
njo in kako je sama le za las ušla smrti.

Ko je bila stara osemnajst let, je s pomočjo neke tete emigrirala v Italijo, kjer je začela delati, in 
dve leti kasneje, pri dvajsetih, je na poti na obisk k svojim staršem, spoznala svojega bodočega 
moža, ki je Italijan ... Poročila sta se kljub ostremu nasprotovanju obeh družin, in njen mož je 
popolnoma prekinil stike s svojimi starši. Prihod v Italijo in srečanje z možem predstavljata mej-
nik v pacientkinem življenju: pred in potem.

Obdobje pred ne predstavlja le bratomorne vojne v njeni deželi, temveč tudi vojno v njeni druži-
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ni: spore med staršema in materino nasilje nad Eliso. Obdobje potem, ki traja približno deset let, 
Elisa preživlja v stanju popolne abulije, depresije, popolnega zanikanja življenja, v katerem je po 
cele dneve v postelji, kjer čaka moža, da se zvečer vrne z dela. Elisina izolacija in njena popolna 
povezanost z možem že več let predstavljata lajtmotiv pacientkinega življenja.

Analiza razkriva, da se pacientka skriva v svojo samoto, v pomirjujoč steklen kozarec, zato da 
se zaščiti pred spominom na družinsko bombardiranje. Elisa ne prenaša zvokov, vonjev, prahu, 
nereda, in odkar je med analizo postala bolj aktivna, preživlja čas doma pri pranju, čiščenju in 
pospravljanju, da bi se tako izognila nevarnosti obujanja preteklih spominov.

V tem kontekstu bom predstavil drobce dveh seans, ki imata po mojem mnenju določen pomen, 
kar zadeva kompleks sorojenca, tako na intrapsihični ravni (prva seansa) kot na ravni transferja 
in kontratransferja (druga seansa).

Prva seansa

Elisa mi kot običajno pripoveduje, da se je počutila depresivno in da je doma čakala na moža, ne 
da bi poskrbela zase in se umila. Kot ponavadi je on v celoti poskrbel zanjo, ji pripravil večerjo 
in jo dal spat, vendar pa prvič v tej seansi pristavi: 

Razmišljala sem o tem, da ne vem, če mi je všeč to razmerje ... ki je tako popolnoma povezano 
... razmišljala sem o tem, da bi bilo lepo, če bi bila neodvisna ... in konec koncev me mož straši, 
ko pravi, da brez mene nikoli ne bi mogel živeti ... da nisem samo jaz tista, ki ga tako krvavo 
potrebujem, ampak da me tudi on potrebuje. Misel je bila tako lucidna, tako jasna kot še nikoli.
Ponoči se je zgodilo nekaj nenavadnega ... ob meni je bil angel ... prišel je k meni ... bil je tam.
Isto noč sem imela sanje. To so prve sanje, ki jih prinaša, odkar je pred šestimi meseci začela z 
analizo. Sem z možem, s katerim se po stopnicah vzpenjava v indijski tempelj. Ko hodiva, naju 
nekdo opozori na prisotnost dveh groznih podgan, zato se odpraviva nazaj dol. Na poti nazaj nek 
gospod pred mene postavi nekega drugega glodavca, miš, in zbudim se. Vedno sem se zelo bala 
podgan, čeprav jih nisem nikoli videla, le nekaj miši ... kako grozno. Te sanje me spominjajo na 
neke druge sanje, ki sem jih imela pred sedmimi leti in ki jih nisem nikoli pozabila, saj sem bila 
po babičini smrti vedno mnenja, da je šlo za preroške sanje. V času, ko sem sanjala, tega nisem 
razumela.Sem v družinski hiši, kjer je okoli mize zbranih nekaj ljudi, med njimi tudi moj stric, 
ki je imel Downov sindrom; umrl je pri triindvajsetih, ko sem bila stara deset let. Svojega brata 
vprašam (na tem mestu se Elisi zgodi zanimiv spodrsljaj, svojega strica zamenja za brata), kje je 
moj dedek. Odide ga iskat, jaz pa mu sledim. Zapustiva hišo in moj stric ga povsod zaman išče. 
Nato prideva do prepada, kjer izgine. Na dnu prepada zagledam nadvse čuden prizor. Tam se vije 
procesija ljudi, romarjev, menihov, ki so namenjeni v sinagogo, cerkev, mošejo ... na kratko nekaj 
mističnega, in sanje se tu končajo. Pogosto sem sanjala o svojem stricu, bil je bolan in v slabem 
stanju, skrit v kakšni ozki globeli. Ta stric je umrl pri triindvajsetih, ker je bil bolan, in bil je prva 
mrtva oseba, ki sem jo videla doma, prva mrtva oseba v družini; bil je najmlajši otrok, imel je 
tri starejše sestre. Moja babica je dosti trpela zaradi tega otroka, tako takrat, ko je bil še živ, kot 
po njegovi smrti. Pacientka mi nato pripoveduje o pripravah na tipično židovsko žalovanje ob 
stričevi smrti, in doda, da v Italiji ta tradicija ne obstaja.

A: Če obstaja angel, če obstaja analitik, potem lahko sanjate in se spomnite nečesa zelo stra-
šljivega in bolečega; ubežite lahko obema podganama (ki po mojem mnenju predstavljata            
starševska lika, za katera pacientka meni, da sta ji pila kri in jo napadala iz različnih razlogov), 
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vendar pa se kasneje spomnite drugih sanj – morda gre za analitikovo miško, ki je grozna, ni pa 
nevarna – ki vam prikličejo v spomin vašega brata/strica, in ki na nek način predstavlja združitev 
vseh vaših sorodnikov – staršev, starih staršev, stricev, bratrancev in sestričen, bratov – naj bodo 
Židje, kristjani ali muslimani. (Pri tem namigujem tako na neko vrsto družinske amalgamacije, 
ki so jo načeli vzajemni konflikti, kot na Elisino zapleteno etnično in religiozno kozmopolitstvo). 
Zato mislim, da s temi sanjami odpirate vrata svojim spominom, namesto da bi se trudili, da bi 
bila vedno zaprta.

E: Pravzaprav se na tega strica nikoli ne spomnim, čeprav sem se z njim igrala večino svojega 
otroštva. Nikoli si nisem mislila, da sem si želela brata, vendar pa se spomnim, da sem včasih, 
ko sem bila majhna, mislila, da je moja mama rodila dvojčka.

Mislim, da je bila smrt strica/brata z Downovim sindromom za pacientko travmatična izkušnja. 
V okolju, za katerega so značilni nasilje in spori, je bilo razmerje med njo in stricem skoraj po-
polnoma povezano in pretirano zaščitniško, in pacientka se je nekako identificirala z njim, v smi-
slu fizičnega stanja Downovega sindroma; da bi fizično odstranila izgubo. Dejansko je pacientka 
prišla po pomoč, ker se je čutila nesposobno in nezmožno kakršnekoli kompetence. Na moža je 
prelagala vlogo izmišljenega brata, ustvarila je »Downovsko« popolnoma povezano razmerje, ki 
je v bistvu temeljilo bolj na lepljivosti kot želji. 

In kje je moje mesto analitika? Vsekakor menim, da drugi prstan, ki naj bi bil nošen ob poroč-
nem, predstavlja analitikov prstan, na katerega pacientka prelaga opravljanje zapletene bratov-
ske vloge; da v popolnoma povezanem analitičnem razmerju igra njenega dvojčka, hkrati pa tudi 
dvojčka njenega moža, saj se pacientka tako izogne vsakršnemu tveganju, da bi prišlo do spora 
med menoj in njenim možem. Ustvariti želi popolnoma povezano varovalno okolje, v katerem 
bi se obvarovala pred svojo družino, ki jo sestavljajo očetje, matere, strici in stari starši, ki so v 
nenehnem medsebojnem sporu.

Prišla sva do konca prvega leta analize, in mislim, da moram vsekakor sprejeti, da me pacientka 
potrebuje tudi v smislu simetričnega zrcalnega brata; da bi pacientki lahko pomagal ustvariti 
dovolj varno osnovo, s pomočjo katere bi lahko sprejela analitika kot nekoga, ki postopoma 
preneha igrati vlogo dvojčka in odpira prostor za bolj strogo Ojdipsko perspektivo.

Druga seansa

Navajam drobec, za katerega pacientka pravi, da je glasba za njena ušesa, in v katerem obstaja 
nevarnost, da pride do identifikacijskih zapletov v najinih zgodovinah.

E: Kaj naj rečem, izčrpana sem, utrujena. Z veseljem bi spala cel dan, če ne bi v okoliški stavbi 
prišlo do eksplozije. (Pomislim na pacientkino fantazijo o uničenju stavbe v času, ko je živela 
v svoji deželi, nato pa se spomnim, da sem v časopisu bral o eksploziji v mestu, kjer živi paci-
entka.) Včeraj bi se moral moj mož udeležiti predstavitve nove knjige nekega pisca in želel je, 
da grem z njim. Ampak nisem mogla ... čeprav mi je avtor pri srcu in mi je njegova knjiga všeč.
Prebrala sem prvi del in nekaj stvari v njem me nekako spominja na mojo preteklost: selitev iz 
ene dežele v drugo, imigracija, predniki, ki prihajajo iz oddaljenih dežel, ki govorijo različne 
jezike, in pa spori s starši. Vse to mi je zelo blizu. Vendar pa je razlika med avtorjem in menoj, 
da se on še vedno bori z njimi – na tem mestu pomislim na starše pacientkinega moža – pri meni 
pa ni tako. Pisateljevi starši se niso spremenili – knjigo so celo javno kritizirali – moji pa so se 
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spremenili. Morda zato, ker razumejo, čeprav živijo daleč stran, kako sem trpela vsa tista leta. 
Oče mi večkrat telefonira, mi je bolj v podporo, mama pa mi je nehala govoriti, da ne smem imeti 
stikov z očetom in njegovo partnerko. Vendar pa me je avtorjeva knjiga spomnila na vse spore iz 
starih časov, in nenadoma sem se spomnila neke določene scene, ki je spremenila naša življenja.
Nekega večera sem bila doma s svojim očetom, vzdušje je bilo prijetno, mirno in spokojno. Čaka-
la sva na mamo, ki naj bi prišla in nama pripravila večerjo. Ko je prišla, naju je jezno pogledala 
in nama rekla, da nama nikoli več ne bo pripravljala večerje, da ni najina služkinja. In od tistega 
dne naprej je bilo vedno tako.

Od tega trenutka naprej mi pacientka poroča o številnih grozotah, od mrtvo hladnega travmatič-
nega dogodka do celega niza mikro travm, ki jih prežemajo nasilje in okrutnost.

Moja mama me je nenehno cukala za čop in me kaznovala, če sem se jokala in se tožila očetu. 
Pretepala me je s pasom, vendar nikoli, kadar je bila živčna, trdila je, da pretepanje ni tako učin-
kovito, kadar je živčna. Ko sem se na primer vrnila z nakupovanja, mi je mama povedala, da me 
bo pretepla s pasom, in potem sem morala poklekniti na karton, posut s soljo; to je počela redno. 
Ko sem nakupovala, me nikoli ni bilo strah, saj nisem vedela, kaj me bo čakalo, ko se bom vrnila 
domov. Vendar pa nikoli nisem o tem nikomur govorila, in šele ko sem odrasla in se poročila, 
sem o tem govorila z možem in kasneje z očetom. Šele takrat sem izvedela, da je moj oče pretepal 
mojo mamo, in odkrila, zakaj me je kar naenkrat prenehala pretepati.

Pacientka se spominja, da se je pretepanje nenadno končalo, brez kakega posebnega razloga, in 
da se je pričela popolna hladna vojna.

A: Najbrž mora biti zelo boleče, pa hkrati tudi pomirjujoče, da mi lahko pripovedujete o tem, da 
se lastne preteklosti lotite, kot se pisatelj loti romana. Razmišljal sem o tem, da vas vaša utruje-
nost in apatija varujeta pred preteklim trpljenjem.

E: In še vedno je veliko tega, kar nisem povedala, na primer tega, da ne moji ne moževi starši 
niso prišli na najino poroko.

A: Torej trpljenje še traja.

Poleg primernosti oziroma neprimernosti moje interpretacije, s katero sem po mojem mnenju 
zavzel očetovsko vlogo, v kateri sem poslušal pacientko z namenom, da ji pomagam zaceliti pre-
tekle in sedanje rane, se zdi smiselno razmisliti o osebnih vzgibih, ki jih je ta seansa z Eliso vzbu-
dila v meni. Prej sem dejansko uporabil izraz »nevarnost, da pride do identifikacijskih zapletov«.

Ko je Elisa govorila o knjigi, ki sem jo tudi sam bral tiste dni, sem čutil zelo močno povezanost 
med pacientkino, pisateljevo in mojo preteklostjo. Čutil sem nevarnost narcistične fascinacije 
nad družinskimi zgodbami – vključno s svojo – z oddaljenim začetkom, rastočo prepletenostjo 
in izginevanjem v širna prostranstva. Vendar pa je to fascinacijo spremljal tudi skupen spomin na 
preganjavico, katere sledi lahko najdemo v na začetku opisanih sanjah o Nemcih. Skupni inten-
zivni občutki bratske sokrivde, v kateri se najine subjektivne razlike porazgubijo.

Medtem ko so me zaposlovale te misli, se je nenadoma pojavila zgodba o materinem nasilju 
nad hčerko. Bratska lupina se je v trenutku razbila in zavedel sem se različnosti najinih zgodb, 
Elisine in moje. Vendar pa je tu še nekaj, sesutje narcistične idealizacije, sesutje mita. Kako je 
mogoče, da židovska mati pretepa svojo hčerko, jo bombardira in daje v nič? In kako sem bil 
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lahko žrtev lastnega zanikanja in slepote ter pozabil ter zanemaril, da se nasilje odvija v vseh 
civilizacijah in vseh etničnih skupinah?

Predsodek o nadležni in ukazovalni židovski materi, kot jo predstavlja Woody Allen, se je uma-
knil in naredil prostor zgodbi o židovski materi iz oddaljenega sveta, ki nima v mojih fantazijah 
nič skupnega z mojo predstavo o pomirjujoči družinski romanci in besednjaku. Identifikacijski 
mehanizem tako v trenutku razbije dezidentifikacijski proces: nihče od naju nima nič s tem, in 
sam sem le analitik, ki naj bi pomagal pacientki pri celjenju njenih ran. Tako so izginili vsi ob-
čutki pripadnosti in bratstva, ki sem jih čutil na začetku seanse.

Vendar pa sem prepričan, da nam lahko začasen umik od naše starševske vloge in privzemanje 
bratske vloge – s tem ko nam pacient/ka s svojo zgodbo omogoča odkrivanje lastnih časov in 
krajev iz naše lastne preteklosti, zaradi katerih lahko, tako kot v pričujočem primeru, čutimo, 
da imamo skupen izvor – pomaga, da smo resnično pri stvari in pacientu/ki omogočimo, da čuti 
moč in intenzivnost občutkov.

Ko razmišljam o Bionovi (starokopitni) interpretaciji – »Človek, ki mu je grozil, sem bil sam, 
njegov imaginarni dvojček ...« (1970: 25), ki ima v kontekstu transfera pomen maščevalnega 
analitika – sem mnenja, da lahko analitik igra tudi vlogo imaginarnega brata, ki je lahko priča 
realnosti nasilja in materine maščevalnosti, in očetu, ki je prišel na pomoč prepozno. Ko sem mi-
slil, da nimam več ničesar opraviti s pacientkino zgodbo, sem izgubil svojo bratsko vlogo in se v 
tistem trenutku identificiral z očetom, ki je »izbirčno« odšel, ker mu je mati prenehala pripravlja-
ti večerjo in s tem opravljati svojo dolžnost! Morda je bil pri tem prisoten tudi moj strah, da bom 
predolgo ostal v zapleteni »bratski« vlogi (Kaes), ki spominja na staro simbiotično zatočišče, ki 
ga je pacientka iskala pri svojem stricu/bratu z Downovim sindromom.
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Delo s starši pri psihoanalitični obravnavi otroka   
Working with parents in child psychoanalysis  

Povzetek 

Pri psihoterapiji otroka imajo stiki s starši pomembno vlogo. Prav starši so tisti, ki so zaskrbljeni zaradi 
otrokovega motenega vedenja in ki poiščejo pomoč pri psihoterapevtu. Tudi nadaljevanje obravnave 

je v veliki meri odvisno od staršev in se ne tiče le materialne, ampak tudi psihične ravni. Otrokova 
obravnava vzbuja pri starših mnogo različnih in močnih občutij, ki jih moramo upoštevati, ko se z njimi 
redno srečujemo. Vendar so srečanja s starši namenjena predvsem razumevanju razvojnih potreb otroka 
ter stiskam, ki jih imajo starši pri opravljanju starševske vloge. Obravnava osebnih stisk staršev je stvar 
morebitne individualne obravnave, ločene od obravnave otroka. Vendar pa obstajajo situacije, ko lahko 
osebna stiska staršev (ki je zaradi otrokove terapije postala bolj izrazita) ogrozi nadaljevanje otrokove 
terapije in mora biti predelana v srečanjih s starši. Nekatere od teh situacij so predstavljene v kliničnih 
primerih. 

Ključne besede: Otroška psihoanaliza, psihoterapija otroka, delo s starši, uvodna srečanja

Abstract

Contact with the child’s parents has an important role in child psychoanalysis. The parents are the ones 
who are worried about their child’s disturbed behaviour and who call in the assistance of the analyst. 

Treatment of a child is only possible with the parents and concerns not only financial and organizational 
aspects but also psychical ones. Every child therapy raises a lot of specific emotions in parents that should 
be treated during the regular meetings. The purpose of these meetings is an understanding of the child’s 
developmental needs and dealing with the problems of being a parent. Personal issues of parents are avo-
ided but can be treated in individual psychotherapy by another analyst. Nevertheless there are particular 
situations when personal issues of the parents raised in the course of their child’s psychotherapy have to 
be treated or else the continuation of child’s treatment would be jeopardised. In the article some of these 
situations are presented within the clinical material.  

Key words: Child psychoanalysis, psychotherapy of a child, working with parents, initial interviews.

LILIJA VARJAČIĆ RAJKO, UNIV. DIPL. PSIHOLOGINJA, PSIHOTERAPEVTKA, PSIHOANALITIČARKA, PSIHOANALITIČNA ORDINACIJA S.P., WWW.PSIHOANALITIK.SI

Kairos 4/3-4/2010 Tematski sklop - Psihologija in psihoterapija otrok in mladostnikov



154

Uvod

Ko je Sigmund Freud na začetku 20. stoletja predstavil teorijo psihoseksualnega razvoja otrok, 
so se njegovi privrženci začeli spraševati, ali bi bilo nevrozo – kot posledico neugodnih doživetij 
v otroštvu – mogoče preprečiti že v samem otroštvu. Začeli so obravnavati primere otroških 
fobij, vendar to ni prineslo zadovoljujočih rezultatov. Glavni vzrok neuspeha je bil neustrezen 
pristop do malih pacientov, ki so jih skušali pionirji otroške psihoanalize obravnavati na isti 
način kot odrasle. Z današnjega vidika je povsem razumljivo, da otrok težko upošteva navodila, 
naj pove »vse, kar mu pride na misel«, lahko pa se izraža preko igre in risbe. Postopoma so med 
otroško psihoanalizo in psihoanalizo odraslih odkrili še več razlik (Anna Freud, 1999).

Danes psihoanalitično obravnavo otrok in odraslih strogo ločujemo ter razlikujemo. Ena od bi-
stvenih razlik je, da se otrok za obravnavo ne odloči sam. Zaskrbljenost zaradi otrokovih težav 
sprva izražajo starši, ki tudi poiščejo pomoč. Starši so tisti, ki se dogovarjajo o načinu obravna-
ve, ki otroka redno pripeljejo ob določenem dnevu in uri ter ki za obravnavo plačujejo. Pogosto 
lahko le od staršev izvemo, kaj se z otrokom dogaja v vsakdanjem življenju. Sam otrok se še 
posebej na začetku obravnave takemu pogovoru izogiba. Zanimivo je, da je Freud (2005) pri 
njegovi edini obravnavi otroka, ki jo poznamo kot primer Malega Hansa, obravnaval fantka 
preko njegovega očeta. 

Doživljanje staršev in njihova vloga pri obravnavi

Otroci nimajo potrebe po strokovni pomoči oziroma se je ne zavedajo (Chethik, 2003), čeprav 
pogosto priznavajo, da se želijo znebiti stiske, ki jo občutijo. Ozaveščanje potrebe po psihotera-
piji postane tako del analitičnega procesa. Kot rečeno, so na začetku starši tisti, ki so zaskrbljeni 
nad otrokovim motenim vedenjem, neprimernimi reakcijami in ki čutijo nemoč, da bi otroku 
pomagali ali nanj vplivali. Zato se otroška psihoterapija začne s srečanji s starši in se nadaljuje 
v tesnem stiku z njimi.

Starši imajo v otrokovem življenju posebno vlogo. Tudi med obravnavo – za razliko od običajne 
situacije pri psihoanalizi odraslih – ostajajo čustveno najmočneje zasedeni objekti. Ker je otrok 
od staršev povsem odvisen na čustveni in materialni ravni, se transfer na analitika ne razvija 
tako močno kot pri odraslih. Vendar postopno »zbiranje transferja«, kot je o tem pisal D. Meltzer 
(1990), sčasoma omogoča obravnavo tudi preko razumevanja transferno-kontratransferne dina-
mike. Transferni odnos je v terapiji možno zaslediti v otrokovem odražanju in ponavljanju od-
nosov s pomembnimi objekti. Toda otroški psihoterapevt za otroka ne nastopa le kot transferni, 
ampak tudi kot novi razvojni objekt in ti vlogi se med sabo prepletata (Kelleter, 2004). Kot novi 
razvojni objekt psihoterapevt deluje s svojo odraslo osebo, ki je drugačna od staršev, ki izraža 
iskreno zanimanje za otroka in njegovo (duševno) zdravje, ki prisluhne njegovim starostnim 
potrebam ter ki jo zanima razvoj njegovega potenciala. Odnos s psihoterapevtom kot z novim 
objektom zagotavlja otroku novo izkušnjo, ki je je otrok željan zaradi svoje naravne težnje k 
razvoju. Vendar močna otrokova čustva, ki jih otrok razvija do terapevta, lahko povzročajo mar-
sikatere čustvene odzive pri otrokovih starših.

Vsak roditelj želi biti dober do svojega otroka in se trudi po najboljših močeh. Kadar se pri 
otroku pojavljajo vedenjske motnje, ki odražajo njegovo duševno stisko, marsikateri roditelj 
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ob tem doživlja občutke krivde in sramu. Otrokove težave doživi tako, kot da pomenijo, da 
se ni izkazal kot dovolj dober roditelj, ki lahko svojemu otroku omogoči normalni razvoj. 
Otrokove težave resno ogrozijo starševsko samopodobo in načnejo njihovo upanje za otrokovo 
boljšo prihodnost. Večino staršev že sàmo iskanje strokovne pomoči narcistično močno rani in 
»simbolizira zanesljiv poraz«, kot o tem piše Berta Bornstein (1948). 

Otrokove eksternalizirane konflikte, ki se kažejo kot vedenjske motnje ali kot značajska 
motenost, starši pogosto vidijo kot nekaj, na kar ni mogoče vplivati. Težavno otrokovo vedenje 
lahko predvsem na nezavedni ravni pri starših prebuja spomine na lastna otroška doživetja – 
strahove, tesnobe, nerazrešene potlačene konflikte. Poleg občutkov krivde in sramu zaradi lastne 
nemoči občutijo starši tesnobo in negotovost glede tega, kako bo potekala obravnava, ali bo 
terapevt znal pomagati, ali ima dovolj izkušenj in znanja, koliko časa bo obravnava trajala ipd. 
Zaradi pomanjkanja kulture sprejemanja psihoterapevtske pomoči in zaradi velikega pritiska 
s strani družbe, ki povsod predstavlja podobo »super staršev«, se starši otrok, ki potrebujejo 
strokovno pomoč, v svoji stiski počutijo osamljeni in izpostavljeni. Pogosto potrebujejo veliko 
časa in dela na sebi, da se sprijaznijo z nemočjo ter v sebi najdejo moč, da se lahko obrnejo 
po strokovno pomoč. K psihoterapevtu lažje pridejo odrasli, ki so na sebi že preizkusili moč 
zdravljenja s pomočjo besede.

Nekateri starši težko vidijo ali priznajo lastno duševno stisko in jo zato projicirajo v svoje 
otroke. Taki starši na nezavednem nivoju uporabljajo svoje otroke kot krinko za reševanje 
lastnih problemov. Na uvodnih razgovorih lahko psihoterapevt ugotovi kdo – otrok, roditelj/i, ali 
družina kot celotni sistem – potrebuje psihoterapevtsko obravnavo in preusmeri starše v lastno 
individualno ali družinsko sistemsko terapijo, če presodi, da je to primerneje.

V nekaterih inštitucijah, še posebej tistih, ki so bile utemeljene pod vplivom ideje »zelene hiše« 
Francoise Dolto, so na uvodnih razgovorih hkrati prisotni starši in otroci. Ti analitiki zagovarjajo 
nujnost, da otroci ozavestijo lastno stisko in se zato že od samega začetka predvsem posvetijo 
malemu klientu. Z otrokom zaključujejo terapevtski dogovor, otrok pa svojo obravnavo z 
narisanim denarjem tudi simbolično plačuje (Vardanyan, 2002).

Delo s starši na uvodnih srečanjih

V srečanjih s starši psihoterapevt pozorno opazuje medsebojno interakcijo staršev in interakcijo 
z otrokom: ali njuna neverbalna komunikacija potrjuje verbalno, ali se njun odnos ter odnos 
do otroka spreminja pod vplivom analitikovih intervencij ipd. Pri takem pristopu psihoterapevt 
trdno zastopa sebe kot otroškega terapevta, tj. nekoga, ki se ukvarja predvsem z otrokovimi 
težavami, potrebami in željami ter se lahko z njimi tudi identificira. Pri tem pristopu obstaja 
tveganje, na katerega nas opozarja D. W. Winnicott (1999), da lahko čutimo, kot da smo za 
našega malega klienta boljši starši. Ta občutek lahko psihoterapevta pripelje do (nezavednega) 
zoperstavljanja staršem, kar lahko okrepi njihove občutke krivde, sramu in ogroženosti ter s tem 
ogroža nadaljnjo otrokovo obravnavo.

V zvezi s tem ima velik pomen lastna učna analiza otroškega psihoterapevta in njegove izkušnje 
pri delu z odraslimi klienti, saj je pomembno, da se zaveda svojih kontratransfernih reakcij. 
Izkušnje lastnega starševstva so tudi pomembne, čeprav najbolj vplivni otroški analitiki, kot so 
npr. M. Klein, Anna Freud, D. W. Winnicott, niso imeli lastnih otrok. Za otroškega psihoterapevta 
je poleg želje pomagati otroku in sposobnosti vživeti se v njegovo stisko pomembna tudi 
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sposobnost razumeti stisko njegovih staršev ter njihova občutja v zvezi s psihoterapevtsko 
obravnavo.

Ko se na uvodnih razgovorih srečujemo samo s starši, imamo enkratno priložnost razumeti njuna 
morebitna nezavedna pričakovanja in možna razočaranja nad otrokom, morebitne narcistične 
scenarije in medgeneracijske prenose. M. Badoni (2003) meni, da so s starši potrebni trije 
uvodni razgovori. Na prvem razgovoru starši v svobodni pripovedi povejo, kaj jih skrbi v zvezi 
z otrokom, kaj čutijo in kaj mislijo v zvezi z njegovimi težavami, kaj pričakujejo od strokovne 
pomoči. Pri drugem razgovoru gre za bolj strukturirano obliko dialoga med starši in terapevtom. 
Terapevt povpraša o otrokovem razvoju, zgodovini njegovih težav in reakciji staršev v različnih 
obdobjih otrokovega razvoja. Tretje srečanje analitik nameni neposredno staršem, pogovoru 
o njihovem otroštvu, odnosih z njihovimi starši in sorodniki, njihovim otroškim občutjem ter 
preveri, ali so imeli podobne težave, kot jih ima trenutno njihov otrok. Po pogovorih s starši sledi 
srečanje z otrokom in nato dogovor o nadaljnji otroški obravnavi in sodelovanju s starši.

Lahko se zgodi, da terapevt na uvodnih pogovorih ugotovi, da staršem primanjkuje zaupanja 
vase in v svoje starševstvo, ker starši zaradi določenih pritiskov (denimo s strani družbe) vidijo 
svojega otroka kot bolj motenega, kot je v resnici. Taki starši imajo težave z razumevanjem 
vzrokov otrokovega vedenja, so lahko zmedeni glede potreb in posebnosti odraščajočega otroka, 
so preobremenjeni z znanjem o otrokovem razvoju, ki ga črpajo iz revij, knjig ter pogovorov s 
sorodniki in prijatelji. Za take starše je najbolj primerno občasno posvetovanje, ki lahko poteka 
kot srečanja s starši ali skupaj z otrokom. Na skupnih pogovorih se lahko roditelj identificira s 
terapevtom, ki vidi otroka kot umsko zdravo osebo in zmore z njim sproščeno komunicirati. Tako 
obliko psihološke pomoči lahko ponujamo tudi staršem, ki se po uvodnih srečanjih z otroškim 
terapevtom odločijo za individualno ali družinsko terapijo. Kot rečeno, je naloga terapevta v 
času uvodnih pogovorov oceniti, kdo je pravzaprav tisti, ki potrebuje psihoterapevtsko pomoč. 
Če se na uvodnih srečanjih potrdi, da strokovno pomoč potrebuje otrok, sodelovanje s starši 
terapijo dejansko omogoča in ji tudi neposredno koristi.

Sodelovanje s starši med otroško obravnavo 
 
Tudi v primerih neizrazite psihopatologije otrokovih staršev lahko stik s starši zmanjšuje njihove 
občutke krivde in sramu zaradi otrokovih težav, ljubosumje ter tekmovalnost s terapevtom 
(ko se slednji izkaže kot oseba, ki zna »bolje« ravnati z otrokom), občutek zapostavljenosti 
in nadomestljivosti. Stik s starši nam pomaga razumeti družinsko dinamiko in biti v stiku 
z otrokovo zunanjo realnostjo, o kateri še posebej na začetku izvemo le s strani staršev. Na 
začetku srečanj starše opozorimo, da lahko informacije, ki jih dobimo od njih, uporabimo na 
seansah z otrokom in se sklicujemo na njihov izvor. Informacije, ki so del njihovega zasebnega 
odraslega življenja, ostanejo zaupne. Dogajanje med seanso z otrokom je vedno zaupno, ker gre 
za otrokovo zasebnost. Če pa se nam zdi, da je o določenih stvareh, ki se dogajajo med seanso, 
potrebno spregovoriti, o tem najprej vprašamo otroka. 

Pri stiku s starši vsekakor ne pozabimo, da je cilj teh srečanj pomoč otroku. Svoje znanje in 
izkušnje iz dela z odraslimi uporabljamo predvsem za pomoč staršem pri predelavi njihovih 
občutkov do otroka ter obravnave. Starši, ki pomoč očitno potrebujejo sami in je ne iščejo pri 
drugem terapevtu, lahko (predvsem na nezavedni ravni) doživljajo zavist do otroka, ker ima ta 
objekt, ki mu je na voljo in ga razume. Med otroško terapijo lahko ti starši izgubijo učinkovit 
kanal sprostitve notranjih konfliktov. Strah jih je, da bodo izgubili kontrolo nad otrokovimi 

LilijaVARJAČIĆ RAJKO



157

občutki in mislimi, ki jih otrok zaupa terapevtu. To se še posebej pogosto dogaja v primerih, ko 
gre za družinske skrivnosti, o katerih imajo otroci vedno svoje fantazije, hkrati pa sprejemajo od 
staršev pričakovano vlogo izključenega iz te skrivnosti. 

V primerih A in B, ki ju bom predstavila v nadaljevanju, gre za situacije, v katerih otroška 
obravnava ne bi bila možna brez rednih srečanj s starši.

Klinični primer A
 
Ko so se starši fantka A obrnili po psihološko pomoč, so bili med drugim zaskrbljeni, ker njihov 
štiri leta in pol stari sin ni mogel nikjer ostati brez njih. Zaradi separacijskih težav A ni obiskoval 
vrtca, ampak le razvojne vaje, ki so trajale največ dvajset minut in kjer je bila dovoljena prisotnost 
staršev. Če je roditelj izginil iz A-jevega vidnega polja, je fantek postal zelo nemiren, tako da je 
tudi prekinjal z vajami. Tudi sicer se je v tej skupini igral predvsem sam in z igračami, ki jih je 
prinesel s seboj ter se je izogibal družbe. Doma je dosledno opravljal rituale, ki si jih je izmislil 
za kakšen vsakdanji opravek. Če tega rituala ni bilo možno izpeljati natančno tako, kot si je želel, 
je postal pretirano vznemirjen.

Takšno otrokovo vedenje so še posebej opazili po nesreči, ki se je zgodila njegovemu dedku na 
vikendu. Dedek je delal na vrtu in se je s pilo slučajno urezal v prst na roki. Priteklo je veliko 
krvi in morali so poklicali reševalca. Ta dogodek je A-ja močno pretresel. Še pol leta za tem 
je v svojih risbah in igrah uprizarjal »krvavo« epizodo. Starši so postali zaskrbljeni in so se 
odločili poiskati pomoč pri psihologu. Po nekaj skupnih srečanj s starši in A-jem (ki je poleg 
separacijskih težav in prisilnih dejanj izkazoval še nekatere psihonevrološke simptome, ki jih tu 
ne omenjam) smo se dogovorili za otroško psihoterapevtsko obravnavo.
 
Na začetku obravnave A v igralni sobi ni mogel ostati na samem z menoj. Njegova mati je bila 
prisotna pri najinih prvih seansah (kot opazovalka). Po nekaj seansah sem A-ja vprašala, ali ga 
lahko mati počaka v čakalnici, ki se je nahajala tik ob igralni sobi. Najprej tega ni hotel sprejeti, 
čez nekaj časa pa je privolil, a pod pogojem, da pustimo vrata odprta, da bi A lahko kadar koli 
videl svojo mater. Ko se je počutil dovolj varno, nam je uspelo narediti še en korak. Zaprli smo 
vrata med igralno sobo in čakalnico. Vendar je A ostajal precej anksiozen in je vsakič poiskal nek 
povod, da bi lahko šel v čakalnico preverit, ali je njegova mati še vedno blizu. Včasih je želel 
materi takoj pokazati svojo risbo; včasih je šel do matere, da bi jo vprašal, koliko časa je še do 
konca seanse (A je bil bister otrok in se je pri svojih letih dobro spoznal na številke). Pogosto je 
rekel, da ga boli v želodcu in je šel do matere, da bi ga odpeljala na stranišče, od koder se je takoj 
vrnil. Kadar sem komentirala njegovo vedenje, me je ignoriral, kot da ga moja prisotnost (kot 
terapevta in »tretjega«) v tistem trenutku sploh ni zanimala. 

Nekoč je A-ja med seanso zmotil nek zvok, ki je komaj slišno prihajal iz drugega prostora. 
Vrata v ordinacijo so bila zvočno izolirana, vendar je bil A med igro precej tesnoben in je s 
prisluškovanjem skušal kontrolirati dogajanje zunaj ordinacije. A je na zvok takoj reagiral in me 
vprašal, ali gre lahko na stranišče, ker ga boli v želodcu. Interpretirala sem mu njegov separacijski 
strah: »Sprašujem se, ali moraš zdaj res na stranišče. Zaslišal si nek zvok in se prestrašil, da se je 
kaj zgodilo tvoji materi. Prepričana sem, da je z njo vse v redu. Če pa si želiš, lahko to preveriš 
tudi sam«. A mi ni odgovoril. Ko sem mu rekla, da gre lahko še vedno na stranišče, mi je povedal, 
da je z njegovim želodcem zdaj vse v redu. Nato je nadaljeval svojo igro za zaprtimi vrati, kar se 
je zgodilo prvič. Na naslednjih seansah je še nekajkrat na podoben način skušal udejanjati svojo 
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separacijsko tesnobo in potrebo po kontroli; hkrati je s tem preverjal, ali se držim dogovora, da 
gre med seanso lahko do svoje matere.

Bolj kot se je zmanjševala separacijska tesnoba A-ja, bolj se je povečevala anksioznost njegove 
matere. To se je na očiten način izkazalo po seansi, med katero so vrata med igralno sobo in ča-
kalnico ostala ves čas zaprta ter torej mati ni mogla kontrolirati, kaj se je z A-jem dogajalo. Ko 
sta A in mati prišla naslednjič, je mati takoj ko sta stopila noter, rekla, da mora iti na stranišče in 
se je obrnila proti izhodu, tako kot je to prej med seansami počel A. Deček se je takoj prestrašil, 
da ga bo zapustila, začel se je je oklepati in ponavljati, da ne sme oditi. Mati je najprej pogledala 
mene, kot da je spraševala, kaj naj naredi v tej situaciji. Potem mu je začela razlagati, da je stra-
nišče povsem zraven ordinacije in da ne bo ostal sam, ampak z menoj. A je ni poslušal, jokal je 
in prestrašeno ponavljal: »Ne odidi!« ali »Grem s teboj!« Mati je privolila, da gre lahko z njo, 
ampak jo mora počakati za vrati (tako kot ga je čakala ona na prejšnji seansi). Ko sta prišla do 
stranišča, jo je fantek še enkrat vprašal, ali gre lahko noter skupaj z njo. Še enkrat ga je zavrnila 
in je vrata odločno zaprla za seboj. A se je uprl v vrata in je skušal skriti solze. Stopila sem do 
njega in mu rekla: »Razumem, da si zdaj prestrašen in se bojiš, da se lahko materi kaj zgodi, ko 
te ni zraven.« Odgovoril mi je, da ga je strah, da mati lahko izgine. Čez nekaj časa smo se vrnili 
v ordinacijo in sva lahko nadaljevala pogovor. Povedal mi je, da se boji ostati brez matere, ker 
se boji, da ga bo zapustila in bo ostal sam. »Kar bo zelo slabo. Sploh si ne želim biti sam. To bo 
zelo slabo!« mi je rekel.

Mati je v dečka projicirala svojo patologijo, tj. separacijsko tesnobo. Očitno se je njen otrok 
s tem identificiral in tesnobo ponotranjil, saj je z njim mati ravnala tako, kot da je to njegov 
problem, ne njen. Strašila jo je rastoča neodvisnost sina, vendar je svoj strah skušala prikriti z 
demonstracijo lastne neodvisnosti, ki naj bi prispevala k neodvisnosti sina. Enkrat sem ju opazila 
zunaj, kjer sta se sprehajala drug poleg drugega, ne da bi se držala za roke, kar ni običajno za 
tako majhnega otroka. Na srečanju z materjo sem jo vprašala, zakaj svojega malčka ne drži za 
roko. Odgovorila mi je, da to naredi namenoma, ker na ta način sina spodbuja k neodvisnosti.

Z materjo sva se srečevali enkrat mesečno, čeprav je bil na srečanja povabljen tudi A-jev oče. 
Oče se je večkrat izgovarjal na svojo zaposlenost in pomanjkanje časa, na terapijo so se namreč 
vozili iz drugega mesta. (Ta informacija o očetu lahko prispeva k sliki o nerazrešenem diadnem 
odnosu, mati-sin, v katerem ni prostora za tretjega.) Z materjo, ki si je na zavednem nivoju 
močno želela pomagati svojemu otroku, sva se pogovarjali o njeni ambivalenci, ki jo je čutila 
do sinovega odraščanja. Pogovori so ji pomagali zmanjšati njeno tesnobo, ki se je povečevala, 
ko se je stanje njenega sina izboljšalo. Po eni strani je v sebi čutila nestrpnost, da bi njen sin čim 
prej zrasel in postal neodvisen. Priznala je, da je želela pridobiti nazaj svobodo, ki jo je zgubila 
ob rojstvu otroka in se je zaradi teh želja počutila krivo. Po drugi strani jo je bilo strah izgubiti 
kontrolo nad otrokom: da je ne bo več potreboval, da bo svojo naklonjenost izkazoval drugim, 
vzgojiteljici v vrtcu ali psihoterapevtki. Če bi ta in marsikatera druga njena čustva, ki so se 
aktualizirala v teku otroške terapije, ostala neizgovorjena, bi bilo nadaljevanje A-jeve obravnave 
pod vprašajem. Dve leti po zaključku obravnave otroka je mati našla psihoterapevtsko pomoč 
zase, ker se je ločevala od svojega moža. Takrat je prišla na dan njena skrivnost, ki jo je skrivala 
pred celo družino. A je bil sin njenega ljubimca, s katerim je še vedno ohranjala odnose. A je v 
obravnavi to skrivnost odigraval v fantaziji o nevarnem stricu, ki se lahko nekoč pojavi in ga 
odtrga od njegove družine.
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Klinični primer B

Mati je osemletnega fantka B pripeljala v obravnavo, ker se je zadnje tri mesece bal ostajati v 
novi šoli, kamor je začel hoditi v tistem letu. Fantek je svojo mater stalno klical. Spraševal jo je, 
ali ne bo pozabila priti ponj. Če je le malo zamujala, je postajal anksiozen in na trenutke paničen. 
V šoli ni imel prijateljev in tudi v svojem naselju se z vrstniki ni družil. Navezan je bil na mater 
in starejšo varuško, ki mu je delala družbo pri igrah. Igre in igrače, ki so ga zanimale, so bile 
večinoma namenjene mlajšim otrokom.

Ko sva začela z obravnavo, se B dolgo časa ni dotaknil nobene igrače v ordinaciji. Večina igrač 
je bila v škatlah oziroma skrinjah, vendar B kljub mojim povabilom vanje ni upal pokukati. 
Uporabljal je papir in svinčnike in si izmišljeval neskončne zgodbe, pri čemer se je tesnobno 
sprehajal po sobi. Nekoč, ko je pripovedoval eno od svojih zgodb (po približno enem letu 
obravnave), je dejal, da je junaka vedno zanimalo, »katero skrivnost so zapečatili v skrinjah«. 
Predlagala sem mu, naj pokuka v skrinje, ali se mogoče tudi tu skrivajo kakšne skrivnosti. Z 
veseljem je privolil. V predalu si je med različnimi igračami izbral plišastega kužka z rdečim 
srcem na prsih (ki je sčasoma prevzel prostor prehodnega objekta v najinem odnosu, v katerega 
je B prenašal svoja občutja v zvezi s terapijo). Lahko rečemo, da je B takrat prvič pokazal 
zanimanje za »tretjega« in izkoristil priložnost potešiti svojo radovednost.

Družinske skrivnosti, »zapečatene v skrinjah«, so strašile fantka in omejevale njegovo 
radovednost. Fantkov oče je umrl pred njegovim petim letom. Njegova mati je kazala vse znake 
klinične depresije. Moje priporočilo, naj obišče psihoterapevta, je zavračala, češ da je imela s 
tem že slabe izkušnje. Ko sem ji ponudila, da bi se midve redno srečevali z namenom, da bi 
govorili o stvareh, ki jo zanimajo v zvezi s fantkom, tega najprej ni hotela sprejeti. Šele kasneje, 
ko so simptomi, zaradi katerih je pripeljala sina v obravnavo, izginili, je sprejela mojo povabilo, 
vendar ji je bilo težko prenašati rednost najinih srečanj. Preplavljali so jo občutki sramu in krivde 
ter dolgo časa ni mogla spregovoriti o tem, kar ji je ležalo na duši. 

Na enem najinih srečanj mi je povedala, da ji je težko in jo je sram, ampak je pripravljena 
spregovoriti o »skrivnosti, zapečateni v skrinji«, kot je to tudi sama poimenovala. Povedala mi 
je, da je bila že prej poročena in je imela tudi v prvem zakonu fantka. Takrat je njen mož veliko 
potoval, ona pa študirala. Med študijem je spoznala svojega drugega moža, v katerega se je 
zaljubila kot še nikoli prej. Predlagal ji je, da se poročita, vendar pod pogojem, da zapusti svojo 
prvo družino in otroka. Privolila je, ker se je bala izgubiti njegovo naklonjenost. Od takrat ni več 
videla svojega prvega sina. Še vedno ne ve, kaj se z njim dogaja, ker ji njen prvi mož ne dovoli 
srečanj s sinom. Proti koncu seanse je dodala, da obstaja še ena skrivnost, o kateri ni zmožna 
spregovoriti zaradi prevelikih občutkov sramu in krivde.

Nedotakljiv odnos do skritih stvari je prevzel tudi B-ja, ki se je bal dotikati se starih materinih 
ran in pokukati v skrinje ali vprašati to, kar ga je resnično zanimalo. 

Ko se je B približeval svojemu desetemu rojstnemu dnevu, se je njegov razvoj začel odvijati v 
okvirih, ki so značilni za njegovo starost. Vendar so njegova večja neodvisnost, želja po stiku z 
vrstniki in moškimi objekti, moškost ter zanimanje za fantovske igre strašili njegovo mater in ji 
povzročali bolečino, ker jo je sin s spreminjanjem v fanta spominjal na izgube moških objektov, ki 
jih je doživela v preteklosti – smrt očeta, drugega moža, izgubo prvega sina. Pogovori o razvojnih 
potrebah in posebnostih fantka latentnega predpubertetnega obdobja kot tudi ozaveščanje občutij 
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v zvezi z odraščanjem sina so omogočili napredovanje v fantkovi obravnavi.

Zaključek

Navedena primera sta psihoanalitično usmerjeni psihoterapevtski obravnavi s pogostostjo dvakrat 
tedensko. Pri taki vrsti obravnave potekajo srečanja s starši posebej, ponavadi enkrat na mesec. 
V obeh primerih so bila srečanja s starši ključnega pomena in so omogočila, ne le napredovanje, 
ampak tudi samo možnost poteka terapije. Obe materi sta bili ambivalentni do svojih otrok; na 
zavednem nivoju sta si obe želeli, da bi se njuna sinova »normalno« razvijala naprej in sta se 
zaradi tega obrnili po psihoterapevtsko pomoč, na nezavednem nivoju pa sta si obe želeli, da bi 
se njun razvoj ustavil na ravni diadnega odnosa, kar je odgovarjalo (patološkim) potrebam obeh 
mater. V obeh primerih je fizična odsotnost očeta vplivala na psihološko odsotnost »tretjega« 
v nerazrešenih diadnih odnosih mati-sin, zaradi česa je bil zaustavljen fantkov čustveni razvoj. 

Vsaka psihoterapevtska obravnava pomeni nastop »tretjega« in večjo čustveno ločitev od 
primarnega objekta. Posebnost pacienta otroka je po eni strani odvisnost od primarnih objektov, 
po drugi strani pa nepretrgan razvoj. Če se razvoj na eni točki zaustavi, je cilj terapije doseči 
možnost nadaljnjega razvoja, ustreznega otrokovi starosti. Problem se lahko pojavi s strani 
staršev, in sicer zaradi njihove ambivalentnosti do postopoma rastoče otrokove neodvisnosti. 
Separacijska tesnoba pri otrocih je vedno problem nezavedne interakcije s primarnimi objekti; 
gre za podpiranje starševske patologije. Otroška psihoterapevtska obravnava lahko čustveno 
ogroža starše in s tem samo obravnavo. V takih primerih je potrebno tesno sodelovanje s starši.

Pogovori omogočajo staršem ozavestiti občutja v zvezi s starševstvom, z otrokovimi težavami in 
s spremembami, ki se pojavljajo med terapijo. Pomembno je tudi ozaveščanje občutkov v zvezi 
z edinstvenim psihoterapevtskim odnosom, iz katerega je roditelj izključen. Psihoterapevt skuša 
staršem približati otrokove starostne posebnosti in potrebe, ki izvirajo iz določene razvojne 
dobe. Preko teh pogovorov se lahko pri starših zniža občutek anksioznosti, krivde, sramu in 
nemoči zaradi potrebe po otroški obravnavi. Globlja predelava starševskih konfliktov je naloga 
individualne terapije, ločene od otroške obravnave. Vsekakor pa so za otroškega terapevta, ki 
se med otroško obravnavo srečuje tudi s starši, pomembne izkušnje iz dela z odraslimi in lastna 
učna analiza. 
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LukaMAVRIČ

O mladostnikovem občutku sprejetosti   
Adolescents and their feeling of acceptance 

 

Povzetek 

Avtorja v raziskavi zanima predvsem, kakšna je povezava med občutkom sprejetosti pri starših in 
občutkom sprejetosti v sebi, pri vrstnikih in pri bogu. Poleg tega osnovnega vprašanja raziskuje 

tudi, kako je občutek sprejetosti pri starših povezan z mladostnikovim sprejemanjem drugih. Raziskavo 
je izpeljal s pomočjo vprašalnika, sestavljenega za ta namen. Anketiranih je bilo 429 dijakov (158 fantov 
in 271 deklet). Rezultati potrjujejo povezavo med občutkom sprejetosti pri starših in občutkom sprejetosti 
v opazovanih odnosih. Ugotavlja tudi, da ima na mladostnikov občutek sprejetosti v navedenih odnosih 
mati večji vpliv kot oče. Pri fantih je sprejemanje sebe bolj povezano s sprejetostjo pri očetu, pri dekletih 
pa s sprejetostjo pri materi. Poleg tega je tudi mladostnikova sposobnost sprejemanja drugih povezana s 
sprejetostjo pri starših. Rezultati se ujemajo z izsledki drugih raziskav, ki se posvečajo vprašanjem, kot so 
občutek sprejetosti, samospoštovanje, odnos mladostnika s starši, medvrstniški odnosi in mladostnikov 
odnos z bogom.

Ključne besede: Mladostnik, občutek sprejetosti, sprejemanje, starši, vrstniki, bog.

Abstract

The author’s main interest in this research is the acceptance by one’s parents and its relation to accep-
tance of self, peer acceptance and acceptance by God. Beside this basic issue the author examines, how 

the acceptance by parents connected with adolescent acceptance of others is. 429 students (158 male and 
271 female) completed a questionnaire designed for this purpose. The results confirm the connection be-
tween the acceptance by parents and the acceptance by relations concerned. The research indicates stronger 
mother’s influence on the feeling of acceptance in these relations. However boys who feel accepted by their 
fathers exhibit higher acceptance of themselves. The same is valid for girls in relation to their mothers. The 
adolescents’ ability to accept others is closely related to their feeling of being accepted by their parents. 
These results match other researches, which dealt with adolescent acceptance, self esteem, and relations 
with parents, peers and God.

Key words: Adolescent, acceptance by others, acceptance of others, parents, peers, God.
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1 Uvod

1.1 Občutek sprejetosti in samopodoba

V znanstveni literaturi se občutek sprejetosti ali sprejemanje sebe največkrat opazuje in 
interpretira v povezavi z raziskovanjem samopodobe, še posebej z njenim vrednostnim vidikom 
– samospoštovanjem (Kobal, 2000; Lamovec, 1994; Rosenberg, 1965). Po vzoru strukturiranosti 
samopodobe govorimo tudi o večrazsežnostnem modelu samospoštovanja: splošno, telesno, 
čustveno in socialno (Lamovec, 1994). Po Offerju (1969) se ta področja samopodobe najbolj 
strukturirajo prav v mladosti. Zato je sprejemanje sebe proces, ki vključuje pripravljenost 
izkusiti vsa psihična doživetja (misli, občutja, čustva, telesne senzacije), ne da bi jih skušal 
spreminjati, se jim izogniti ali jih kako drugače nadzorovati (Hayes, Wilson, Gifford, Follette 
in Strosahl, 1996). Sprejemati sebe torej pomeni spoštovati sebe ter verjeti in zaupati vase ter v 
svoje sposobnosti (Bourne, 1995). 

Za posameznika, ki druge sprejema, velja, da ne zavrača tistih, ki so nasprotnega prepričanja 
ali vedenja in jih ne sodi; pomeni tudi, da se ne postavlja nad druge; ne prevzema odgovornosti 
namesto drugih; ne zanika vrednosti drugih ali njihove enakosti s seboj; želi biti v pomoč drugim; 
se za druge aktivno zanima; v skrbi zase je pozoren na to, da ne krši pravic drugih (Berger, 1955). 
Seveda pa si ni mogoče misliti, da bi nekdo lahko sprejemal drugega, če ne sprejema samega sebe. 
Predpogoj za sprejemanje drugega je sprejemanje sebe, vključno s potlačenimi, odcepljenimi 
in zanikanimi deli sebe (Gostečnik, 2004). Popolno sprejemanje drugega je možno le, če ima 
posameznik zmožnost vživljanja v drugega, kar predpostavlja njegovo psihično neodvisnost.

Povezanost med sprejemanjem sebe in sprejemanjem drugih že dolgo vznemirja tako teoretike 
kot praktične raziskovalce. Med prvimi so to povezanost preučevali Stock (1948), Sheerer (1949) 
in Omwake (1954), ki so ugotavljali, da obstaja povezava, ki jo lahko povzamemo z besedami: 
tisti, ki sprejemajo sebe, lažje sprejemajo druge in se med njimi čutijo sprejete; tisti, ki sebe 
zavračajo, imajo tako slabo mnenje tudi o drugih in jih doživljajo kot zavračajoče.

1.2 Sprejetost pri starših, mladostnikovo sprejemanje sebe in drugih

Otrokov odnos s starši je edini odnos, v katerem posameznik lahko izkusi brezpogojno sprejetost. 
Slednja pomeni, da starša ne pogojujeta svoje ljubezni, sprejetosti in pripadnosti otroka s tem, 
kar ta dela ali kakšen je (Gostečnik, Pahole in Ružič, 2000). Kadar pa mora otrok ali mladostnik 
izpolnjevati določene pogoje, da ga starši sprejmejo, govorimo o pogojni sprejetosti, ki jo 
posameznik ponotranji in utrdi v odnosu do sebe skupaj s kriteriji sprejemanja. Takrat razvije 
nizko samopodobo, ki se postopoma le še utrjuje, saj se nauči, da je kot oseba vreden le toliko, 
kolikor izpolnjuje pričakovanja drugih (Baldwin in Sinclair, 1996). Taki posamezniki se nenehno 
primerjajo z drugimi, pogosteje so nagnjeni k depresiji, so polni občutkov osamljenosti, krivde, 
neprimernosti in anksioznosti iz strahu po prekinitvi odnosa. Pri njih so pogostejše tudi psihične, 
čustvene, odnosne in telesne zdravstvene težave (Baumeister in Leary, 1995). 

Teorija navezanosti govori o razvoju pravega in lažnega jaza. Otrokov pravi jaz se razvije le ob 
pristnem materinem stiku, ki se odziva na otrokove potrebe in mu nudi vso toplino, nežnost ter 
ljubezen, ki jo potrebuje za občutek varnosti (Bowlby, 1982). Na ta način otrok razvije varno 
navezanost na mater, ki postane model navezanosti v vseh ostalih odnosih. Če otrok tega ni 
deležen, razvije v sebi t. i. lažni jaz in nevarno obliko navezanosti, da na ta način sicer ohrani 
neokrnjeno podobo o starših, zanika pa svoj resnični jaz, svoje želje in potrebe, ker zanje ni 
prostora (Gostečnik, 2000). Varna navezanost zagotavlja mladostniku temeljno varnost, brez 
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katere ne more raziskovati lastne identitete, se osebnostno razvijati in krepiti samospoštovanja 
(Laible, Carlo in Roesch, 2004).

V obdobju mladosti je za varno navezanost na starše pomembna njihova toplina, njihovo 
zanimanje in skrb, spodbujanje k samodisciplini ter sklepanju odločitev, primerno postavljanje 
meja in zrcaljenje (Doyle, Moretti, Brendgen in Bukowski, 2007). Kompleksnost starševske 
drže je v razvojnopsihološki literaturi opredeljena z dvema dimenzijama: nadzor (kontrola) in 
opora (sprejemanje). Nadzor v pozitivnem smislu pomeni pričakovanje do mladostnika glede 
upoštevanja postavljenih pravil, sprejemanja odgovornosti za lastne odločitve in dejanja, 
navajanje k samostojnosti ... Opora pomeni predvsem čustveni odnos z otrokom, zmožnost 
vživljanja v njegov svet, skrbnost, odzivnost, naklonjenost, kar mladostniku zagotavlja varnost 
in sprejetost (Zupančič in Svetina, 2004). Učinkovito starševstvo je kombinacija sprejemanja 
mladostnika s trdnim postavljanjem meja njegovemu vedenju. Sprejetost in kontrola sta pozitivno 
povezana s psihosocialno kompetenco mladostnika in z njegovo sposobnostjo samoregulacije 
težav, tudi s priljubljenostjo med vrstniki (Kurdek in Fine, 1994). 

Za razvoj mladostnikove identitete sta pomembna oče in mati. Otrokova navezanost se oblikuje 
najprej ob materi in kasneje ob očetu. Matere imajo zelo pomembno vlogo tudi v obdobju 
odraščanja in adolescence. Tiste, ki so zadovoljne s seboj, so običajno bolj zadovoljne tudi 
s svojo starševsko vlogo in imajo manj želja v zvezi s spreminjanjem mladostnika. Otroci 
depresivnih mater pa kažejo visoko stopnjo anksioznosti in nizko stopnjo samospoštovanja, kar 
je lahko posledica materinega nesočutnega in kritičnega vedenja ter njene čustvene hladnosti in 
neodzivnosti (Košir, 2002). Mladostnik zato potrebuje ljubečo in samozavestno mater, ki ga zna 
spodbujati in podpirati, saj se ob njej počuti samozavestnega in zna v krogu svojih prijateljev 
najti socialno oporo (Bosco, Renk, Dinger, Epstein in Phares, 2003).

Tudi oče ima za otroka nenadomestljivo in edinstveno vlogo, ki je drugačna od materine. Če 
je oče do mladostnika razumevajoč, naklonjen, odkrit, spoštljiv, če vanj zaupa, potem ima ta 
več možnosti, da odraste v človeka, ki bo srečen, zadovoljen in mu bo prihranjena marsikatera 
psihična stiska (Amato, 1994).

Eden od pomembnih dejavnikov je čas, ki ga oče nameni svojemu otroku. V primerih, ko 
oče dalj časa aktivno preživi z otrokom, je zanj dosegljiv, na razpolago in prevzema zanj več 
odgovornosti, je ta bolj kognitivno in socialno kompetenten, manj je vpet v stereotipe, sposoben 
je večje empatije ter je na splošno psihično prilagodljivejši (Rohner in Veneziano, 2001). Še 
bolj kot sam čas je pomembna kakovost odnosa, ki ga ima oče z otrokom. Za otrokovo socialno, 
čustveno in psihično blagostanje je odločilneje, v kolikšni meri ga oče spodbuja, podpira ter mu 
je čustveno blizu, kot pogostost stikov z njim (Amato in Gilbreth, 1999). 

Čeprav oče in mati vsak na svoj način mladostniku izkazujeta, kako ga sprejemata, tudi kot starša 
sovplivata drug na drugega v odnosu do otrok. Forehand in Nousiainen (1993) ugotavljata, da 
na mladostnikovo vedenje, njegove kognitivne sposobnosti in regulacijo težav vplivata oba v 
interakciji s sprejemanjem mladostnika. Res pa je, da je njegovo sprejemanje samega sebe bolj 
odvisno od odnosa s staršem istega spola, saj je to zanj prvi model, po katerem se uči sprejemati 
sebe. Pri fantih je sprejemanje sebe, očeta in drugih moških avtoritet bolj povezano s sprejetostjo 
pri očetu, pri dekletih pa s sprejetostjo pri materi (Suinn, 1961). V primeru odsotnosti očeta, če 
ima mladostnik le mater, je toliko bolj odvisen od tega, kako ga sprejema ona. 

Pri dekletih je razvoj samopodobe bolj kot pri fantih povezan z navezanostjo na druge. Teorija 
navezanosti to pojasnjuje z razlago, da je razvoj fantove samopodobe povezan s separacijo od 
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drugih (najprej od matere), medtem ko ostaja za dekleta bistvena vloga povezanosti z drugimi 
(Ohannessian, Lerner, Lerner in VonEye, 1998). 

1.3 Sprejetost med vrstniki

Z vstopom mladostnika v adolescenco se izjemno poveča vpliv vrstnikov na njegovo vedenje 
in osebnost, medtem ko se vpliv staršev zmanjšuje (Forney, Forney in Crutsinger, 2005). 
Mladostnik med vrstniki tako rekoč vstopi v proces resocializacije. Od vrstnikov prejema in si 
tudi utrjuje novo obliko vedenja, ki je lahko nasprotna prej osvojeni, ustreza pa skupini, v kateri 
se čuti sprejetega. Ta ima močan vpliv na njegovo samospoštovanje in splošno zadovoljstvo. 
Občutki nesprejetosti in strahovi, povezani s tem, lahko povzročajo v mladostnikih neprijetna 
stanja napetosti in anksioznosti.

Vloga vrstnikov postane v mladostništvu še posebej pomembna, saj postanejo odnosi 
vzajemnejši, čustveno intenzivni, stabilni in bolj intimni, kot so bili v otroštvu. Brez interakcije 
z vrstniki je mladostnik sam in neopremljen pri mnogih korakih, ki so nujni za njegov razvoj, kot 
so osamosvajanje od primarne družine, oblikovanje identitete, oblikovanje vzorcev moralnega 
presojanja in vedenja, pridobivanje socialnih spretnosti, odpiranje ter usmerjanje k drugim, 
vzpostavljanje odnosov z nasprotnim spolom ... (Zupančič in Svetina, 2004).

Mladostnikovo samospoštovanje je povezano s čustveno kakovostjo njegovega odnosa z 
vrstniki, pri čemer ostaja vloga staršev zanj še vedno pomembna (Paterson, Pryor in Field, 1995). 
Sprejetost v družini in starševska pozitivna kontrola, ki daje mladostniku občutek varnosti, 
pomembno prispevata k otrokovi sprejetosti med vrstniki.

Zaradi občutka nesprejetosti med vrstniki se mladostnik lahko pogosto čuti osamljenega, 
nevrednega, kar spremlja občutek tesnobe in anksioznosti (Nastran - Ule, 2000). Pri tem ne 
gre za pomanjkanje socialnih stikov, ampak bolj za to, da mladostniki iz socialnih interakcij in 
odzivov ne znajo razbrati pravega pomena zase. Mladostnik se na prehodu iz zgodnjega v srednje 
mladostništvo pogosto znajde v osamljenosti, vendar ne zaradi količine, ampak zaradi kakovosti 
stikov z drugimi ljudmi. Zato ne preseneča, da so med vrstniki najmanj sprejeti posamezniki, ki 
imajo nizko sposobnost empatije oziroma vživljanja v druge, neizoblikovano predstavo o sebi in 
bolj izkrivljeno dojemanje drugih (Norman, 1953). Bolj sprejeti so posamezniki, ki imajo bolj 
sprejemljivo in prosocialno vedenje (Laible, Carlo in Roesch, 2004). Pomemben ključ pri tem 
je sposobnost upravljanja s čustvi, saj se že osnovnošolski otroci, ki to znajo bolje, obnašajo 
socialno sprejemljiveje, so manj agresivni in zato bolj sprejeti med vrstniki ter kažejo večjo 
stopnjo socialne gotovosti (Eisenberg idr., 1995). 

Skozi odziv vrstnikov mladostnik odkriva sebe in oblikuje zadovoljstvo oziroma občutek 
vrednosti v sebi. Zato je družbena interakcija močan dejavnik pri oblikovanju samospoštovanja 
in občutka sprejetosti v sebi. Mladostniki, ki uživajo v svojih srečanjih z drugimi in se tam čutijo 
sprejete, imajo tudi sebe raje in se bolj sprejemajo (Forney idr., 2005). Obenem velja, da takšni 
mladostniki bolj sprejemajo tudi svoje vrstnike in obratno (Fey, 1955). Med vrstniki so dobro 
sprejeti tudi posamezniki, ki sebe sicer manj sprejemajo, a so do drugih sprejemajoči. Najmanj 
so med vrstniki sprejeti posamezniki, ki se postavljajo nad druge, pa čeprav sebe vidijo kot 
visoko sprejete in sprejemljive (Fey, 1955).

1.4 Sprejetost pri bogu

Ko govorimo o posameznikovi intrapsihični podobi boga, imamo v mislih osebnega boga, 
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kakršnega poznajo monoteistične religije. Le v tem primeru lahko govorimo o človekovem 
osebnem odnosu z njim in o občutku sprejetosti pri njem. Človekov odnos z bogom raste iz dveh 
temeljnih dimenzij: iz posameznikovega odnosa do sebe in odnosa z drugimi, oba pa izhajata 
iz odnosa med otrokom in starši (Gostečnik idr., 2000). Če je ta odnos ljubeč, pusti v otroku 
občutek sprejetosti in varnosti, kar je plodno izhodišče za sprejemanje in gotovost v odnosu z 
drugim človekom. Če pa ta odnos do otroka ni ljubeč, pusti v človeku sledi negotovosti in strahu, 
kar postavlja manj hranljivo izhodišče za sprejemanje in zaupanje drugemu človeku ter bogu.

Intrapsihična podoba boga torej ni nekaj statičnega, temveč dinamičnega. Podoba boga nastopa 
namreč kot objekt skozi različna razvojna obdobja v različnih psihičnih procesih: obrambi, 
prilagajanju, sintezi ter osmišljanju. Zato se lahko ta podoba vedno znova preoblikuje, ko 
se posameznik skozi odraščanje srečuje z novimi izzivi in novimi življenjskimi situacijami 
(Meissner 1984, 179–180).

Mladostnikova podoba boga se torej zrcali v njegovem odnosu s starši in seboj. Starši, ki 
mladostnika vzgajajo s kaznovanjem in obsojanjem, mu posredujejo podobo boga, ki kaznuje in 
obsoja. Ljubeč starševski odnos pa je povezan z višjo stopnjo mladostnikovega samospoštovanja, 
s podobo ljubečega boga in višjo stopnjo vere vanj. Na mladostnikovo podobo boga ima tudi 
pri fantih mati večji vpliv kot oče. Na splošno mladi moški doživljajo boga nekoliko bolj 
kaznujočega, ženske pa nekoliko bolj ljubečega (Dickie, Ajega, Kobylak in Nixon, 2006). 

Podoba boga in občutek vrednosti pred bogom sta v skladu s tem, kar nekateri avtorji označujejo 
z izrazom »duhovna identiteta« (Richards in Bergin, 1997). Posameznik s pozitivno duhovno 
identiteto verjame v to, da je dragocen v božjih očeh in doživlja božjo naklonjenost. Posameznik, 
ki nima pozitivne duhovne identitete, tega ne čuti oziroma v to ne verjame. Pozitivna 
duhovna identiteta ali občutek sprejetosti pri bogu sta povezana s pozitivno samopodobo ali 
samospoštovanjem (Gostečnik idr., 2000).

Občutek sprejetosti pri bogu je pri mladostnikih močno povezan tudi z občutkom sprejetosti in 
pripadnosti določeni verski skupini, saj jim družba vrstnikov veliko pomeni. Marsikateremu 
mladostniku prav družba vrstnikov – prijateljev – pomeni izhodišče za odnos z bogom, saj 
nekateri nimajo tako rekoč nobene podlage o verskem nauku, skozi sprejetost v mladinski 
skupini pa odkrijejo boga in vzpostavijo z njim oseben odnos. Zato ne preseneča, da je pri 
mladostniku sprejemanje boga močno povezano s sprejemanjem drugih in njihove drugačnosti 
(Gostečnik idr., 2000). 

Iz pregleda literature je razvidno, da je občutek sprejetosti pri mladostniku v odnosu do vrstnikov, 
sebe samega in v odnosu do boga v veliki meri povezan z družinskim okoljem, iz katerega 
mladostnik izhaja, ter predvsem z odnosom, ki ga imajo starši do njega. Primanjkuje pa raziskav, 
ki bi se osredotočale prav na občutek sprejetosti v vseh naštetih odnosih in opazovale njihovo 
soodvisnost. Namen pričujoče raziskave ni ugotoviti, na kakšen način je občutek sprejetosti 
povezan s samopodobo, občutkom lastne vrednosti ali stilom navezanosti doma, med vrstniki in 
pri bogu, ampak raziskati, ali obstaja in kakšna je povezava med občutkom sprejetosti s strani 
staršev ter občutkom sprejetosti v sebi, pri vrstnikih in s strani boga. 
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2 Postopek

2.1 Raziskovalni problem in hipoteze

Osnovni namen raziskave je ugotoviti, ali in v kolikšni meri sta mladostnikov občutek sprejetosti 
v določenih odnosih ter njegova sposobnost sprejemanja sebe in drugih povezana s tem, v kolikšni 
meri se čuti sprejetega s strani staršev. To raziskujemo na osnovi mladostnikovega splošnega 
občutka sprejetosti v posameznih odnosih kakor tudi na osnovi konkretne mladostnikove težave, 
ki jo sam pri sebi najtežje sprejema. Na podlagi prebrane literature smo izoblikovali naslednje 
hipoteze:

H1: Mladostnikov občutek sprejetosti v sebi, pri vrstnikih in pri bogu je povezan s tem, v kolikšni 
meri se čuti sprejetega s strani staršev.
H2: Manj ko se mladostnik čuti sprejetega pri starših, med vrstniki in pri bogu, manj sprejema 
samega sebe.
H3: Mladostnikova sposobnost sprejemanja sebe in drugih je povezana s tem, v kolikšni meri se 
čuti sprejetega s strani staršev.

2.2 Merski inštrument

Po pregledu strokovne literature smo izdelali anketni vprašalnik, ki smo ga trikrat uporabili v 
pilotski raziskavi in vsakič naredili ustrezne popravke. Vprašalnik je strukturiran tako, da je 
sestavljen iz več vsebinskih sklopov. Občutek sprejetosti v določenih odnosih in mladostnikovo 
sprejemanje drugih sta dva sklopa, ki ju podrobneje obravnavamo v pričujočem članku. Poleg 
teh vprašanj so v vprašalniku še druga, ki se nanašajo na občutek sprejetosti, kot so npr. stopnja 
zaupanja, pomen sprejetosti, vera v pomoč, občutek odgovornosti za sprejetost. Teh vprašanj v 
pričujočem članku ne analiziramo.

Udeleženci vrednotijo postavke na petstopenjski ocenjevalni lestvici, ki so v večini Likertovega 
tipa od 1 (sploh ne drži oziroma nič) do 5 (popolnoma drži oziroma povsem). Tako npr. 
mladostnik oceni splošen občutek sprejetosti v določenem odnosu: »Čutim, da me mati v celoti 
sprejema tako/-ega, kakršna/-en sem.« Mladostnik oceni vsak odnos posebej. V nadaljevanju se 
vprašanja nanašajo na mladostnikovo konkretno lastno težavo oziroma stvar, ki je sam pri sebi 
ne more sprejeti. Zato so vprašanja zastavljena na naslednji način: »Mati popolnoma sprejema 
vse moje misli, čustva in ravnanja, ki so povezana s to težavo.« »Zaradi te težave imam občutek, 
da sem pri materi manj sprejet/-a, kot bi bil/-a, če težave ne bi imel/-a.« Ta vprašanja se ponovijo 
v vseh ostalih odnosih.

To so vprašanja o občutku sprejetosti, medtem ko je vprašanje o mladostnikovem sprejemanju 
drugih neposredno določeno za vsak odnos posebej, npr.: »V kolikšni meri sprejemaš mater 
takšno, kot je?« 

2.3 Spremenljivke 

Glede na problem raziskave smo opredelili naslednji dve neodvisni spremenljivki: občutek 
sprejetosti pri materi in občutek sprejetosti pri očetu. Vse ostale spremenljivke v odnosu do 
teh nastopajo kot odvisne: sprejemanje sebe, sprejetost pri vrstnikih in pri bogu ter sprejemanje 
matere, očeta, vrstnikov in boga.

Pomemben pogoj je normalna porazdelitev vrednosti proučevane spremenljivke. Ali je ta pogoj 
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izpolnjen, smo preverili s koeficientoma asimetrije in sploščenosti. Vrednosti koeficientov 
vseh spremenljivk so znotraj dopustnega intervala, kar pomeni, da podatke lahko statistično 
analiziramo.

2.4 Vzorec

Zaradi specifične usmerjenosti raziskave smo k izpolnjevanju vprašalnikov povabili le verne 
mladostnike, in sicer dijake od prvega do četrtega letnika Škofijske klasične gimnazije v 
Ljubljani. Neverni dijaki v vzorec niso bili vključeni. Vprašanja o bogu so postavljena tako, da 
so sprejemljiva za vernike vseh monoteističnih religij, zato po verski pripadnosti ne izključujejo 
nikogar. Starostna doba se giblje med 16 in 19 let. Vzorec je sestavljalo 158 fantov in 271 deklet 
(skupaj 429 anketiranih).

Pridobljene podatke smo analizirali z uporabo programa SPSS.

3 Rezultati in razprava

3.1 Občutek sprejetosti pri starših in v drugih odnosih

Na podlagi dobljenih rezultatov ugotavljamo, da se izmed opazovanih odnosov mladostniki v 
povprečju čutijo najbolj sprejete pri bogu (M = 4,45), potem pri materi (4,13), pri očetu (4,03), 
pri vrstnikih (3,71), najmanj pa sprejemajo sebe (3,38). Zanimalo nas je, ali obstajajo med fanti 
in dekleti razlike v odgovorih in kakšne so. S pomočjo t-testa za testiranje razlik med dvema 
povprečnima vrednostima za dva neodvisna vzorca smo ugotovili, da obstaja pomembna razlika 
med fanti in dekleti v sprejemanju sebe (t = 4,66), in sicer na lestvici od 1 do 5 fantje v povprečju 
(M = 3,64) bolj sprejemajo sebe kot dekleta (M = 3,24). 

Vse korelacije med opazovanimi spremenljivkami smo izračunali s pomočjo Pearsonovega 
korelacijskega koeficienta. Naša raziskava potrjuje povezanost med občutkom sprejetosti pri 
starših in mladostnikovim sprejemanjem sebe, kakor ugotavljajo tudi druge raziskave (Laible, 
Carlo in Roesch, 2004; Medinnus, 1965; Robertson in Simons, 1989; Rohner in Veneziano, 
2001). Višji občutek sprejetosti pri starših prinaša mladostniku višje sprejemanje sebe (glej 
tabelo 1). Sprejemanje sebe je nekoliko bolj povezano z občutkom sprejetosti pri materi (0,26) in 
nekoliko manj pri očetu (0,22). V tem smislu se rezultati ujemajo z drugimi raziskavami (Amato, 
1994), čeprav razlika v naši raziskavi ni tako velika. Domnevno je povezana z dejstvom, da 
otroci in mladostniki več časa preživijo z materjo kot z očetom. Tako ima mati več vpliva na 
otroka oziroma mladostnika, tudi na njegov občutek lastne vrednosti oziroma na sprejemanje 
sebe. Dejstvo je, da mati nekoliko bolj kot oče vpliva na to, v kolikšni meri se mladostnik čuti 
sprejetega v sebi, med vrstniki in pri bogu. Čeprav Dicki in sodelavci (2006) ugotavljajo, da tudi 
pri fantih mati bolj kot oče vpliva na njihovo sprejemanje sebe, naša raziskava tega ne potrjuje, 
nasprotno: na sprejemanje sebe pri dekletih bolj vpliva občutek sprejetosti pri materi, pri fantih 
pa občutek sprejetosti pri očetu.
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Tabela 1: Povezanost občutka sprejetosti v posameznih odnosih glede na spol

**  Korelacija je pomembna na ravni 0.01 (2-smerna)

Legenda: sebe-sprejemanje sebe; mama-občutek sprejetosti pri mami; oče-občutek sprejetosti pri očetu; vrstniki-občutek 
sprejetosti pri vrstnikih; bog-občutek sprejetosti pri bogu.

Rezultati o povezanosti med občutkom sprejetosti pri starših in pri vrstnikih se prav tako ujemajo 
z drugimi raziskavami (Doyle idr., 2007; Kurdek in Fine, 1994), kjer je višji občutek sprejetosti 
pri starših povezan z višjim občutkom sprejetosti pri vrstnikih. Ker je izračun pokazal na opazno 
razliko med fanti in dekleti v korelaciji med sprejemanjem sebe in sprejetostjo pri vrstnikih, nas je 
zanimalo, ali je ta razlika statistično pomembna. S pomočjo pretvorbe Pearsonovih korelacijskih 
koeficientov v Fisherjeve smo izračunali |z| vrednost (|z| = 2,0 > 1,96; α = 0,05) in ugotovili, da 
je ta razlika v korelacijah med fanti in dekleti statistično pomembna. 

Rezultati potrjujejo tudi povezanost med občutkom sprejetosti pri starših in pri bogu: višji občutek 
sprejetosti pri starših je povezan z višjim občutkom sprejetosti pri bogu (Benson in Spilka, 1973; 
Dickie idr., 1997). Podobno kot v zgoraj navedenih raziskavah tudi mi ugotavljamo, da ima mati 
nekoliko večji vpliv na mladostnikov občutek sprejetosti pri bogu kot oče (glej tabelo 1). Še 
večja in statistično pomembnejša pa je razlika med fanti in dekleti, saj imata tako oče (|z| = 2,4 > 
1,96; α = 0,05) kot mati (|z| = 2,4 > 1,96; α = 0,05) močnejši vpliv na fantov občutek sprejetosti 
pri bogu, medtem ko je pri dekletih ta vpliv staršev občutno manjši.

Rezultati tudi kažejo, da je mladostnikovo sprejemanje sebe najmočneje povezano z občutkom 
sprejetosti pri vrstnikih in manj z občutkom sprejetosti pri starših ali pri bogu (tabela 1). V 
skladu z nekaterimi avtorji (Paterson, Pryor in Field, 1995), ki poudarjajo večji vpliv staršev, 
smo pričakovali drugačne rezultate, a tudi dobljeni rezultati niso nujno v nasprotju z njihovimi. 
Osnovni vir mladostnikovega občutka samospoštovanja so namreč še vedno starši, v družbi 
z vrstniki pa mladostnik dobi pravo »zrcalo«, ki mu izjemno veliko pomeni. Sprejetost med 
vrstniki mladostnikom pogosto predstavlja kriterij lastne vrednosti (Fey, 1955; Forney, Forney 
in Crutsinger, 2005).

Primerjava med fanti in dekleti je pokazala, da slika ni tako enopomenska: fantje sprejemanje sebe 
veliko bolj kot dekleta povezujejo s sprejetostjo pri starših in pri bogu, dekleta pa sprejemanje 

LukaMAVRIČ



171

sebe izrazito bolj povezujejo s sprejetostjo med vrstniki. Morda se v tem skriva odgovor na 
vprašanje, zakaj dekleta na splošno sebe manj sprejemajo kot fantje – sprejemanje sebe namreč 
bolj kot fantje povezujejo s sprejetostjo pri vrstnikih, ki pa je tako pri fantih kot dekletih (izmed 
vseh odnosov) najnižje ocenjena (nižje je le sprejemanje sebe). 

Prva hipoteza se je torej izkazala kot pravilna, saj je višji občutek sprejetosti pri starših povezan 
z višjim občutkom sprejetosti mladostnika v sebi, pri vrstnikih, pri bogu ter obratno: manj ko 
se mladostnik čuti sprejetega pri starših, manj se tudi čuti sprejetega v vseh ostalih odnosih. 
Ugotavljamo tudi, da mati bolj kot oče vpliva na to, v kolikšni meri se mladostnik čuti sprejetega 
v sebi, med vrstniki in pri bogu.

Ker je mladostnikovo sprejemanje sebe povezano z občutkom sprejetosti v prav vseh opazovanih 
odnosih, lahko potrdimo tudi drugo hipotezo, saj se nizek občutek sprejetosti v vseh opazovanih 
odnosih odraža v mladostnikovem nizkem sprejemanju sebe. 

3.2 Občutek sprejetosti pri starših in mladostnikova sposobnost sprejemanja drugih

Rezultati kažejo, da mladostniki najbolj sprejemajo mater (M = 4,36), takoj za njo boga (4,32), 
potem očeta (4,19) in vrstnike (4,01) (glej tabelo 2). Lahko torej rečemo, da imajo mladostniki 
največ težav s sprejemanjem sebe (M = 3,38) in ne drugih. Ob pregledu korelacij med občutkom 
sprejetosti pri starših ter mladostnikovo zmožnostjo sprejemanja sebe in drugih ugotavljamo, da 
je najmočnejša izmed vseh korelacija med občutkom sprejetosti pri očetu in sprejemanjem očeta 
(glej tabelo 2). Ta korelacija se ujema z drugimi raziskavami (Suinn, 1961). Izračun je pokazal 
na statistično pomembno razliko med fanti in dekleti: korelacija med sprejetostjo pri očetu in 
sprejemanjem očeta je opazno močnejša pri dekletih kot pri fantih (|z| = 2,3 > 1,96; α = 0,05).

Tej korelaciji po moči sledijo naslednje: občutek sprejetosti pri materi in mladostnikovo 
sprejemanje matere; sprejetost pri očetu in mladostnikovo sprejemanje boga. Med vsemi je 
najšibkejša korelacija med občutkom sprejetosti pri starših in mladostnikovim sprejemanjem 
vrstnikov, ki je statistično zanemarljiva. Opazimo lahko še to, da je pri fantih sprejemanje 
drugih bolj povezano s sprejemanjem sebe, pri dekletih pa je sprejemanje drugih bolj povezano 
s sprejetostjo pri starših. Glavna razlika med fanti in dekleti je v tem, da so fantje v sprejemanju 
sebe bolj odvisni od sprejetosti pri očetu, dekleta pa od sprejetosti pri materi (tabela 2). 
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Tabela 2: Povezanost med občutkom sprejetosti pri starših in mladostnikovim sprejemanjem drugih glede 
na spol

**  Korelacija je pomembna na ravni 0.01 (2-smerna).
*  Korelacija je pomembna na ravni 0.05 (2-smerna).

Legenda: mama-občutek sprejetosti pri mami; oče-občutek sprejetosti pri očetu; sp.mamo-sprejemanje mame; sp.oceta-
sprejemanje očeta; sp.solke-sprejemanje sošolk; sp.solce-sprejemanje sošolcev; sp.boga-sprejemanje boga

Hipoteza H3 se je izkazala kot pravilna, saj rezultati dokazujejo pozitivno povezanost med 
mladostnikovim občutkom sprejetosti pri starših ter njegovim sprejemanjem sebe in drugih, 
kakor ugotavljajo tudi nekateri drugi avtorji (Gostečnik idr., 2000; Omwake, 1954).

4 Zaključek

Ob sklepu lahko rečemo, da rezultati potrjujejo pričakovano povezavo med mladostnikovim 
občutkom sprejetosti pri starših na eni strani in sprejetostjo pri vrstnikih, pri bogu in v sebi na 
drugi strani. Kot pravilna se je izkazala odločitev, da se usmerimo v raziskovanje mladostnikovega 
splošnega občutka sprejetosti in občutka sprejetosti v njegovi konkretni težavi. Tako lahko 
verjamemo, da smo dobili bolj točne odgovore.

Gotovo je pomanjkljivost raziskave v tem, da smo se z vprašanjem o sprejetosti pri bogu omejili 
le na populacijo vernih mladostnikov in zato teh odgovorov ne moremo posplošiti na celotno 
populacijo mladostnikov. Namenoma se v raziskavi nismo ukvarjali z vprašanjem, na kakšen 
način se občutek sprejetosti pri starših prenaša v druge odnose in v mladostnikovo sposobnost 
sprejemanja drugih. Zato bi bilo v nadaljnjem raziskovanju zanimivo poglobiti razumevanje tega 
procesa prenosa, saj v različnih teorijah obstaja precej namigov, ki pa so le delno ali sploh še niso 
preverjeni s statističnimi metodami.
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GrahamBARNES
What is the key element in psychotherapy?

Hans Persson’s interview with Dr. Graham Barnes

This is an interview with Graham Barnes, my friend and teacher for over 20 years, and my way 
of honoring him for teaching me and helping me to get most of the knowledge and skills that I 
possess for my therapeutic work. 

The interview was held on 24th September, 2009 at his office.  

My question for him was: What is your opinion about the key element in psychotherapy?

The following is Dr. Barnes’s answer: 
 
That question could be answered in many different ways. 

So let’s begin with the question itself, with its metaphors of key and element. These metaphors 
set us on a quest to find the key that will, let’s say, unlock the element. Element, in this context, 
suggests to me grammar, the form or the construction that give us anything we might call psy-
chotherapy.

First we want to find the key. And the logical place to look for it is in the communication, in the 
interactions, in what is transpiring between the therapist and the patient or client; it has to be in 
the relationship between them. The key is in persuasion; it has something to do with the use of 
rhetoric.

This metaphorical key also implies a lock. We are looking for the key to fit the lock, which the 
patient has. To find the key to each patient’s lock we work with outcomes, the outcome as set by 
each patient. The outcome guides the therapy. When patients come into therapy they say what 
their life problems and difficulties are. In the beginning of their therapy we ask them to tell us 
what they have come to therapy to do, asking them, for instance, to imagine, on the last day 
of their therapy, what they will say when they are walking out the door if someone should ask 
them: What did you do? What did you change? What is different for you now from when you 
first walked in that door? 

Certainly the key we are searching for is to be found in working with outcomes, bringing the 
future into the present, letting the future guide what we do in the present.

The key element in psychotherapy for Bradford Keeney in his book, “The Creative Therapist,” 
is creativity. I agree. 

Milton Erickson talked about surprise in therapy; he liked to be surprised. And Margaret Mead 
said, somewhat critically, that he was always inventing a new approach or technique for each 
patient. It seems she thought he should standardize his approach so people could copy him. For 
Erickson each patient was an unique individual, so he invented whatever approach was neces-
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sary to meet each patient’s requirements, lifestyle, experience. So he spoke in each patient’s 
idiom. He called what he did utilization, an approach John Dewey introduced into the philosophy 
and practice of education: Utilize old habits for the formation of new habits.

Keeney says creativity.  Erickson says invention. You invent a new way to interact with each 
patient. 

People are always asking us therapists, What kind of therapist are you? We all have different 
styles, but we seem to assume that we have to be a therapist of a certain kind.  What a waste of 
resources, what a waste of human abilities, that we therapists have to put ourselves in these little 
boxes with different labels on them. After studying for years to become therapists, we have to 
become this or that kind of therapist instead of becoming a human therapist! A therapist who 
interacts impeccably with each patient that walks through our door.

I think Erickson was a human therapist. That comes through in the  book edited by his daughter 
Betty Alice Erickson and Bradford Keeney, “Milton H. Erickson, M.D. An American Healer.” I 
had the good fortune to have a few human therapists among my mentors. Robert Goulding and 
Mary McClure Goulding were exemplars. 

To talk about the key element of psychotherapy opens the horizon, moves us beyond being a cog-
nitive therapist, or a psychodynamic therapist, or a gestalt therapist, or a systemic therapist, or a 
social constructive therapist, or a behavioral therapist of this or that kind. We look instead at the 
therapy as occurring in and through communication. And in that communication, what is going 
on is the sharing of concepts. And that means not only ideas, but feelings, emotions—everything 
we share. After all emotion is itself a concept. 

So if I could narrow this down to one key element in therapy I would be tempted to appropriate 
Bradford Keeney’s idea of creativity. 

Let’s consider that what we are doing in our relationships, that what we are doing as individuals 
interacting socially and culturally, is that we are making up our world. It is becoming, in part, as 
we make it, though a world is given to us culturally and socially. What we are doing right here in 
this room as we talk with each other is, we are weaving together a world. Taking that construc-
tive process seriously, let us go back to the moment when the patient comes through the door and 
we ask, What do you want to change about your life? What do you want to do differently? That 
question keeps in focus that possibility that the patients do not have to remain stuck where they 
are; they can change; they can change here and now.

And the key is in the idea of change. This practical development of this idea was part of Bob 
Goulding’s therapeutic genius, asking, without fail, of each patient, What do you want to change 
today?

And that is what made Bob and Mary McClure Goulding really effective change agents. I am so 
glad that they touched my life, touched it in so many ways and places, often deeply. 

When we ask patients what they want to change we are implying that they can change, that 
they can make up their mind to be different: In the past, life was like they just described it to us. 
Admittedly, that was the way they made up their world in the past. Nevertheless, from this point 
and forward we invite them to take charge of their life, be in charge in a new way. Now they can 
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make up their mind to act creatively, with flexibility. Yes, indeed, they may have been acting in 
old habitual ways for years. That is the way it has been, that is the way they made it, or that is 
the way it was made for them. 

Still, we have every reason to congratulate them: They were resourceful enough to find their 
way to us. Now, from this point, they can take charge of life in a new way. They can give birth 
to a different way of living. They and their therapist become co-constructors. The therapist has 
become part of the patient’s life, and the patient has become part of the therapist’s life. We are 
participating together, we are involved.

I can now hone in on another idea that is related to the idea that we are creating, to the idea that 
we are constructing and inventing, which is the idea that we are helping people change for the 
better. 

In response to your asking me what I consider the key element in psychotherapy I have been 
weaving a story, hoping it would bring us to grasp what we might consider that key element to 
be. So, for now, let me formulate it as helping people change for the better. Having reached that 
result let’s see where it takes us.

Psychotherapy is too complex to be done by a machine or through the use of mechanisms. People 
are too complex to be fitted inside theories of personality and psychopathology. Just as we are 
advised not to put our therapeutic selves into neatly labeled little boxes, we ill serve our patients 
when we box them inside labels of psychopathology.

Doing psychotherapy is, in rather nontrivial ways, like composing poetry, with the exception that 
poetry has no discernable goal, no outcome. But once the patient’s outcome is set and begins 
guiding the therapeutic activities, therapy can become as creative, as innovative, even as unpre-
dictable, as composing poetry.

Through language poets are creating alternatives for how we talk about life and living, how we 
see, hear and make our world. And we psychotherapists are doing something analogous in the 
creative interactions of psychotherapy.
 
When, for example, I listen to recordings of Erickson’s elegant trance inductions, or read one 
of the transcripts, I hear the poetic; they are so poetic. He is in language, always, or so it seems, 
on the way to creating a new language for this patient to whom he is speaking, in this place at 
this time, writing poetry as he speaks. He talks so people can consciously understand his words, 
even as he uses a language, a kind of rhetoric, which by design is to be more thoroughly and 
profoundly understood unconsciously.

It can happen that after an experience of deep hypnosis when the language of trance has become 
poetic, people will look at you and say, “That was beautiful.”

That was beautiful! Without the aesthetic dimension therapy lacks all other dimensions. And 
without the ethical dimension therapy becomes barren, a tree without fruit, it is like water gush-
ing from a broken pipe too polluted to drink.

When we ask patients what they want to change, the changing process itself has to be elegant.  It 
has to be aesthetic. And the beautiful, to remain beautiful, always unfolds ethically. So these are 
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also elements in the psychotherapy. 

Therapy itself is a beautiful experience. The beauty of a life changed for the better, the aesthet-
ics of a person walking from your office feeling with conviction that life has meaning, that they 
are living ethically, that they have hope. And that is what the change is all about—to have hope.  
They are becoming more responsible moral beings, they do not consider themselves failures, 
they are learning to follow their own version of Heinz von Foerster’s ethical imperative to act  
always so as to increase their number of choices. 

They feel alive and they are committed to keeping themselves alive. They now belong to the 
world they are aware of having a hand in making. No longer do they have to live up to the expec-
tations of others or demand that others live up to their expectations. They are becoming them-
selves. They are somebody! And they know viscerally that they will make it, no matter what. 

It is up to us to see the beauty in that. We can know all the technical details but if we miss that 
we are running on empty.

People walk through our doors who are suffering. We see their pain in bodies so contorted that 
their beauty is hidden. They may not be ugly but they appear not to be pretty. And, then, that day 
comes when, before our very eyes, their bodies change. Their beauty begins showing through.

You see people who have been through just about everything imaginable; they are not beautiful, 
they are not even pretty, and then one day they arrive for therapy and you see their bodies have 
changed, they are really pretty. There is likely to be a certain therapeutic elegance behind that 
change. And in that beauty and elegance are the keys to what psychotherapy is all about.
 
And that is why I talk to people about the kind of society we want to live in together, about 
creating a society where children can grow up to be sensitive and decent human beings while 
retaining their creativity. I make no apologies: To achieve a decent society requires engaging in 
the ongoing experiment of creating a social democracy. My position does not commit us to party 
politics, but it does commit us to the idea that we do not live in this world alone, that we cannot 
live in this world alone. Consequently, making a place for all people is necessary, for the human 
race survives or perishes as a whole. 

So, to summarize my answer to your question, I think the key element in psychotherapy is that 
both therapist and patient are together making a new world in which life is wonderful, and is to 
be lived with wonder. 

GrahamBARNES
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GrahamBARNES
Kaj je ključni element v psihoterapiji?

Hans Perssonov intervju z dr. Grahamom Barnesom1

Na vprašanje, kaj je ključni element v psihoterapiji, je mogoče odgovoriti na mnogo različnih 
načinov.

Začniva z vprašanjem samim, z metaforama ključa in elementa. Vodita naju na pot iskanja klju-
ča, ki bo odklenil element. V tem kontekstu je zame element slovnični izraz, oblika ali konstruk-
cija, ki nam lahko odpre pogled na nekaj, kar bi lahko poimenovali psihoterapija.

Najprej želiva poiskati ključ. In najbolj logično je, da ga iščeva v komunikaciji, v interakcijah, v 
tem, kar se dogaja med terapevtom in pacientom ali klientom; ključ naj bi bil v njunem odnosu. 
Ključ se nahaja v prepričevanju; v nečem, kar je povezano z uporabo retorike.

Ta metaforični ključ implicira tudi ključavnico. Iščemo ključ, ki se bo prilegal pacientovi klju-
čavnici. Da bi našli ključ za ključavnico vsakega pacienta, delamo na željenih razpletih, to je 
na ciljih, kot si jih postavi pacient. Željeni razplet vodi terapijo. Ko pridejo pacienti na terapijo, 
povedo, kaj so njihovi življenjski problemi in težave. Na začetku terapije jih vprašamo, na čem 
želijo v terapiji delati. Spodbudimo jih, da naj si npr. predstavljajo, kaj bi rekli, ko bodo po za-
ključeni terapiji stopili skozi vrata ordinacije na cesto in bi jih nekdo vprašal: Kaj si delal? Kaj 
si spremenil? Kaj je zate drugače zdaj v primerjavi s takrat, ko si prvič vstopil skozi ta vrata v 
psihoterapevtsko ordinacijo?

Gotovo bomo ključ, ki ga iščemo, našli pri delu z željenimi razpleti. To pa pomeni, ko bomo 
prenesli bodočnost v sedanjost, ko bomo dovolili, da nas prihodnost vodi pri tem, kar delamo v 
sedanjosti.

Bradford Keeney v svoji knjigi Ustvarjalni terapevt (The Creative Therapist) pravi, da je ključni 
element v psihoterapiji ustvarjalnost. Strinjam se z njim.

Milton H. Erickson je govoril o presenečenju v terapiji; rad je bil presenečen. In Margaret Mead 
je nekoliko kritično pripomnila, da je za vsakega pacienta izumljal nove pristope ali tehnike. Me-
nim, da je s tem mislila, da bi moral standandizirati svoj pristop, da bi ga ljudje lahko posnemali. 
Za Ericksona je bil vsak pacient enkraten posameznik. Tako je vsakokrat iznašel nov pristop, 
ki je ustrezal potrebam vsakega pacienta posebej, njegovemu življenjskemu stilu, izkušnjam. 
Govoril je v enkratnem jeziku vsakega pacienta. Svoj pristop je poimenoval utilizacija. To je 
pristop, ki ga je John Dewey vpeljal v filozofijo in prakso izobraževanja: Utilizirati stare navade 
za oblikovanje novih.

Kaj je ključni element v psihoterapiji?

1To je intervju Hansa Perssona z dr. Grahamom Barnesom, ki je potekal 24. septembra 2009 v Barnesovi psihoterapevtski 
ordinaciji v Stocholmu. Z intervjujem je želel Persson tudi izraziti spoštovanje svojemu prijatelju in učitelju, od katerega 
že več kot dvajset let srka znanja in veščine za svoje psihoterapevtsko delo. Glavno vprašanje, ki ga je Persson postavil 
Barnesu, je bilo: Kaj je ključni element v psihoterapiji?
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Kenney pravi ustvarjalnost. Erickson pravi inovativnost. To pomeni, da z vsakim pacientom 
posebej izumljaš nove možnosti za interakcijo.

Ljudje nas, terapevte, vedno znova sprašujejo: »Kakšne vrste terapevt si? Kakšen je tvoj pri-
stop?« Vsi imamo različne stile, vendar smo sprejeli predpostavko, da moramo biti terapevti 
določene vrste, da moramo pripadati določenemu pristopu. Kakšna potrata virov, kakšna izguba 
človeških zmožnosti, da se moramo terapevti stlačiti v majhne škatle, na katerih so različne 
nalepke. Po dolgih letih študija psihoterapije moramo postati te ali one vrste terapevti, namesto 
da bi postali človeški terapevti! Terapevti, ki se v popolnosti odzivajo na vsakega pacienta, ki 
vstopi skozi naša vrata.

Mislim, da je bil Erickson človeški terapevt. To je razvidno iz knjige z naslovom Milton H. 
Erickson, ameriški zdravitelj (Milton H. Erickson, M.D., An American Healer), ki sta jo napisala 
njegova hčerka Betty Alice Erickson in Bradford Keeney. Imel sem veliko srečo, da sem imel 
med svojimi mentorji kar nekaj človeških terapevtov. Robert Goulding in Mary McClure Goul-
ding sta bila zgled.

Ko razpravljamo o ključnem elementu psihoterapije, se nam lahko odpre obzorje, ki nas dvigne 
nad to, ali smo kognitivni, psihodinamski, geštalt, sistemski, socialno konstruktivistični, vedenj-
ski ali kakšne druge vrste terapevti. Namesto tega zagledamo terapijo kot nekaj, kar se odvija v 
komunikaciji. In to, kar se dogaja v komunikaciji, je izmenjava konceptov. To pa ne pomeni le 
izmenjave idej, ampak tudi občutkov, čustev – skratka vsega kar lahko podelimo. Navsezadnje 
je čustvo samo po sebi tudi koncept.

Če bi lahko vse to zožil na en ključni element v psihoterapiji, bi se znašel v skušnjavi, da se 
odločim za idejo ustvarjalnosti, ki jo predlaga Bradford Keeney. 

Kar počnemo v odnosih, kar počnemo kot posamezniki, ko vplivamo drug na drugega socialno 
in kulturno, je, da gradimo svoj svet. Čeprav nam je dan kulturno in socialno, ga deloma ustvar-
jamo tudi sami. Kar počneva zdaj v tej sobi, ko se pogovarjava, je, da skupaj tkeva svet. Vzemiva 
ta konstruktivni, graditeljski proces resno. Vrniva se v trenutek, ko je prišel pacient skozi vrata in 
ga psihoterapevt vpraša: Kaj hočeš spremeniti v svojem življenju? Kaj hočeš narediti drugače? 
To vprašanje pacienta osredotoči na možnost, da mu ni treba obtičati tam, kjer je; lahko se spre-
meni; lahko se spremeni tukaj in zdaj.

Ključ je v ideji spremembe. Praktični razvoj te ideje je bil del terapevtske genialnosti Boba Go-
uldinga, ko je brez izjeme vprašal vsakega klienta: Kaj hočeš danes spremeniti?

Zato sta postala Bob in Mary McClure Goulding res učinkovita spodbujevalca spremembe. Zelo 
sem vesel, da sta se dotaknila mojega življenja, se ga dotaknila na tako veliko načinov in na več 
mestih, pogosto globoko.

Ko vprašamo paciente, kaj hočejo spremeniti, jim s tem sugeriramo, da se lahko spremenijo, da 
se lahko odločijo, da postanejo drugačni: Njihovo življenje, kakršno nam ga pravkar opisujejo, 
je del preteklosti. S tem priznavamo, da je bil to način, na katerega so si ustvarjali svoj svet v 
preteklosti. Vendar jih od te točke naprej vabimo, da prevzamejo odgovornost za svoja življenja, 
da postanejo odgovorni na nov način. Sedaj se lahko odločijo, da se bodo vedli ustvarjalno, pro-
žno. Ja, vsekakor, po starih utečenih navadah so se obnašali mnogo let. Tako je bilo, tako so si 
postlali, ali pa so jim tako postlali drugi.

GrahamBARNES
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Kljub temu jim lahko iz več razlogov čestitamo: Imeli so dovolj virov, da so našli pot do nas. 
Sedaj, iz te točke, pa lahko prevzamejo odgovornost za svoje življenje na nov način. Lahko 
sodelujejo v porajanju drugačnega načina življenja. Skupaj s svojimi psihoterapevti postanejo 
sooblikovalci. Terapevt postane del pacientovega življenja in pacient postane del terapevtovega. 
Skupaj prispevata in sta sovpletena.

Sedaj lahko nadaljujem z brušenjem nove ideje, ki je povezana z idejo, da ustvarjamo, konstrui-
ramo, gradimo in izumljamo. To je ideja, da ljudem pomagamo, da se spremenijo na bolje.

V odgovor na tvoje vprašanje sem stkal zgodbo v upanju, da naju bo pripeljala do bistva, kaj 
lahko pojmujemo kot ključni element v psihoterapiji. In ta trenutek sem poudaril, da je bistveno 
pomagati ljudem, da se spremenijo na bolje. Poglejva, kam sva s tem prišla.

Psihoterapija je preveč kompleksna, da bi jo lahko izvajal stroj ali da bi potekala z uporabo me-
hanizmov. Ljudje so preveč kompleksni, da bi se prilegali teorijam osebnosti in psihopatologiji. 
Tako kot sem odsvetoval, da bi umeščali svoje terapevtske jaze v urejene etiketirane majhne 
škatle, prav tako škodimo svojim pacientom, če jih tlačimo v etiketirane škatlice psihopatologije.

Če izvajamo psihoterapijo na netrivialen način, je to podobno pesnjenju, le da poezija nima do-
ločenega cilja niti željenega razpleta. Vendar ko je enkrat klientov željeni razplet postavljen in 
začne voditi terapevtske aktivnosti, lahko terapija postane tako ustvarjalna, tako inovativna, celo 
tako nepredvidljiva kot je ustvarjanje poezije.

Preko jezika pesniki ustvarjajo alternativne oblike govora  o življenju, o tem, kako vidimo, 
slišimo, gradimo svoj svet. In mi, psihoterapevti, počnemo nekaj podobnega v ustvarjalnih inte-
rakcijah psihoterapije.

Ko na primer poslušam posnetke elegantnih Ericksonovih indukcij v trans ali berem katerega od 
transkriptov, slišim poezijo, tako pesniški so. Zdi se mi, da s svojim načinom izražanja vedno 
ustvari nov jezik za klienta, ki mu govori; ko govori, tu in zdaj piše poezijo. Govori tako, da lju-
dje lahko razumejo njegove besede zavestno, čeprav uporablja retoričen jezik, katerega vzorec 
bolj popolno in globlje razume njihovo nezavedno.

Lahko se zgodi, da vas bodo pacienti po doživetju globoke hipnoze, ko je jezik transa postal 
pesniški, pogledali in rekli: »To je bilo čudovito.«

To je bilo čudovito! Če psihoterapija nima estetske dimenzije, potem izgubi tudi vse ostale. In 
brez etične dimenzije terapija postane neplodna, drevo brez sadežev; je kakor voda, ki teče iz 
polomljene pipe, preveč onesnažena, da bi jo pili.

Ko vprašamo paciente, kaj želijo spremeniti, naj bo proces spreminjanja sam po sebi eleganten. 
Naj bo estetski. In da bi lepo lahko ostalo lepo, se mora vedno razkrivati na etičen način. Tudi to 
so ključni elementi v psihoterapiji.

Terapija je sama po sebi čudovita izkušnja. Izpolni jo lepota življenja, ki se spreminja na bolje, 
estetika oseb, ki odhajajo iz vaše ordinacije prepričane, da ima življenje pomen, da živijo etično 
in da imajo upanje. In to je tisto, kar je pri spremembi ključno – imeti upanje. Postanejo bolj 
odgovorne moralne osebe, nimajo se za zgube. Učijo se slediti lastni inačici Heinz von Foerster-

Kaj je ključni element v psihoterapiji?
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jevega etičnega imperativa, ki pravi, da naj ljudje vedno delujemo v smeri povečevanja števila 
možnih izbir.

Počutijo se žive in so odločene take tudi ostati. Sedaj pripadajo svetu, v katerem se zavedajo 
svoje ustvarjalne vloge. Nič več jim ni treba živeti v skladu s pričakovanji drugih ali zahtevati, 
da drugi živijo po njihovih pričakovanjih. Postajajo oni sami. So nekdo! In v svoji notranjosti 
vedo, da bodo zmogli, ne glede na karkoli.

Na nas je, da v tem zagledamo lepoto. Lahko so nam znane vse tehnične podrobnosti, vendar če 
to spregledamo, se izčrpavamo v prazno.

Ljudje, ki prihajajo skozi naša vrata, trpijo.Vidimo bolečino v telesih, ki so lahko tako spačena, 
da se njihova lepota skrije. Morda niso grdi, toda sebi se ne zdijo lepi. In potem pride tisti dan, 
ko se pred našimi očmi njihova telesa spremenijo. Njihova lepota se začne kazati.

Srečujete ljudi, ki so prestali vse mogoče; niso lepi, niso niti čedni. Potem pa nekega dne pridejo 
na terapevtsko srečanje in zagledate, da so se njihova telesa spremenila, da so postali zares lepi. 
Najbrž je v ozadju te spremembe neka terapevtska eleganca. In v tej lepoti in eleganci so ključi 
za to, kaj je psihoterapija.

Zato se z ljudmi pogovarjamo o družbi, v kateri bi si želeli živeti skupaj z drugimi, o ustvarjanju 
družbe, v kateri lahko otroci odrastejo v čuteče in dobre ljudi, kjer bodo ohranili svojo ustvar-
jalnost. Ne opravičujem se nikomur: Da bi dosegli zadovoljivo družbo, se moramo vključiti v 
eksperiment ustvarjanja socialne demokracije, ki poteka tu in zdaj. Moje stališče nas ne zavezuje 
določenim strankarskim usmeritvam, pač pa ideji, da v tem svetu ne živimo sami, da v tem svetu 
ne moremo živeti sami. Zato je nujno ustvariti prostor za vse ljudi, kajti človeška vrsta lahko le 
kot celota preživi ali pa izumre.

Naj torej povzamem odgovor na tvoje vprašanje. Mislim, da je ključni element v psihoterapiji 
to, da oba, psihoterapevt in klient skupaj, ustvarjata nov svet, v katerem je življenje čudovito in 
ki naj bi ga živeli s čudenjem.
 

Prevedla Miran Možina in Darja Roškar
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                   Recenzija knjige Ljubomira Erića, Psihodinamična 
psihiatrija I: Zgodovina, osnovni principi, teorije.

Prevedla Neda Baćić. 

Predgovor k slovenski izdaji: Gorazd V. Mrevlje. Ljubljana: Hermes IPAL.    

Knjiga z naslovom »Psihodinamična psihiatrija I« zajema pregled najpomembnejših psihodina-
mičnih (večinoma psihoanalitičnih) teorij psihičnih motenj oziroma bolezni, oblik zdravljenja 
in njihovih glavnih predstavnikov. Posamezne psihoanalitične in druge dinamične smeri nam 
predstavljajo uveljavljeni zdravniki in psihologi, ki delujejo (ali so delovali) na področju psiho-
terapije v Srbiji. To so glavni urednik knjige, psihiater in psihoanalitični terapevt Ljubomir Erić, 
nevrolog Vladimir S. Kostić, psihiatrinja in skupinska analitičarka Ivanka Jovanović Dunjić, 
klinična psihologinja Ksenija Kondić, eksistencialni terapevt in psihiater Peter Opalić, transak-
cijski terapevt Zoran Milivojević in drugi. Knjiga ima za slovenske razmere nekoliko nenavaden 
naslov, saj pri nas pojmov, kot sta psihodinamika in psihiatrija, navadno ne povezujemo. Za 
razliko od beograjske oziroma srbske psihiatrije, ki je še od časov skupne države pretežno psiho-
analitično orientirana, v slovenski psihiatriji (tako kot marsikje v zahodnem svetu) prevladujejo 
biološki koncepti in simptomatsko orientirani terapevtski pristopi. Vendar je vsakršen redukci-
onizem, tako biološki, psihološki ali socialni, odveč. Razumevanje psihopatologije v sodobni 
znanosti ni mogoče brez interdisciplinarnega pristopa, kjer se biološko in psihološko nenehno 
prežemata glede na načelo in – in, ne izključujeta pa se glede na načelo ali – ali, kot nam to lepo 
pojasni Erić že v Predgovoru knjige (str. 13).

V Uvodnih razmišljanjih Erić nadaljuje s predstavitvijo nastanka in zgodovinskega razvoja kon-
ceptov, na katerih temelji psihodinamična teorija, in definiranjem osnovnih psihoanalitičnih poj-
mov, kot so transfer, kontratransfer in odpor. Koncepti so dovolj jasno in nazorno predstavljeni, 
razumljivi tudi laičnemu bralcu. Sledi kratka biografija Sigmunda Freuda s posebnim poudarkom 
na njegovih nevroloških raziskovanjih (Vladimir S. Kostić), ki služi kot nekakšen uvod v kasnej-
ši Erićev tekst o nevropsihoanalizi. Zadnji del Uvodnih razmišljanj je posvečen predstavitvi kla-
sične psihoanalize Sigmunda Freuda, razvoju in razvejanosti psihoanalize. V tem prispevku Erić 
zgoščeno zaobjame zgodovinski razvoj psihoanalitične misli in njihovih avtorjev ter predstavi 
smernice razvoja psihoanalize v prihodnosti. Posebno pomembni so njegovi poudarki o potrebi 
po integraciji, ne samo različnih psihodinamičnih in drugih terapevtskih pristopov, ampak tudi 
integraciji humanističnih in nevrobioloških znanosti. S tem prispevkom postavi Erić zahtevne 
cilje in okvirje celotni knjigi, ki jim skušajo sodelujoči avtorji bolj ali manj uspešno slediti.

Skozi predstavitev Freudovih del, razvoja njegove teorije in praktičnega dela s pacienti, Ivanka 
Jovanović Dunjić skrbno in sistematično predstavi poglede klasične psihoanalize na različne 
oblike psihopatologije, od nevrotičnih do psihotičnih motenj. Sledi poglavje o ego psihologiji, 
eni najpomembnejših smeri razvoja psihoanalize, kjer avtorica Ksenija Kondić opiše koncepte 
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glavnih predstavnikov te smeri (Paula Federna, Heinza Hartmanna, Ernsta Krisa, Rudolfa Loe-
wensteina in Anne Freud), poleg tega pa vključi tudi spoznanja razvojnih analitikov, kot sta Rene 
Spitz in Erik Erikson. Na ego in razvojno psihoanalizo se navezuje teorija objektnih odnosov, ki 
jo opiše Vida Rakić Glišič. V svojem prispevku izpostavlja predvsem dela Melanie Klein, Do-
nalda Winnicotta in Wilfreda Biona. Te smeri predstavljajo precejšen odmik oziroma dopolnitev 
Freudove psihoseksualne razvojne teorije gonov in notranjih konfliktov v smer emocionalno-
kognitivnega in psihosocialnega razvoja, odmik, ki odpira pot zdravljenju pacientov s težjimi, 
tudi psihotičnimi patologijami. Kljub medsebojnim nasprotovanjem posameznih predstavnikov 
avtorica Vida Rakić Glišić ne pozabi omeniti tudi poskusov integracije ego psihologije in teorije 
objektnih odnosov s strani ameriških psihoanalitikov (str. 196). Glede na to, da so te smeri psiho-
analize pri nas dobro uveljavljene in imamo v Sloveniji kar nekaj literature s tega področja (glej 
npr. Peter Praper, 1999), sem mogoče malo bolj zahteven do predstavitve teh, precej zapletenih 
konceptov, ki bi po mojem mnenju potrebovali več prostora v knjigi. Pogrešam npr. predstavitev 
vseh faz Eriksonovega psihosocialnega razvoja, ne samo prve (str. 186), saj je Erik Erikson eden 
izmed redkih avtorjev, ki poudarja psihični razvoj do pozne starosti. Njegov koncept identitete 
je tudi pomembno zaznamoval psihoanalizo in psihiatrijo težjih patologij (glej npr. Kernberg, 
1986). Tekst teh dveh poglavij je za laike in študente precej zahteven ter občasno težje razumljiv, 
na trenutke tudi zaradi manj spretnega prevoda, ki bi zahteval dobro poznavanje teorije psiho-
analize. Vsekakor je to del knjige, ki se mi zdi najbolj kompleksen, saj skuša integrirati že tako 
zapletene psihoanalitične koncepte. 

Psihoanalitične smeri, ki poudarjajo pomen socialnih oziroma družbenih vplivov na psihični 
razvoj in pojav psihopatologije, predstavljata psihiater in psihoterapevt Dušan Kolar in glavni 
urednik Ljubomir Erić. Glavni predstavniki t. i. neofreudovske šole psihoanalize so Karen Hor-
ney, Erich Fromm in Harry Stack Sullivan. Avtorja pregledno opišeta njihovo življenjsko pot, 
odnose in nasprotovanja Freudu, ki so spodbudili njihove izvirne prispevke k psihoanalitični 
teoriji. Sullivan je prepoznan tudi kot začetnik self psihologije (Erić, str.251), zato njegova teo-
rija predstavlja dobro osnovo za naslednje poglavje, v katerem psiholog Aleksander Dimitrijević 
predstavi psihoanalitično psihologijo selfa Heinza Kohuta, naslednjega pomembnega avtorja, ki 
je prispeval izvirna spoznanja k sodobni psihoanalitični teoriji razvoja osebnosti, narcisizmu in 
značilnostih terapevtskega odnosa pri delu z narcisističnimi pacienti. S tem smo že pri relacijski 
psihoanalizi, »psihologiji dveh oseb« (str. 289), pristopu, ki poudarja enakovreden pomen obeh 
udeležencev, terapevta in pacienta oziroma zdravilen odnos v terapevtskem procesu. Glavni 
predstavnik relacijske psihoanalize, Stephen Mitchell, je s svojo teorijo ponudil še eno ustvar-
jalno sintezo postklasičnih trendov v psihoanalizi (Dimitrijević, str. 292). V analizi intersubjek-
tivnega odnosa se avtor dotakne tudi drugih sodobnih raziskovalcev zgodnjih odnosov otroka z 
roditeljem, eden takšnih je npr. Daniel Stern.

V poglavju o nevropsihoanalizi Erić opiše nove možne poti razvoja psihoanalize. Gre za poskuse 
integracije psihoanalitičnih in nevroloških spoznanj, pri čemer nekateri ne skrivajo želje, da bi 
s pomočjo sodobnih preiskovalnih metod možganov našli empirično potrditev psihoanalitičnih 
teorij, da bi psihoanaliza v nevroznanostih poiskala svojo znanstvenost. Vendar bi pri tem morali 
ostati previdni. Od psihoanalize do biologije je dolga pot, če parafraziram Gottlieba.1 Če bomo 
pozabili, da je psihični aparat kompleksen, nelinearen in interakcijski sistem, ki je na povsem 
drugi kakovostni ravni kot biološki, lahko hitro zaidemo v pretirano poenostavitev in posploši-
tev. Na tej poti iskanja bioloških temeljev psihičnih fenomenov bi si lahko pomagali s spoznanji 
1Pot od genetskega materiala do vedenja je dolga, pri čemer biološke strukture in okolje vplivajo drug na drugega, to je 
sistem, ki se nenehno razvija v interakciji (Gottlieb, 1998).
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kognitivne psihologije, čeprav Erić meni, da so to skromnejši cilji (str. 318). Vendar je mogoče 
bolje napredovati z manjšimi, bolj trdnimi, kot prevelikimi, negotovimi koraki. Lep primer za to 
je npr. Sidney Blatt (glej npr. Blatt, 1995), ki je z manj strukturiranimi diagnostičnimi tehnikami 
veliko prispeval k empirični potrditvi psihoanalitičnih razvojnih konceptov. Ne glede na dolgo 
pot, ki je pred nami, kognitivna nevroznanost ponuja nove možnosti za razvoj in verifikacijo 
psihoanalize.  

Zadnji del knjige pripada »drugim dinamičnim teorijam«. Prva med njimi je predstavljena psi-
hoanalitična psihosomatika (Vladimir Adamović). Ni mi sicer povsem jasno, zakaj ta usmeritev 
ni uvrščena v prejšnje poglavje, saj so vsaj nekatere izmed njenih vej zelo povezane s teorijo 
klasične psihoanalize. Pariška psihosomatska šola npr. razvija Freudov model z uvedbo t. i. tretje 
topike, s katerim pojasnjuje, ne samo mehanizme, ki se uveljavljajo pri psihosomatskih motnjah, 
ampak tudi druge fenomene, kot so npr. halucinacije, blodnje in perverzije (Dejours, 1986). Vse-
kakor pa je ena najbolj pomembnih obogatitev psihoanalize s strani psihosomatskih psihoanali-
tikov koncept aleksitimije (ki bi ga lahko primerjali tudi s teorijo mentalizacije, glej npr. Fonagy, 
2006), ki mu tudi avtor knjige posveti dovolj pozornosti (str. 381–384). Eksistencialne razsežno-
sti psihičnih motenj nam predstavi Peter Opalić, priznani eksistencialistični psihoterapevt, ki je, 
na žalost, lani umrl. Slovencem dobro poznan Zoran Milivojević se ukvarja z odnosom med psi-
hoanalizo in drugimi psihoterapevtskimi pristopi, predvsem transakcijsko in gestalt terapijo ter 
psihodramo. Knjigo zaključuje Vladan Starčević, psihiater iz Avstralije, s svojim razmišljanjem 
o odnosu in skupnih točkah med psihodinamičnimi, kognitivnimi in vedenjskimi terapijami.

Knjiga, ki jo imamo pred seboj, predstavlja ambiciozen poskus jasno in zgoščeno opisati vso 
razvejanost ter kompleksnost psihoanalitične teorije, življenjsko pot njenih glavnih tvorcev in 
pomena, ki jo ima posamezna smer za psihiatrično ter psihoterapevtsko obravnavo. Zato sem 
se v recenziji lahko, na račun ostalih, dotaknil samo izbranih delov prispevkov. Kljub pestrosti 
teorij in avtorjev, ki so prispevali k nastanku knjige, lahko najdemo skupne točke. Dobra stran 
knjige je, poleg preglednosti, odprtost do novih spoznanj in usmerjenost k iskanju skupnih točk 
in kontinuitete med, ne samo pogosto rivalitetnimi psihoanalitiki, ampak tudi ostalimi psiho-
terapevtskimi usmeritvami. Zdi se, da sta sodobna psihoanaliza in psihoterapija na poti k novi 
razvojni ravni, od diferenciacije k povezovanju, iskanju ter verificiranju skupne paradigme raz-
ličnih terapevtskih konceptov, disciplin in znanosti, ki imajo za cilj zdravje človeka. Le takšen 
pristop bo omogočal tudi znanstveni napredek. Laik in študent bosta v knjigi našla pregled naj-
pomembnejših psihodinamskih terapevtskih pristopov, saj se je v poplavi raznih terapevtskih 
priročnikov danes težko znajti. Izkušen terapevt bo v knjigi lahko osvežil svoje znanje in našel 
motiv za njegovo poglobitev. Knjiga ima oznako 1, zato že z velikim zanimanjem pričakujem 
njeno nadaljevanje.     
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JankoBOHAK

                Psihoanaliza v različnih deželah in njena prihodnost 
Poročilo s kongresa Evropske konfederacije                        

psihoanalitičnih psihoterapij v Kijevu, 24. - 25.9.2010

Evropska konfederacija psihoanalitičnih psihoterapij (ECPP – European Confederation of 
Psychoanalytic Psychotherapies), ustanovljena v Lvivu 2003, organizira vsaki dve leti kongres. 
Letošnji je bil že četrti. Glavnina prispevkov je obravnavala identiteto psihoanalize in psihoana-
litikov v različnih deželah. 

Avtorji prispevkov so obravnavali sodobne razmere, ko mora psihoanaliza najti svoje mesto 
v mnoštvu novejših pristopov, ki s ponudbo domnevno večje uspešnosti in nižjih edukativnih 
standardov pritegnejo večino študentov, medtem ko psihoanalitična združenja, zlasti tista z ma-
ksimalnimi študijskimi zahtevami skoraj nimajo več dotoka edukantov. Alfred Pritz, rektor prve 
univerze za psihoterapijo, tega problema sicer ni izrecno izpostavil, a s predstavitvijo študijskega 
programa psihoanalize na USF (Univerza Sigmunda Freuda) je podal odgovor, kako lahko psi-
hoanaliza pritegne dovolj študentov, če uspe krmariti v zlati sredini med minimalnimi in maksi-
malnimi študijskimi zahtevami. To potrjuje odziv študentov ne le na Dunaju, ampak tudi v njenih 
izpostavah v Parizu, Petersburgu, Moskvi in ne nazadnje v Ljubljani. Izobraževalni standardi 
psihoanalize na USF so povsod precej zahtevnejši od študijskih zahtev v drugih pristopih, a še 
vedno ne tako zahtevni, da bi študenti morali povsem zapostaviti svoje zasebno življenje in pri-
stati na dolgotrajno psihološko in ne nazadnje finančno odvisnost na račun lastnega prakticiranja 
psihoterapije pod supervizijo in individuacije.

To dinamiko med odvisnostjo in avtonomijo psihoanalize je v svojem predavanju poudaril tudi 
predsednik ECPP (letos že drugič izvoljeni), Mikhail Reshetnikov, s tem ko je za moto svojega 
prispevka vzel Freudovo misel: »Psihoanalitična dejavnost je težavna in zahtevna; z njo lahko 
ravnaš le tako kot z očali, ki si jih nadeneš, ko bereš, in jih odložiš, ko greš na sprehod.« Svoja 
izvajanja je naslovil Od primitivne identifikacije do zrele identitete in v uvodu povedal, da bomo 
sodobno krizo psihoanalize presegli le, če bomo kritično raziskali primitivno identifikacijo in jo 
tako presegli. Nadaljeval je s Freudom, ki se je identiteti prvič posvetil 1926. leta, ko je govoril 
o pripadnosti nacionalni skupnosti in definiral identiteto kot notranji občutek »skupne psiho-
loške urejenosti«. V svojem delu Skupinska psihologija in analiza jaza je tako Freud uvedel 
pojem skupinske identitete. K nadaljnjemu razvoju pojma je veliko prispeval E. Erickson, ki 
je nazorno pokazal, kako se zrela psihološka identiteta razvija preko postopne integracije vseh 
predhodnih identifikacij, od spolne identifikacije s starševskim likom do sledečih kulturnih, so-
cialnih, nacionalnih in profesionalnih identifikacij. Identifikacije vzpostavijo osnovo identitete, 
toda psihološki mehanizmi identifikacije so primitivnejši od mehanizmov identitete. Prvotna 
spolna identiteta in vse naslednje razvojne faze identitetnega razvoja so prežete z ambivalenco. 
Pomembna je njegova sklepna ugotovitev, da lahko govorimo o trdno oblikovani identiteti le 
tedaj, ko je primitivna identifikacija kritično raziskana in s tem onemogočena. Proces se začne 
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s »kristalizacijo identitete«, njen rezultat pa je »psihološko blagostanje« ali občutek pomiritve.

Na temo identitete, o fazah njenega razvoja in kako se manifestirajo v pacientih je bilo objavlje-
nih na ducate del, medtem ko se je razprava o identiteti psihoanalitika začela mnogo kasneje. 
Posvetili so se ji na simpoziju IPA (International Psychoanalytic Association) leta 1976, kjer jo 
je Joseph opredelil kot sposobnost čutiti in misliti na poseben način, ki nam omogoča, da razu-
memo psihično funkcioniranje drugega človeka (pacienta). Widlocher govori ne le o sposob-
nosti poslušanja, marveč tudi opazovanja psihičnega funkcioniranja in odkrivanja pacientovih 
latentnih vsebin. Grinberg opisuje osebnostne karakteristike psihoanalitikove identitete. Pose-
bej izpostavi njegovo sposobnost introspekcije in samoanalize, kreativno mišljenje, sposobnost 
abstinence, sposobnost prenašanja frustracij, itd. Kernberg je temu seznamu dodal sposobnost 
introspekcije in razumevanja in sposobnost zadrževanja in preprečevanja regresije. Skupno tem 
avtorjem je, da ne opisujejo identitete kot takšne, marveč se ustavljajo ob funkcionalnih in pro-
fesionalnih kvalitetah dobrega psihoanalitika. 

Šele Robert Wille (2008) analizira identiteto iz perspektive profesionalnega razvoja: »Profe-
sionalen razvoj psihoanalitika je dolgotrajen in v tem procesu je veliko število identifikacij in 
introjekcij različnih likov in znanja. Psihoanaliza postopoma postaja neke vrste 'notranji objekt', 
ki oblikuje psihoanalitikovo identiteto kot profesionalno tu-bit. S tem objektom je vzpostavljen 
tipičen objektni odnos, zato se lahko izrazijo v njem vsi možni aspekti: ljubezen, sovraštvo, 
idealizacija, razvrednotenje idr. V vsakem psihoanalitikovem ozadju je bil starševski lik, ki ga je 
globoko zaznamoval; ta lik je prebudil v njem zanimanje za čustveno življenje, za intelektualno 
komunikacijo različne kvalitete, za drugo perspektivo psihične stvarnosti in zato se je v njem 
prebudila težnja, da postane analitik. Zato v tem poklicu ne more uspeti kdorkoli. Vsakokrat, ko 
se poslovim od svojih študentov, pomislim na tiste, ki niso mogli do konca prehoditi trnove poti 
psihoanalitične edukacije: teh je približno 30%.« In Reshetnikov dopolni svojega kolega: števil-
ni naši kolegi, ki so pravkar končali ta proces in se opremili z osnovami psihoanalize, so prepri-
čani, da sedaj znajo vse in prenehajo z nadaljnjim izobraževanjem ter tako postopoma izgubijo 
še tisto malo pridobljenega znanja. Žal je ta tip psihoanalitika dokaj pogost v postsovjetskih 
deželah. Tu vidimo primer kvalitativno različnega procesa; tu ne gre za identifikacijo, marveč za 
imitacijo. Vendar pa luksuzna pisarna, kavč, Freudov portret na steni, diploma ugledne univerze 
in potrdilo o končanem usposabljanju človeka še ne naredijo za psihoanalitika.

Kako se oblikuje psihoanalitična identiteta? Specialistova tu-bit se pogosto identificira z njenimi 
učnimi analitiki, supervizorji in predavatelji. Mnogi od njih na tej stopnji menijo, da morajo čim 
prej postati učni analitiki. Tovrstna narcistična profesionalna drža, ki nima ničesar skupnega s 
pravim profesionalizmom, je tudi precej pogosta v postsovjetskih deželah. Zares je žalostno: 
kar ti ljudje cenijo, ni profesionalna kompetenca, ni priložnost, da bi pomagali tistim, ki jih 
potrebujejo, marveč je profesionalni status, ki ga skušajo doseči za vsako ceno. Profesionalno 
združenje se mora odločno upreti takšnim težnjam, najprej z razvojem in ohranjanjem visokih 
etičnih standardov.

Konec formalnega izobraževanja je šele začetek profesionalnega razvoja. Začetnik običajno vsaj 
do neke mere posnema svojega analitika. Nekateri avtorji poudarjajo, da skoraj vsi začetniki 
nagibajo k imitaciji in s tem funkcionirajo na nivoju »lažnega sebe«. Resnično zrela profesio-
nalna identiteta se postopoma izoblikuje v nekaj letih pod pogojem, da začetnik ostaja v redni 
superviziji in nadaljnjem teoretskem izpopolnjevanju.

Arlow je poudaril, da identifikacija s posebnim likom ideala jaza olajša kandidatov razvoj in 
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njegovo pripadnost isti profesionalni skupnosti. Smith pa dodaja, da se takšna identifikacija obli-
kuje na osnovi notranjih in zunanjih kompromisov in je zato neizbežno torišče konfliktov, kot jih 
poznamo na primeru Junga, Adlerja, Kleinove in drugih.

Malo avtorjev pa govori o identifikaciji z idejami. Kernberg v omenjenem seznamu psihoana-
litične identitete omenja identifikacijo s socialnimi, političnimi in religioznimi ideologijami, a 
tudi on ne govori o identifikaciji z idejami. Glede na to, da imamo opravka s teorijami, pojmi in 
hipotezami, je ta vidik skrajno podcenjen. Ideje so lahko zelo vplivne in nalezljive. Če nekoga 
zelo pritegne Jung in njegovi nasledniki se verjetno ne bo nagibal k študiju Lacana ali Reicha, 
in obratno. Tu se zelo približamo problemu tolerance v psihoanalizi. Pomembno vprašanje tole-
rance do različnih idej in razhajanj je bila ena najpomembnejših teženj v zahodni civilizaciji v 
zadnjem stoletju. Toda ta težnja v sodobni psihoanalizi ni primerno osvetljena.

Sergio Benvenuto je napisal zanimiv članek na temo: Kaj psihoanalitik počne, ko odraste? 
Osredotoči se na »temeljno profesionalno fantazijo, ki je tesno povezana s podobo lastnega 
analitika«. Nadalje predpostavlja sobivanje različnih psihoanaliz, ki ne temeljijo na političnih              
prepričanjih ali kulturnih specifikah, marveč bolj na značajih posameznih narodov: odločiš se za 
pristop, ki ga imaš za primernejšega med mnogimi različnimi možnostmi. Benvenuto pa odkriva 
še eno temeljno fantazijo: »Psihoanaliza je to, kar moj mentor misli ali počne.« Za tem se skri-
va potreba, ki še ni zadostno raziskana: potreba po duhovnem mentorju. Ta potreba ima lahko 
pozitivno vrednost. Hkrati pa poraja in hrani kulte, psevdo-guruje in rigidne identifikacije s pre-
živelimi idoli. Lahko postane vir netolerance, nesposobnosti za konsolidacijo in celo uničevalen 
plemenski spor med različnimi psihoanalitičnimi pristopi.

Pred več kot tridesetimi leti je s strani naših zahodnih kolegov prišel prvi alarm o krizi psihoana-
lize zaradi vedno manjšega dotoka novih študentov v priznane profesionalne skupnosti. Odtlej se 
množijo razprave na to temo krize; leta 2008 je situacijo grafično prikazala in komentirala slovita 
Američanka Nancy McWiliams: »Brez naslednje generacije bomo pogrešali prav to, kar smo to-
liko let ljubili.« In če ne bo več naslednje generacije psihoanalitikov, ne bo več psihoanalize. Ob 
tem se je Reshetnikov obrnil na poslušalce: »Rad bi vas prosil, da se ozrete okrog. Toliko mladih 
in obetavnih obrazov je tukaj med nami. V tem oziru nas nič ne ogroža. To je rezultat novih na-
čel profesionalne skupnosti, ki so jih razvili ustanovitelji ECPP. In naj dodam, da avtorji resnih 
filozofskih del potrjujejo: čim višja je raven identitete neke socialne ali profesionalne skupine, 
tem nižja je raven tolerance in vice versa. Kakor večina mojih ECPP kolegov bi imel rajši večjo 
raven tolerance. Problem človeških virov v psihoanalizi je privedel do številnih mednarodnih 
konferenc. Toda vsako združenje je menilo, naj konsolidacija zgodila na njihovi lastni osnovi. 
Douglas F. Maxwell, predsednik Ameriške zveze za akreditacijo v psihoanalizi (NAAP) je to 
'žigosanje' drugače mislečih skupnosti  nazorno predstavil s podobo boksarske tekme na krovu 
Titanika. Tudi v Evropi so se nekateri člani ECPP predhodno identificirali s standardi IPA, IAAP, 
kleinovskimi ali lakanovskimi pristopi. Toda takšne identifikacije ustvarjajo nekatere ovire, na 
primer zahteva, da opraviš učno analizo in supervizijo le pri specialistih posebne šole, da študiraš 
le avtorje posebnega pristopa itd. Kernberg je to poimenoval 'monastično shemo' ali 'delo pokore' 
in je kritiziral kastno strukturo psihoanalize. Od njegove kritike je minilo štirideset let, ne da bi 
se kaj spremenilo. Mi smo slišali to kritiko, vendar nismo čakali, marveč smo vztrajno iskali 
nove oblike profesionalne identitete. Po mojem mnenju je ECPP uspela preseči to konzervativno 
držo in oblikovati profesionalno zvezo novega tipa. Glavno načelo te zveze se opira na Freudovo 
izjavo, ki smo jo vnesli v preambulo našega statuta iz leta 2003: 'Vsak, ki dela s prenosom in 
odporom, je naš poklicni kolega.'«

Poročilo iz kongresa Evropske konfederacije psihoanalitičnih psihoterapij 
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Charles Sasse, predsednik akreditacijske komisije ECPP, je govoril O identiteti kot dialoškem 
procesu. Predstavil je identiteto na holističen način, s tem ko je raziskoval dvoje načel, dvoje 
teženj, ki sta na delu pri oblikovanju vsake identitete: težnja po stalnosti in težnja po spremembi. 
Že sam izraz identiteta nam daje občutek nečesa trajnega, neomejenega trajanja v času, nekaj, 
kar nas bi nas konstituiralo in determiniralo za vedno kot edinstveno človeško bitje. Psihoanaliza 
pa nas uči nasprotno: da sta fiksiranost in negibnost zmaga instinkta smrti, da je fiksna identiteta 
podobna besedam na nagrobniku. Dokler smo živi, se naša identiteta spreminja in razvija. Fiksna 
identiteta je patološka; lahko jo opazujemo pri psihotičnem pacientu, ki ne more prenašati dvo-
ma, ki je z identiteto nujno povezan. Ta dvom nam dopušča neprestano razgrajevanje in rekon-
struiranje naše identitete. Ta dvom pa lahko seveda povzroči tudi nekaj patologij: tudi nevroza 
je lahko simptomatsko prizadevanje, da bi rešili neko identitetno vprašanje, npr. histerična stran 
eksistence »sem moški ali ženska« ali obsesivna stran eksistence »sem mrtev ali živ?«.

Naše življenjske izkušnje neprestano modelirajo našo osebnost in našo identiteto. Izkušnje pu-
ščajo odtise v naši duševnosti z neprestanim reorganiziranjem naših sinaptičnih povezav. Tem 
spremembam so podvrženi tudi naši spomini in posledično naša identiteta. Zaradi te plastičnosti 
naši možgani nikdar ne ostajajo enaki: zato se kot odrasli ne bojimo več strahov in nočnih mor 
otroštva; zato lahko po psihoterapevtski obravnavi prilagodimo svoje vedenje in delujemo dru-
gače. 

Identiteta je zato rezultanta individualnega in dinamičnega procesa. Čeprav jo občutimo kot 
nekaj intimnega, notranjega, zasebnega, je v resnici sestavljena in prepletena tudi z zunanjimi 
dejavniki. Vpliv interakcij z drugimi osebami je pomemben dejavnik njene izgradnje; vemo na 
primer, kako lahko odsotnost matere opustoši otrokovo osebnost. Vplivne so tudi interakcije 
z virtualnimi objekti, na primer v obliki moralnih načel z mrtvim dedkom, internaliziranimi v 
nadjazu.

Ne nazadnje je tu še vpliv sociokulturnih elementov. Družba nam daje prostor in meje s tem, ko 
regulira poklice, naslove, poročni status in imena, ki se prenašajo iz generacije v generacijo. In 
ne pozabimo na jezik in besede, ki konstituirajo zidake za izgradnjo naše identitete. 

Svojo identiteto vzdržujemo vse življenje s konstantnim uravnovešanjem med individualistično 
logiko (»jaz sem jaz«) in integracijsko logiko (»jaz sem podoben drugim«). In kaj se pri tem 
dogaja z našo psihoanalitično identiteto? Pri svojem delu razumemo, da moramo biti včasih 
radikalno različni, da bi poudarili pacientovo individuacijo, medtem ko moramo biti kdaj drugič 
sposobni zrcaljenja pacienta, biti podobni pacientu (na primer v podporni terapiji s travmatizira-
nim pacientom ali v narcističnih prenosih z mejno strukturiranimi pacienti). 

Kdaj, zakaj in kako pa lahko nekdo imenuje sebe za psihoanalitika? Lacan se je rad posluževal 
šokantnih izrazov. Tako je leta 1967 dejal, da »lahko analitik dobi avtorizacijo le od samega 
sebe«! Kaj je s tem menil? »Avtorizirati samega sebe« pomeni, da noben naslov, nobena di-
ploma ne more nikomur zagotoviti, da je sposoben opravljati psihoanalitično dejavnost. Da si 
postal psihoanalitik je tvoja odločitev, za katero ne more biti odgovoren nihče drug. Ko delaš 
kot psihoanalitik (ko daš na primer neko interpretacijo), ti nihče ne more zagotoviti, da si jo dal 
v pravem času in na pravi način. Tu se soočaš sam z individuacijsko logiko in moraš najti svoj 
lasten profesionalen slog in način dela. In pri tem se moraš čutiti svobodnega.

Tej individuacijski logiki pa se mora pridružiti integracijska logika. Lacan jo je razložil sedem 
let kasneje, ko se je dopolnil z izjavo, da se nihče ne more odločiti zgolj sam, marveč so za 
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avtorizacijo psihoanalitika potrebni tudi »nekateri drugi«. Določil je postopek avtorizacije, ki 
pa ni nikdar dobro deloval. Postopki avtorizacije so vedno natančneje opredeljeni, zlasti odkar 
postaja psihoterapija, in z njo tudi psihoanaliza, univerzitetna disciplina. Tako si trajno gradimo 
svojo psihoanalitično identiteto v uravnoteženem prizadevanju za razvijanje svojih posebnosti 
in deljenje svojih podobnosti s poklicnimi kolegi in združenji: ne da bi se pri tem zapirali v ozke 
opredelitve nas samih, marveč se trudimo v trajnostnem učenju in spraševanju z drugimi kolegi 
, kako bi lahko izboljšali našo individualno prakso.

Nazadnje pa ne smemo pozabiti, da sem lahko psihoanalitik le, če imam pacienta, ki je trdno 
prepričan, da sem zares psihoanalitik! Toliko o osrednji temi kongresa. Dopolnjevalo jo je nekaj 
drugih tem, poročil in zanimivih delavnic.

Dan pred kongresom pa sva bila skupaj z Lanom Pečjakom kot slovenska delegata dejavna tudi 
na sejah predsedstva in komisij ECPP. Pri tem sta se zgodila za slovensko psihoanalizo dva po-
membna dogodka:
- Postopek avtorizacije je bil uspešno zaključen za desetega slovenskega prosilca ECPP  
 diplome,
- Predsedstvo ECPP je obravnavalo našo vlogo za ustanovitev Slovenske podružnice Evrop 
 ske organizacije psihoanalitičnih psihoterapij znotraj Slovenskega inštituta za psihotera 
 pijo – in jo pozitivno rešilo.

Naj za sklep še omenim izjemno gostoljubnost organizatorjev. Pri tem ne mislim le na brezhibno 
organizacijsko plat kongresa, marveč tudi na drobne pozornosti, stalno prisotnost in pripravlje-
nost biti na voljo gostom za vse možne informacije in zadrege.

Poročilo iz kongresa Evropske konfederacije psihoanalitičnih psihoterapij 
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 RudiKOTNIK

Ena človeška narava in mnogo pristopov                   
Recenzija knjige »Psihoterapija«, Maša Žvelc, Miran Možina, 

Janko Bohak, (ur.) (2010). Ljubljana: IPSA. 

Čeprav je psihoterapija samostojna disciplina oziroma veda, se pogosto srečujemo s fenomeni, 
ki kažejo na nepoznavanje tega izraza in s tem te discipline. Kažejo se v sicer na videz majhnih 
nepomembnostih, da prevajalci v filmih pogosto (npr. Good Will Hunting) ali literaturi (npr. 
Ann Cherian: Dobra indijska žena) izraz psychotherapist prevedejo bodisi z izrazom psihiater 
ali pa psiholog. Kljub razširjenosti in včasih tudi popularizaciji psihoterapije v zadnjih dveh de-
setletjih pa se nerazpoznavnost psihoterapije v naši družbeni stvarnosti ohranja. Zato je potreba 
po tovrstnih informacijah ter vednosti razumljiva in zato je izid pričujočega zbornika tudi zelo 
dobrodošel. 

Seveda se vprašamo, komu je tak zbornik namenjen. Najprej bi omenjene potrebe narekovale  
publikacijo za širšo javnost, ki bi dobila odgovore na vprašanje, kaj sploh psihoterapija je in kako 
si je z njo mogoče pomagati. Tisti, ki bi jo rabili, bi se tako lažje odločili za psihoterapevtsko ali 
svetovalno pomoč. Druga ciljna skupina so potencialni ali že obstoječi edukanti psihoterapije, 
ki jim je ta informacija nujna najprej za odločanje pri izbiri modalitete, kasneje v študiju pa za 
njihovo dejansko spoznavanje in s tem širjenje psihoterapevtskega obzorja. Sledi zainteresirana 
strokovna javnost, se pravi ljudje, ki delajo na področju psihoterapije, in slednjič posamezniki, 
ki jih mogoče zanimajo bolj teoretska in metodološka vprašanja psihoterapije nasploh. Naloga 
pričujočega besedila je torej ugotavljanje, kako in do kašne mere zbornik uspeva služiti svojemu 
namenu za posamezno ciljno skupino bralstva.  

Iz koncepta zbornika lahko domnevamo, da je namenjen bolj strokovni kot širši javnosti, pred-
vsem pa tistim, ki se odločajo za izobraževanje na tem področju. Le-ti prej ali slej ugotovijo, da 
psihoterapija ni enovita veda. Če upoštevamo, da je v svetu vsaj 450 različnih psihoterapevtskih 
modalitet, potem je ducat, ki je predstavljen v tem zborniku in jih ne bom našteval, nujnost. 
Bralec se tako seznanja s konceptualnimi aparati posameznih modalitet, s tem, kako jim uspeva 
zajeti eno in isto človeško 'realnost' in seveda s tem, na kakšnih temeljih so ti aparati zasnovani. 
Za razvijanje konceptualnega aparata zbornik vendarle ponuja nekaj skupnih točk oziroma vodil 
kot na primer teoretska podlaga, razumevanje patogeneze in salutogeneze, odgovori na kritike, 
primeri itn. Bralec tako dobi vpogled v bistvene razlike glede temeljnih vprašanj. Tu gre torej za 
bralca, ki naj bi mu zbornik olajšal odločanje v njegovem izobraževanju. Vendar zbornik cilja 
tudi na bralce, ki so že vključeni v izobraževanje in jim je poznavanje ter razumevanje drugih 
modalitet sestavni del njihovega študija. Seveda se vprašamo, kako je zbornik uspešen v tem 
pogledu. 

Tu se soočimo z načelnimi vprašanji psihoterapevtske vede, ki so v zborniku sicer navzoča ven-
dar v implicitni obliki. Tako jih kritični bralec lahko opazi, če ima dovolj teoretskega znanja in 
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klinične prakse. To so seveda aktualna vprašanja z vidika metaperspektive. Medtem, ko je manj 
zahtevnemu bralcu vpogled v razlike med modalitetami dovolj, je bolj zahtevni bralec usmer-
jen tudi v razpoznavanje tega, npr. katere modalitete sledijo fenomenološko-hermenevtičnemu 
konceptu in katere drugim konceptom. To privede do vprašanj, kjer rabimo celosten vpogled, 
saj tak meta-pogled sproži tudi vprašanja, ali imajo razlike med modalitetami trend približeva-
nja ali oddaljevanja. Se povečujejo ali zmanjšujejo? Na ta vprašanja poskuša delno odgovoriti 
prispevek dr. Petra Praperja z naslovom 'Psihoanaliza, psihoterapija in znanost', ki se loti sicer 
pomembnega vprašanja statusa psihoterapije oziroma njene možnosti, da postane znanost, če-
prav le z vidika psihoanalize. Vendar pa se takole dotakne tudi prej omenjene dileme, kaj tvori 
enotnost v mnoštvu modalitet:   

»Vprašanja, kaj deluje terapevtsko, so privedla do spoznanj, da obstajajo skupni, panteoretič-
ni dejavniki, ki jih najdemo v vsakem učinkovitem psihoterapevtskem pristopu. To pomirja            
nasprotja med pripadniki različnih pristopov, hkrati pa zahteva integracijski pogled.«

Za razmišljujočega bralca je to izziv, ki ga vodi tudi do drugih vprašanj, ki so seveda navzoča v 
širšem psihoterapevtskem prostoru in se lotevajo tega paradoksa: da imamo eno človeško real-
nost oziroma naravo, cel kup teorij človeške narave in celo mnoštvo psihoterapevtskih modalitet, 
potem pa še več pristopov znotraj modalitet. Znano je, da terapevti, ki so mojstri na svojem 
področju te razlike presegajo in med njimi ne najdemo tako velikih razlik v načinu dela, kot jih 
sicer na videz kažejo teoretska izhodišča. Taka vprašanja tako nakazujejo, kaj bi lahko bil pred-
met naslednje publikacije. 

Iz povedanega je jasno, da tudi vprašanje, kaj sploh je psihoterapija, ne more dobiti enoznačnega 
odgovora. Maša Žvelc nam to v svojem prispevku 'Kaj je psihoterapija?’ nazorno prikaže in 
ilustrira s številnimi in zanimivimi podatki in rezultati raziskav. Janko Bohak pa v svojem pri-
spevku 'Psihoterapija in njene korenine' seže bolj k zgodovinskim koreninam psihoterapije dve 
tisočletji nazaj. Domnevamo lahko, da tudi njegov namen ni dati enoznačnega in dokončnega 
odgovora, ampak bolj spodbuditi bralca v razmislek. Zdi se, da ima podobno intenco tudi Miran 
Možina v svojem prispevku 'Kratka zgodovina psihoterapije na slovenskem', ki načenja tudi ak-
tualna in pomembna vprašanja sedanjosti. Če omenimo še prispevek Jožeta Ramovša 'Celostna 
podoba človeka', ki v zvezi s to temo predvsem izpostavlja prispevek slovenskega misleca in 
psihologa in psihoterapevta Trstenjaka, je teh pet besedil tisti splošni uvod, ki (čeprav še vedno 
pogrešamo celostnost in integracijo) vodi v prikaze posameznih modalitet.

Za strokovno javnost je zbornik lahko tudi izhodišče za razprave o posameznih vprašanjih. Eden 
takih prvih izzivov, ki se ponujajo, je dejstvo, da sta v uporabi dva izraza: psihoterapevtski pri-
stop in psihoterapevtska modaliteta. Psihoterapevtska modaliteta je že uveljavljen izraz, ki se je 
utrdil tudi že v slovarjih. Lahko bi soobstajala tudi oba izraza vendar bi spreminjanje izraza, ki 
se uporablja v svetu (modality), pri nas moral imeti dobre razloge. Čeprav bi lahko našli tudi 
razloge za (npr. uporaba izraza Modalität v germanskem svetu), vseeno prevladujejo razlogi 
proti spreminjanju. Zato tudi sam v pričujočem besedilu zavestno uporabljam izraz modaliteta, 
saj bi morebitnemu spreminjanju morala predhoditi javna, strokovna ali mogoče celo znanstvena 
diskusija. 

Tako se na koncu spet lahko vrnemo nazaj k prikazom posameznih modalitet in se vprašamo, kaj 
ti prikazi posameznim ciljnim skupinam lahko ponudijo. Za širšo javnost bi lahko pričakovali, 
da bodo dosegli svoj namen tisti prikazi, ki bodo kratki, jedrnati, jasni, razumljivi s čim manj 
specifičnega tehničnega izrazoslovja. Večina prispevkov tem načelom nekoliko sledijo, mogo-
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če bi veljalo tu izpostaviti Zorana Milivojevića in njegovo predstavitev Transakcijske analize. 
Drugi pol predstavljata dva prispevka, ki v iskreni želji predstaviti razsežnost modalitete v njeni      
kompleksnosti zelo izstopata v obsegu. Tak pristop pa tvega, da bralca prej odvrne kot pa prite-
gne. Ta nevarnost se še poveča (v enem primeru) z uvajanjem specifične terminologije. Čeprav 
jim je ciljna skupina bolj strokovna javnost, je težko verjeti, da bi bil namen lahko dosežen.

V celoti gledano lahko ugotovimo, da je zbornik dragocen prispevek, ki združuje na enem mestu 
informacije, ki bi jih sicer moral iskati po različnih virih. Ker ni namenjen eni sami ciljni skupini, 
bo bralec sam selektiven in poiskal tisto, kar potrebuje ali ga zanima. Razmišljujoč bralec pa bo 
s pazljivim branjem dobil še več: lahko bo ugotavljal, kako se konceptualni aparati posameznih 
modalitet na različen način lotevajo in uspevajo zajeti eno samo človeško realnost (npr. teorija 
osebnosti, itd); kako se kljub temeljnim razlikam v nekaterih pogledih te razlike zmanjšujejo; 
nadalje bo opazil vplive drugih modalitet in posameznih doprinosov, ki jih potem zaznamo tudi 
drugje (npr pomen odnosa v kognitivno vedenjski terapiji) itn. Predvsem pa se bo tak bralec 
napotil k izvornim tekstom, da bi se seznanil z vsem tistim, k čemur ga je spodbudil razmislek 
ob tem zborniku.  

Za načrtovalce naslednjih takih publikacij pa je potreba po razrešitvi zgoraj omenjenih dilem 
lahko vodilo, kaj bi lahko bil njihov predmet. Predvsem bi jim bi lahko bilo vodilo in izziv 
vprašanje, kako nagovoriti tiste bralce, ki bi psihoterapijo ali svetovanje rabili, a se za korak v 
to smer težko odločijo. Precejšnjo večino teh bralcev vsaka strokovna terminologija bolj odvrne 
kot pritegne.

Recenzija knjige  Maša Žvelc, Miran Možina, Janko Bohak, Psihoterapija
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RobertRILEY

                   Review of the book »Advances in Psychotherapy« 
Evidence-Based Practice 
Depression (Volume 18) 
By Lynn P. Rehm
Göttingen (Germany): Hogrefe Publishing, 2010, pb, 86 pg,
ISBN 978-0-88937-326-6

This latest volume in the series Advances in Psychotherapy – Evidence-Based Practice is a con-
cise »how-to-do« book, authoritative and user friendly at the same time. From professional cli-
nician to student this is a practical resource book, at each stage referring the reader to relevant 
studies and their findings while taking him throught the central issues of diagnosis and treatment 
of depression. Depression is the fourth largest global disease based on years lived with disabi-
lity as ranked by the World Health Organisation and one of the most frequent problems seen in 
psychotherapy. 
 
Dr. Lynn P.  Rehm, PhD, ABPP, recently retired from the Department of Psychology at the Uni-
versity of Houston after 30 years as Professor. His research and clinical interests centre around 
the psychopathology and treatment of depression. He has published widely on his self-manage-
ment treatment program for depression and on psychotherapy for depression generally. Dr Rehm 
continues to be active professionally and is currently President of the Division of Clinical and 
Community Psychology of the International Association of Applied Psychology. 

The book consists of four chapters. Chapter One: Description includes a full presentation of 
terminology and definitions that are primarily taken from DSM-IV-TR and from ICD. It explains 
the diagnostic criteria, subtypes and specifiers that inform our understanding of depression. A 
section on epidemiology considers the relevance of age and gender, and is followed by further 
sections examining prognosis and different diagnostic procedures and documentation. 

Chapter Two: Theories and Models of the Disorder presents various theories and understandings 
of depression, such as biological that sees depression as having somatic origins; psychodynamic 
models that describes depression as a disruption of the grieving process; interpersonal psychothe-
rapy that focuses on unresolved interpersonal problems; behavioural and cognitive models and 
others. Dr. Rehm's own self-management model emphasises deficits in self-control behaviour. 

Chapter Three: Diagnosis and Treatment Indications is a short chapter including subtypes of 
depression and personality factors as treatment indicators, and how life events and stress are 
influencing the onset and course of depression which are relevant to therapy. The concluding 
paragraph of this chapter refers to a large outcome study by Keller et at (2000) who suggest that 
»for depressed individuals with childhood trauma, psychotherapy may be an essential element 
of treatment«.

Chapter Four: Treatment is of particular interest from a practical perspective. The author expla-
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ins how over the last several decades treatment procedures have been codified into treatment 
manuals, so that others can replicate the therapy with a minimum amount of training. Rather than 
reviewing the brand name therapies as packages, Dr. Rehm reviews components of therapy and 
discusses what one can learn from the ways in which the components are handled by different 
therapies. Examples are given of the types of presenting problems to which these components are 
likely to best apply. He writes: »Any therapist who is competent in these components could treat 
most depressions competently.« Furthermore, Dr. Rehm refers to research in the section Efficacy 
and Prognosis and concludes that in general the studies reveal no differences in the effectiveness 
of different psychotherapies for depression and that psychotherapy appears superior to medica-
tion in preventing relapse.

Dr. Rehm writes: »Depression is a widespread disorder that has a major impact on society. Rese-
arch suggests that both major depression and bipolar disorder are on the rise around the world.« 
This book will undoubtedly provide assistance in its diagnosis and treatment.

RobertRILEY
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Programski odbor SKZP najavlja 
študijske dneve na Rogli,

 ki bodo potekali 2., 3. in 4. junija 2011.

Tema letošnjega srečanja je:
                      Tesnobnost, depresivnost in psihoterapija     

Leon Lojk o temi študijskih dni SKZP

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

Morda tesnobnost ne prinaša tako hudega neugodja kot depresivnost, vseeno pa so posledice hude 
za posameznika in za družbo. Bojazni pred neznanim, pred nastopanjem, pred družbo  itd. ne 
prinašajo zadovoljstva in so ovira za človekovo uspešnost. Depresivnost s kronično utrujenostjo, 
občutki manjvrednosti in krivde, s šibko koncentracijo in z velikimi težavami odločati se, z 
razmišljanji o samomoru itn., tudi ne omogoča osebi, da bi bila srečna niti uspešna. Poleg 
trpljenja teh ljudi je tu tudi družbena škoda, saj nikdar ne vemo, koliko je med njimi rojenih s 
talenti Stefana, Prešerna, Gallusa, Jakopiča, Kobilice in podobnimi, ki pa zaradi anksioznosti ali 
depresivnosti niso nikdar razvili svojih talentov.

Ne glede na to ali gledamo na te motnje kot na posledico sprememb v telesu ali kot na posledico 
življenjskih izkušenj ali kot na vedenje, s katerim skušamo nadzirati neke zunanje pogoje 
(spremenljivke) v sedanjosti, se zdi, da številni samomori in razmah različnih oblik zasvojenosti 
v Sloveniji nakazuje, da bi te črne napovedi lahko bile kar točne za našo deželo.  

Za osebe s takimi težavami smo v Sloveniji  - v okviru združenj za psihoterapijo ter na osnovi 
različnih psihoterapevtskih šol in teorij o vzrokih in odpravljanju takih motenj – razvili vrsto 
oblik pomoči, ki skušajo motnje odpraviti ali ublažiti predvsem z odnosom in ne  z – danes 
vse bolj popularnimi – kemičnimi sredstvi. Take psihoterapevtske oblike pomoči želimo na 9. 
Študijskih dnevih Slovenske krovne zveze na Rogli teoretično utemeljiti in predvsem praktično 
prikazati.  

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

psihoterapevtom-praktikom:
- zavemo se bolje meta-teoretičnih predpostavk svoje šole in različnih razlag vzročnosti  
(premočrtne, krožne razlage); 
- različni znanstveni zaključki o istem pojavu (anksioznosti ali depresiji) nam govorijo, 
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da ima znanstvenik vplivno vlogo pri rezultatu opazovanja, da je torej absolutna znanstvena 
objektivnost vprašljiva – posebej, če se znanstvenik tega ne zaveda;
- učimo se drug od drugega, kako vključiti v svoje delo znanja drugih psihoterapevtskih 
šol in spoznanja drugih strok (npr. nevroznanosti, kibernetike, kemije, filozofije, itn.); 

strokovnjakom in laikom:
- zavemo se, da je znanost vendarle odvisna tudi:  a) od politike; 'terapevtske države' (T. 
Szasz) razvijajo 'bolezenske ekonomije' (Z. Hočevar); b) interesov; npr. farmacevtska industrija 
in c) človeške nečimrnosti in togosti, npr. apriorno zavračanje drugačnih prepričanj in ugotovitev; 

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

Pričakujemo vas na Rogli z vašimi izkušnjami, razmišljanji in idejami.

SKZP
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Kriteriji in postopek za prijavo delavnice na 

študijskih dnevih SKZP

Tesnobnost, depresivnost in psihoterapija

Programski odbor študijskih dni SKZP vabi, da sodelujete s svojimi aktivnimi prispevki.
Prosim, da ob prijavi upoštevate naslednje kriterije:

1. Prispevki so lahko v obliki predavanja, predstavitve primera, video predstavitve, de-
monstracije dela v živo, izkustvene delavnice, diskusijske delavnice .
2. Prispevki naj bodo iz psihoterapevtskega področja čim bolj vezani na temo srečanja
»Tesnobnost, depresivnost in psihoterapija«.
3. Prispevki naj izhajajo iz strokovno priznanega psihoterapevtskega pristopa in naj dopri-
nesejo že k uveljavljenemu znanju.
4. Ob prijavi navedite svojo stopnjo in vrsto izobrazbe, specializacijo s področja psihote-
rapije, ter na kratko svoje izkušnje psihoterapevtskega dela.
5. V primeru, ko izvajalec delavnice še nima končanega ustreznega izobraževanja in ne 
dovolj izkušenj, mora ob prijavi priložiti priporočilo profesorja, mentorja ali supervizorja.

Izvajalci delavnic in drugih prispevkov pošljite prijavo s kratkim vsebinskim povzetkom in 
osebnimi podatki (ime in priimek, roj. d., izobrazba, e mail, telefon) na naslov:
milena.vidmar@guest.arnes.si

Prijavo pošljite do 27. februarja 2011.

Izbor delavnic in drugih prispevkov bo izvedel programski odbor v katerem so predstavniki vseh 
modalitet, članic SKZP. Programski odbor prispevek odobri, ga zavrne ali predlaga dopolnitev.

Podrobnejše informacije o 9. študijskih dnevih SKZP,  lahko spremljate na spletni strani SKZP: 
www.SKZP.org

       Za programski odbor
       Milena Vidmar

 Študijski dnevi - Tesnobnost, depresivnost in psihoterapija
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Navodila za objavo prispevkov

Namen in cilji revije Kairosa – Slovenske revije za psihoterapijo
Kairos – Slovenska revija za psihoterapijo je uradna revija Slovenske krovne zveze za psi-

ho-terapijo. Na leto izidejo štiri številke. V njej so objavljeni prispevki z vseh področij psiho-       
terapije in tudi z njenih mejnih interdisciplinarnih področij. Glavni cilji revije je vzpodbujati 
razvoj psihoterapije kot samostojnega poklica in kot samostojne znanstvene discipline, ki se 
bo vedno bolj vpenjala tudi v akademski svet tako na Slovenskem kot v tujini. Zato želimo z 
revijo v čim krajšem času prodreti v mednarodne bibliografske baze in promovirati slovenske 
psihoterapevte in psihoterapevtke tudi zunaj naših meja. Prav tako želimo prispevati k odprtosti 
in dialogu med različnimi psihoterapevtskimi pristopi. Po eni strani hočemo z revijo vzpodbujati 
objavo izvirnih znanstvenih člankov po drugi strani objavo strokovnih prispevkov, ki poročajo 
o strokovnem delu in raziskovanju v praksi. In nenazadnje želimo prispevati k izmenjavi stališč, 
izkušenj, mnenj ter dilem v zvezi z aktualnimi psihoterapevtskimi temami in izzivi.

Vrste prispevkov in objava
Vsebina prispevka naj bo s področja psihoterapije oz. mejnih interdisciplinarnih področij. V 

reviji objavljamo tri vrste prispevkov: znanstvene članke, strokovne članke in druge prispevke. 
Čeprav je glavni cilj in namen revije pripomoči k znanstveno strokovni promociji slovenske 
psihoterapije s kvalitetnimi znanstvenimi in strokovnimi članki (tudi glede obsega je to večji 
del revije), so dobrodošli tudi drugi prispevki (bolj natančno glej spodaj). Članek objavimo po 
uskladitvi z recenzentoma (postopek dvojne slepe recenzije) in po lektoriranju. Uredništvo za-
upa, da prispevek, poslan za objavo, ni v postopku za objavo v drugi reviji ali drugem mediju. 
Objavljamo prispevke napisane v slovenskem ali angleškem jeziku, po dogovoru z uredniškim 
odborom tudi v drugem jeziku.

Za prispevke, ki jih ponudite v objavo kot članke, bodisi kot znanstvene ali strokovne, veljajo 
pra vila, ki jih bolj obširno navajamo v nadaljevanju. Objavljamo raziskovalne in teoretične član-
ke, pregledne članke ter prevode pomembnih tujih člankov. V raziskovalnem (empiričnem) član-
ku avtor poroča o raziskavi v skladu z ustaljeno strukturo: uvod, metoda, rezultati, razprava in 
lite ra tura. Teoretični članek naj preuči in kritično analizira določene modele ali teorije. Pregled-
ni članek kritično ovrednoti na različnih mestih že objavljene prispevke. Metaanalitična študija 
predstavlja posebno vrsto članka, v katerem avtor s pomočjo posebne raziskovalne metodologije 
pregledno predstavi rezultate številnih empiričnih študij na temo nekega raziskovalnega pro b-.
lema.

Hkrati so dobrodošli prispevki vseh vrst, ki so namenjeni informiranju o praksi, razvoju stro-
ke, novostih, izmenjavi izkušenj in stališč, saj želimo dati priložnost tudi vsem (strokovnjakom, 
klien tom, študentom psihoterapije), ki niso vešči akademskega pisanja. Pošljete lahko kratka 
poro čila o praksi, projektih, mini raziskavah, kazuistične prikaze, knjižne recenzije, razmisleke, 
pole mike, izkušnje, pisma, ocene prispevkov, strokovne novice, novice o družbenih dogajanjih 
pomem bnih za psihoterapijo, poročila iz različnih psihoterapevtskih kongresov, strokovnih sre-
čanj, usposabljanj, predavanj, seminarjev ipd.

Struktura člankov
Članek mora vsebovati v slovenskem in angleškem jeziku napisane: naslov članka, ključne 

besede (najmanj tri, največ šest) in povzetek (10 do 15 vrstic). Priporočamo naslednjo strukturo 
za raziskovalne (empirične) članke:

1. V uvodnem delu zgoščeno prikažite glavno teoretično oz. konceptualno ogrodje, iz kate-
rega izhaja raziskovalni problem oz. vprašanje. 
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2. Raziskovalni problem oz. vprašanje oblikujte jasno, tako da bo logično nadaljevanje uvod-
nega dela prispevka. Poudarite, katere nove dileme odpira. 

3. Raziskovalne hipoteze in spremenljivke, uporabo kvalititativnih in/ali kvantitativnih me-
tod morate jasno opisati. Kratek, a natančen opis izbire udeležencev, uporabljenih metod razis-
kovanja in raziskovalnega načrta je nujen. 

4. Prav tako morate jasno prikazati rezultate. Tabele morajo vsebovati le nujne informacije. 
Če je potrebno, lahko podrobnosti predstavite v dodatku (prilogi). 

5. Razprava in interpretacija izsledkov se mora nanašati na znane koncepte in teorije, ne 
glede na to, ali jih dobljeni rezultati podpirajo ali ne. 

6. Trditve ali dognanja drugih avtorjev so v besedilu potrjena z referenco. Na koncu prispev-
ka je priložen seznam literature, na katero se besedilo sklicuje. 

Za strokovne članke to strukturo ustrezno prilagodite! V teoretičnem članku empirične po-
datke predstavite samo v primeru, če so v neposredni zvezi s teorijo. V preglednem članku upo-
števajte to strukturo: opredelitev in razlaga problema, povzetek predhodnih raziskav, pojasnitev 
medsebojnih odnosov, protislovij, pomanjkljivosti in na koncu predlogi za nadaljnje raziskovan-
je.

Za druge prispevke veljajo splošna načela dobrega pisanja, npr. da se izogibamo kopičenju 
tem, dolgim uvodom, ki niso povezani s temo, in obnavljanju splošno znanega, temveč čim prej 
preidemo k stvari ter jo obdelamo pregledno in zgoščeno. Če pošljete take prispevke, navedite v 
prvi vrstici svoje ime (oz. imena avtorjev in avtoric prispevka), v drugi naslov prispevka, v tretji 
pa opredelitev vrste prispevka (npr. Poročilo o projektu, Knjižna recenzija itn.). Naslov knjižne 
recenzije je naslov recenziranega dela, opremljen s številom strani in ISBN.

Tehnična navodila za oblikovanje prispevkov
Oblikovni izgled, besedilo, tabele, slike, opombe. Članki naj bodo dolgi do ene avtorske 

pole (30.000 znakov s presledki; to je 16 strani po 32 vrstic z okoli 60 znaki v vrstici). Kot 
navajamo zgoraj, sprejemamo tudi druge prispevke do polovice avtorske pole. 

Besedilo naj ima dvojen razmak med vrsticami in enotno velikost črk, tj. 12 pik. Biti mora 
neformatirano, brez pomikov v desno, na sredino ipd. Ne uporabljajte avtomatičnega številčen-
ja odstavkov. Pri alineah na začetku vrstice ne uporabljajte »bulitov«, črnih pik, temveč samo 
navadne pomišljaje. 

Vmesni naslovi imajo lahko največ dve ravni. Oštevilčimo jih ročno (1., 1.1., 1.2.,2.,2.1 ...). 
Ne uporabljajte avtomatičnega številčenja naslovov.

Citate označite z narekovaji in NE z ležečo pisavo. Daljši citati so v posebnem odstavku.
Ležečo pisavo uporabljajte samo za poudarjeno besedilo, naslove knjig in revij (glej spodaj) in 

za tuje besede v besedilu, ne pa za citate, naslove razdelkov ipd. Krepke (bold) pisave ne uporablja-
mo. Pazimo, da je poudarjeno samo besedilo, ki mora biti poudarjeno, ne pa tudi sosednja ločila.  
Vse tuje besede (razen imen) pišite ležeče. Kjer z izvirnim izrazom pojasnjujete svoj prevod, 
ga postavite v oglati oklepaj, npr.: „... igra [play] ...”; z oglatim oklepajem zaznamujte tudi ne-
izrečen ali izpuščen del citata, npr.: „... [družina] ima funkcijo ...”, „... [V]se tuje besede [...] in 
latinske kratice [...]”. 

Ves tekst, vključno z naslovi, podnaslovi, referencami itn., je pisan z malimi črkami, seveda 
pa upoštevamo pravila, ki veljajo za veliko začetnico. Tega pravila se ni treba držati le, če citira-
mo besedilo, ki uporablja velike črke. 

Za vsako tabelo in sliko mora biti v prispevku nakazano približno mesto, kjer je predvidena 
(npr. ‚vstaviti sliko 1’ ali ‚vstaviti tabelo 1’). Tabel in slik ne vstavljate v besedilo, pač pa jih 
pripravite v ločeni datoteki, v katero najprej vstavite vse tabele in nato vse slike, vsak prikaz na 
svoji strani (če je potrebno, lahko slike shranite tudi v več ločenih datotekah). 

Zaporedno številko slike in besedilo, ki sliko opisuje, vstavite v besedilo takoj za mestom, 
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kjer je označen predvideni položaj slike (npr. najprej v svoji vrstici podate informacijo: ‚vstaviti 
sliko 1’, pod njo pa ime in za piko naslov slike: ‚Slika 1. Odnos med X in Y …’). Slike morajo 
biti izdelane brezhibno in z dovolj velikimi črkami, številkami in ostalimi znaki, ki omogočajo 
pomanjševanje brez večje izgube preglednosti. Ne uporabljajte barv, pač pa, če je potrebno, 
različne dobro razločljive rastre, sivine in/ali vzorce. Grafe v datoteko s tabelaričnimi in grafič-
nimi prikazi prilepite v taki obliki, da jih bo možno urejati v izvornem programu (npr. Excelov 
grafikon prilepite kot predmet in ne kot sliko ali metadatoteko). Fotografije z visoko ločljivostjo 
(> 300 dpi) naj bodo shranjene v kar najboljši kvaliteti grafičnega formata JPG, TIF ali PNG. 
Sheme in diagrami naj bodo iz izvornega programa prilepljene v datoteko kot predmet, izjemo-
ma kot slike navedenih grafičnih formatov z visoko ločljivostjo. V primeru posebnih zahtev (npr. 
pri uporabi manj običajnih programov za generiranje slik ali če se določene slike ne da izdelati 
računalniško), se o načinu priprave slik predhodno posvetujte s tehničnim urednikom revije (e-
naslov: denis.hilcer@viaq.si).

Tabele naj bodo natipkane z enojnim razmikom. Nad tabelo naj bo (v datoteki s tabelaričnimi 
in slikovnimi prikazi) izpisana zaporedna številka tabele in za piko njen naslov (npr. Tabela 1. 
Primerjava vedenjskih vzorcev …). Tabela mora biti informativna brez posebnega sklicevanja na 
besedilo, torej opremljena s potrebnimi informacijami in po potrebi z opombami. V besedilu se 
sklicujte na sliko ali tabelo (npr. z ‚glej sliko 1’, ‚v tabeli 2’ ...), saj prikaz ne bo nujno na mestu, 
ki ste ga predvideli.

V poglavju o rezultatih naj bo isti podatek vedno prikazan le enkrat. Izberite najbolj primeren 
in informativen način (slika, tabela ali prikaz v vezanem besedilu). 

Opombe k besedilu naj bodo pomaknjene na konec besedila pred seznam literature. Ne upo-
rabljajte računalniškega formata opomb. V glavnem besedilu označite opombo z njeno zapore-
dno številko takoj za besedo ali ločilom, in sicer v pisavi superscript („nadpisano”). V taki pisavi 
naj bo tudi številka pred besedilom opombe. Opombo dodajte samo, če je res nujno. Bibliograf-
skih opomb (tj. takih, katerih poglavitna vsebina je navedba vira) ne sme biti. 

Citiranje, literatura. Uporabljene reference drugih avtorjev v besedilu citirajte po temle 
zgledu, npr. Berne (1962) ali (Berne, 1962). Vedno navedite tudi strani v viru, kadar je to smisel-
no, npr. (Berne, 1962: 25). Kadar je citiranih več avtorjev, so navedeni v abecednem redu, npr. 
(Lambert, 2003; Stern, 1992; Varga, 1953). Citati posameznih referenc so ločeni s podpičjem, 
npr. (Berne, 1970; Freud, 1929). Kadar so citirano delo napisali trije avtorji ali več (do vključno 
šest), so pri prvem citiranju vedno navedena imena vseh soavtorjev, npr. (Trstenjak, Ramovš, 
Ule in Pečjak, 1967), pri morebitnih naslednjih citatih pa le ime prvega avtorja, za druge pa je 
dodano le ‚in dr.’ oz. ‚et al.’; drugi citat bi se tako glasil (Trstenjak in dr., 1967). Kadar je citira-
nih več del istega avtorja, napisanih v istem letu, so letnicam dodane male črke po abecednem 
redu, npr. (Peklaj, 1968a, 1968b). Imena istega avtorja ali urednika v zaporednih referencah ne     
ponavljamo, npr. (Miller, 1992: 121-122; 1997: 26-29). Ko citiramo sekundarni vir, zapišemo 
takole (Capra v Burman, 1999: 37) in na seznam virov ne uvrstimo primarnega vira (v našem 
zgledu Caprovega dela), temveč samo sekundarni (v našem zgledu Burman). Če prispevek vse-
buje gradivo, ki zapade avtorskim pravicam, morate sami zaprositi za dovoljenje za objavo. Tako 
gradivo mora biti opremljeno z navedbo vira.

V seznamu literature na koncu prispevka so navedena po abecednem redu avtorjev (in brez 
zaporednih številk) vsa v besedilu citirana dela (in samo ta). Pri navedbi vira so vedno izpisa-
na imena vseh avtorjev prispevka, ne glede na to, koliko jih je. Navedki prispevkov v revijah 
morajo vsebovati priimek avtorjev, začetnice imena, leto izdaje, naslov prispevka, polno (neo-
krajšano) ime revije, letnik, če se v vsakem zvezku znotraj istega letnika število strani začne z 
1, tudi številko zvezka (v oklepaju), in navedbo strani, na katerih je natisnjen prispevek (pri tem 
uporabljamo pomišljaj –, ne vezaj -). Pri tem je potrebno paziti na ločila, ki ločijo posamezne 
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enote navedka. Ime revije in letnik izhajanja pri navajanju prispevkov v revijah ter naslov 
knjige (tako pri avtorskih kot pri urejenih knjigah) so v poševnem tisku. 

Prispevek v reviji vsebuje priimek avtorja, začetnice imena, leto izdaje, naslov prispevka, 
polno ime revije, letnik, številko revije, strani. Pazite na ločila in na pokončno in ležečo pisavo 
(naslov revije je v ležečem tisku). Primer:

Hettinger, R. in Kächele, A. (2006). A retrospective account of former bulimic patient. Inter-
national Journal of Psychotherapy, 10 (3), 62-71.

Navedba avtorske knjige vsebuje priimek avtorjev, začetnice imena, leto izdaje, naslov knji-
ge, kraj izdaje in založbo. Naslov knjige je v ležeči pisavi. Primer:

Jung, C. G. (1989). Spomini, sanje, misli. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
Navedba poglavja avtorja v knjigi z urednikom vsebuje priimek avtorja, začetnice imena, 

leto izdaje, naslov poglavja v knjigi, začetnice imena ter primer urednika, označbo, da gre za 
urednike, naslov knjige, stran, na kateri je natisnjeno poglavje, kraj izdaje in založbo. Naslov 
knjige je v ležeči pisavi. Primer:

Kociper, J. (2005). Bolezen in zdravje v integrativni terapiji. V J. Bohak in M. Možina (ur.), 
Sodobni tokovi v psihoterapiji: od patogeneze k salutogenezi (str. 68-83). Maribor: SKZP.

Vsaka navedba prispevka, katerega naslov ni v enem od pogosto uporabljanih svetovnih 
jezikov (npr. angleškem, nemškem, francoskem, italijanskem, španskem) mora imeti v seznamu 
referenc v oglatem oklepaju dodan tudi naslov prispevka, preveden v angleški jezik. Primera 
navedbe: 

Pogačnik, V. (1995). Pojmovanje inteligentnosti [Conceptions of intelligence]. Radovljica: 
Didakta.

Tušak, M. (1998). Barvne preference, simbolika barv in osebnost [Colour preferences, colour 
symbolism and personality]. Psihološka obzorja, 7 (4), 67–79.

Sledi še nekaj primerov navajanja literature, ko gre za doktorske disertacije, neobjavljen vir, 
prispevek iz strokovne konference oz. kongresa, spletni vir, več virov istega avtorja iz istega leta 
in vir brez avtorja. Spletni vir opremimo z datumom, ko je bil dostopen. Pri objavah v dnevnem 
tisku postavimo za številko časopisa v oklepaj še datum izida. Pri navajanju angleških virov se 
držimo pravila, da so samostalniki in glagoli v naslovu pisani z veliko začetnico, vse ostale be-
sedne vrste pa z malo. (Pravopis seveda zahteva, da pišemo z veliko začetnico tudi prvo besedo 
v naslovu in podnaslovu, ki ga postavimo za dvopičje.):

Ambrož, M. (2002). Alternative razvoja humane paradigme post-industrijske organizacije. 
Univerza v Mariboru: Fakulteta za organizacijske vede (doktorska disertacija). 

Bresler, K. (1947). Spašavanje kozaračke djece godine 1942 (neobjavljeno).
Reed-Victor, E. (2001). Child Temperament and Personality. Prispevek, predstavljen na 10. 

evropski konferenci o razvojni psihologiji, Upsala, Švedska.
Dienel, C. (2004). Family Policies in European Comparison. Http://www.european-social-

work.net (28. 11. 2004).
Dominelli, L. (1997 a). Anti-racist Social Work. Palgrave: Macmillan (druga izdaja).
Dominelli, L. (1997 b). Sociology for Social Work. Basingstoke, Palgrave: Macmillan.
Nacionalni program socialnega varstva do leta 2005 (2000). Ur. l. RS, 31/2000: 3777–3787.

Pošiljanje prispevkov. Prispevki morajo biti v elektronski obliki v formatu WORD ali RTF 
in jih pošljite na naslov: bojcus@yahoo.com

Za lekturo prispevkov v tujem jeziku mora poskrbeti avtor sam. Ko nam boste prvič posredo-
vali svoj prispevek, ga zaradi postopka slepe recenzije oblikujete v treh datotekah, tako da vanje 
razdelite besedilo prispevka, grafični del ter podatke o prispevku in avtorjih:

DATOTEKA 1 (primer: stres-orig.doc)
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To je besedilo, ki vsebuje celoten prispevek, brez podatkov o avtorju. Naslov datoteke naj vsebu-
je ključno besedo iz naslova prispevka brez navedbe imena avtorja/avtorice. 

DATOTEKA 2 (primer: stres-tabeleslike.doc)
To je datoteka s slikami, tabelami, grafi.

DATOTEKA 3 (primer: stres-prva stran.doc)
To je prvi list prispevka, ki naj vsebuje (če je članek po dogovoru napisan v katerem od dru-

gih jezikov, morajo biti informacije tudi nujno v slovenskem in angleškem jeziku):

- naslov prispevka
- ime in priimek avtorja/avtorice 
- ključne besede: naj jih ne bo manj ko tri in – če ni nujno – ne več ko šest;
- prevod ključnih besed v angleški jezik
- povzetek: obsega naj 10―15 vrstic in v njem naj bodo zapisane najpomembnejše ugotovit-

ve (sklepi) prispevka. Ne uporabljajte formulacij tipa „Prispevek predstavlja rezultate raziska-
ve ...” ipd., temveč te rezultate (ali sklepe ipd.) na kratko obnovite. 

- prevod povzetka v angleški jezik
- osnovne informacije o avtorici/avtorju: informacija o avtorju ali avtorici naj vsebuje samo 

najosnovnejše podatke (npr. „Dr. X Y je docentka za sociologijo na Fakulteti za socialno delo v 
Ljubljani, predsednica Društva za realitetno terapijo Slovenije). Avtorji ali avtorice morajo ob-
vezno pripisati svoj naslov, telefonsko številko in elektronski naslov in posebej označiti avtorja 
in podatke, kamor želite prejemati informacije o vašem prispevku.

Vaše besedilo bosta recenzirala dva strokovnjaka s področja, s katerim se ukvarja vaše bese-
dilo. Recenziji sta anonimni, ne avtor prispevka in ne recenzenta ne bosta vedela drug za druge-
ga. Po končanem redakcijskem postopku in strokovnih recenzijah bomo izvod prispevka vrnili 
avtorjem, skupaj z recenzijama in kratkim mnenjem urednika glede sprejetja besedila v objavo. 
V primeru, da je prispevek sprejet v objavo, upoštevajte vse prejete pripombe, popravke in suge-
stije ter pripravite končno verzijo prispevka. Poslana končna verzija besedila pomeni tudi vašo 
potrditev, da prispevka v podobni ali enaki obliki ne boste objavili v drugi reviji brez soglasja 
izdajatelja. Uredniški odbor in izdajatelj ne prevzemata odgovornosti za strokovna mnenja in 
trditve, ki so jih podali avtorji posameznih besedil.

V končni verziji naj bo prva stran besedila takoj za naslovom prispevka dopolnjena še z ime-
nom in priimkom avtorjev, imenom inštitucije, kontaktnimi podatki in morebitnimi dodatnimi 
informacijami o financerju študije, o tem, da je bil prispevek predstavljen na kakšnem od kon-
gresov, ali zahvalo. Končno verzijo v elektronski obliki pošljete na naslov glavnega urednika.

Uredniški odbor revije KAIROS

Navodila za objavo prispevkov



228

NAROČILNICA za KAIROS – slovensko revijo za psihoterapijo 
KAIROS—Slovenska revija za psihoterapijo je uradna revija Slovenske krovne zve-

ze za psiho te ra pijo. Na leto izidejo štiri številke. V njej so objavljeni prispevki z vseh po-
dročij psi ho tera pije in tudi z njenih mejnih interdisciplinarnih področij. Glavni cilji revije je 
vzpo dbu jati ra zvoj psihoterapije kot samostojnega poklica in kot samostojne znanstve-
ne discipline, ki se bo vedno bolj vpenjala tudi v akademski svet tako na Slovenskem 
kot v tujini. Zato želimo z re vijo v čim krajšem času prodreti v mednarodne bibliografske 
baze in promovirati slovenske psihoterapevte in psihoterapevtke tudi zunaj naših meja. 
Prav tako želimo prispevati k odprtosti in dialogu med različnimi psihoterapevtskimi pri-
stopi. Po eni strani hočemo z revijo vzpodbujati objavo izvirnih znanstvenih člankov po 
drugi strani objavo strokovnih prispevkov, ki poročajo o strokovnem delu in raziskovanju 
v praksi. In nenazadnje želimo prispevati k izmenjavi stališč, izkušenj, mnenj ter dilem 
v zvezi z aktualnimi psihoterapevtskimi temami in izzivi. Naročnina velja do preklica.
Naročilnico najdete tudi na spletni strani SKZP: www.skzp.org/kairos

LETNA NAROČNINA za zvezek 1 (letnik 2010) (v ceno je že vračunan 20 % DDV):
- za pravne osebe 44 EUR,
- za fizične osebe in knjižnice 34 EUR,

Naročam(o) Slovensko revijo za psihoterapijo – KAIROS.

Št. izvodov ______________

Status naročnika (ustrezno podčrtajte):     pravna oseba     fizična oseba     študent/ka

PODATKI O NAROČNIKU:

Ime in priimek: _______________________________________________

Naziv institucije*: ___________________________________________________

Ulica: ____________________________________________________________
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Notes for contributors

Slovenian Journal of Psychotherapy welcomes original contributions in Slovenian or English language on the 
understanding that their contents have not previously been published nor submitted elsewhere for publication 
(occasionally, the Editorial Board might also accept for publication papers in other languages). Articles are published 
from all fields of psychotherapy, as well as interdisciplinary articles and articles from neighbouring fields. The main aim 
of the journal is to encourage the development of psychotherapy as the autonomous profession on the scientific basis 
in Slovenia and abroad. 

Manuscripts may be in the form of  scientific empirical paper that reports original research, presenting all the standard 
elements of scientific investigation (Introduction, method — including participants, instruments and procedure - results, 
discussion, references). A theoretical paper is expected to examine in detail and critically analyse selected models and/
or theories, and empirical data are described only if they are directly related to the theory. A review paper is expected to 
evaluate previously published work and it is typically composed of the following sections: problem definition, summary 
of previous research, explanation of subject matter inter-relations, contradictions, problems, and suggestions for further 
research. Meta-analytic study is expected to compare different empirical investigations addressing a common problem. 
Other contributions about the psychotherapy practice, development of profession, novelties, sharing of experiences 
are also welcome.

The manuscript must contain the title, keywords (about five, defining the contents), and abstract of up to 300 words. 
The manuscripts should be prepared in accordance with the APA Publication Manual. Each manuscript, meeting the 
technical standards and falling within the aims and scope of the journal, will be subject to double-blind review by two 
reviewers.

Technical Instructions of Manuscript Preparation: The manuscript must be typeset in a standard font (Times Roman, 
Arial, Helvetica, or Courier, 12 pt size), with left justification and double spacing. Titles and subtitles must be clearly 
indicated and pages must be numbered (no other header/footer information is allowed). The paragraphs must not be 
indented and they must be separated by a blank line. The paper should normally not exceed 16 standard pages (32 rows 
by 60 characters) in length. The main text, without author(s) name(s) and institution(s), should be saved in a .doc or .rtf 
file (e.g., in MS Word – if non-Windows software is used, the author must perform the necessary conversion to assure 
seamless operation on the Windows platform). Tables and figures should not be included in the text (but their position 
should be indicated). They should be added as one or more separate files. Figures should be provided in camera-ready 
format without excessively small details. Graphs, schemes, and diagrams should be pasted from the original program 
into a .doc file as objects. Photographs should be supplied in high-resolution (> 300 dpi) graphic files as JPG, TIF, or 
PNG. 

Manuscript Submission: The files containing the text, tables and figures should be named by the first author’s surname 
and a short description of the file (e.g. stern-text.doc, stern-tables&figures.doc). In another separate file (e.g. stern-about 
authors.doc) the basic information on the paper should be provided – title of the paper, name(s) of the author(s), title(s), 
institution(s), and exact address of the author the Editorial Board will contact for further correspondence (including 
telephone number, fax number, e-mail address, home page URL if possible etc.). All the files should be sent by e-mail 
to miran.mozina@guest.arnes.si After editorial consideration and review process, a copy of the manuscript will be 
returned to the author together with the two reviews and editorial opinion on acceptability. In case the manuscript is 
accepted for publication, the author must take into account all the suggestions (including language and style changes) 
while preparing the final version. The text in the final version should include (after the title of the paper) the authors’ 
names and institutions, contact information, and potential additional information on funding, congress presentation 
and/or acknowledgements. The files should be mailed to the Editor-in-Chief. For any additional correspondence please 
make use of e-mail.

Copyright: It is a condition of publication that authors assign copyright of their articles, including abstracts, to the 
Publisher: the Slovenian Umbrella Association for Psychotherapy. Further publication of the material is possible with 
the permission of the Publisher. Editorial and Advisory Boards assume no responsibility for the expert opinions, claims, 
and conclusions stated by the authors in their papers. After publication a complete copy of the relevant issue of the 
journal will be sent free of charge to the author.
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