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Beseda urednikov

MajaSMRDU MiranMožina

Uvodnik

Miran: Predlagam, da napiševa uvodnik skupaj, tako kot sva to počela s Samom.
Maja: Velja. Dobra ideja.
Miran: Napiši osnutek, potem bom jaz dodal, pa ti spet vrnil in tako kroživa do zadnje variante. Tako sva delala s Samom.
Maja: Dobro. Ali imaš še kakšna pričakovanja, kaj naj bi napisala? Kako sta s Samom razumela, kakšen naj bi bil uvodnik?
Miran: Po eni strani naj bi bil informativen, po drugi strani oseben, izpoveden, če uporabim
bolj literarni izraz. V informativnem delu sva na kratko povzela vsebino številke, s tem da sva
dala še kakšno informacijo o avtorjih in njihovih prispevkih, ki je bila zanimiva. Glede na to, da
je Kairos revija Slovenske krovne zveze za psihoterapijo (SKZP), saj je le ta njen ustanovitelj,
izdajatelj in založnik, se nama je zdelo pomembno, da omeniva tudi kakšno aktualno dogajanje v
SKZP. Hkrati sva želela, da bi Kairos postal revija vseh slovenskih psihoterapevtov, da bi sčasoma postal tudi most do terapevtov, ki so povezani v okviru Združenja psihoterapevtov Slovenije
(ZPS). Tako sva bila lani jeseni zelo vesela, ko sem si v Rogaški Slatini kot predsednik SKZP z
novo predsednico ZPS Mileno Srpak podal roko in upal, da se je s tem odprlo novo poglavje v
sodelovanju med tema dvema organizacijama. Mileni sem v neformalnih pogovorih, ki sva jih
imela po srečanju v Rogaški, ponudil tudi bolj intenzivno sodelovanje v Kairosu. Tudi tvoj prevzem funkcije glavne urednice je v nama s Samom in v uredniškem odboru med drugim pomenil,
da boš pomagala graditi ta most, ker si kot predstavnica nove generacije slovenskih psihoterapevtov manj obremenjena s starimi razcepi.
Maja: Ja, odločila sem se, da tvegam, da dam Kairosu svoje ime, izkušnje in znanje. Všeč so
mi besede Janka Bohaka v njegovem članku Etika psihoanalize: »Tako je pogosto v življenju:
pri pojmih se razhajamo, praksa pa nas zopet povezuje.« To se kaže tako na polju psihoterapije
v Sloveniji, na tokratnih študijskih dnevih SKZP in tudi v Kairosu. Želim si, da bi vedno znali
pogledati za besede, za formo v tisto bistvo, ki nas povezuje.
Miran: Me veseli, da si zavezana temu globljemu poslanstvu. Zavezal sem se mu tudi sam.
Tako me zelo veseli, da se bodo letošnjih Študijskih dnevov aktivno udeležili tudi pomembni člani
Združenja psihoterapevtov Slovenije – Peter Praper, Polona Matjan Štuhec in Irena Kosovel
Podgornik. V tem vidim tako dragoceno strokovno obogatitev programa kot tudi pomembno
simbolično gesto povezovanja, kot nadaljevanje mojega stiska roke z Mileno Srpak oktobra lani
v Rogaški Slatini.
In dala si mi dobro iztočnico, da lahko navežem, kaj je bila in je zame druga plat uvodnika
– to je priložnost, da povem nekaj, kar me v trenutku, ko ga pišem, zaposluje, navdihuje… Skratka priložnost, da se izrazim, da ostane nek znak ob poti, kot bi rekel Andrić. In ta naj bi bil znak
človeškosti, ki nas povezuje. To je zame zahtevnejši, bolj tvegan del uvodnika, katerega pisanje
mi seveda vzame tudi več časa kot informativni del. Na začetku mi je Samo ta del bolj prepustil,
potem pa je tudi sam začel v to smer več tvegati.
Maja: Uf, kar zahtevno …
Miran: Ja, kar, saj veš, da si jaz težko kaj olajšam. Včasih se tudi sprašujem, ali kdo sploh
prebere uvodnik. Pa si potem rečem – tudi če ga preberejo redki, sem odgovoren sebi, pomemben
je zame. Če je še za koga, pa toliko bolje. Tako sem bil pred kakšnimi tremi meseci vesel, ko mi
je Alenka Rebula povedala, da je prebrala uvodnik zadnje številke in je v pogovoru nato z mano
podelila svoj osebni odziv, ki je bil zame zelo poučen.
Ampak ne glede na to, kaj se je razvilo med nama s Samom, kaj pa bi ti v tem trenutku napisala v uvodnik?
Maja: Hmmm … Gotovo to, da me prav posebno navdihuje, da je prva številka mojega ured-
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nikovanja posvečena etiki. Nečemu, kar sicer zveni tako filozofsko in teoretično, v resnici pa je
v srži vsakega človeka, vsakega stika, ki ga imamo z drugimi, vsakega pogleda, ki ga namenimo
čemerkoli okoli nas. Izdaja nas v vsakem koraku in prijazno postavlja pred nas zrcalo, da pogledamo vase še globlje, znova in zopet in spet, kot bi rekel Tone Pavček. To ogledalo pa je toliko
večje in iskrenejše, kadar delamo z drugimi ljudmi in še toliko večja je naša etična odgovornost.
Hkrati pa, kot je dejal nemški filozof in zdravnik Albert Schweitzer, etika ne more sloneti na dolžnosti do drugih, ampak je popolna in naravna, kadar čutimo spoštovanje do Življenja in željo po
sočustvovanju in pomoči vsem bitjem.
Miran: Super. Prima si to povedala. Škoda, da tega nisva posnela.
Maja: Me veseli, da ti je všeč. Imam posnetek v svoji glavi, ne skrbi … Vedno nas kot psihoterapevte gradi tudi (ali celo predvsem) naša človeška nota. Želela bi, da bralce tokratna številka
Kairosa, ki podpira Študijske dneve SKZP, spodbudi, da bi tej noti prisluhnili (še bolj), se z njo
uglasili, da bi zadonela v vsem sijaju.
Miran: Uuu, lepo … Dobro si rekla, da se etika kaže v vsakem dejanju, koraku, dihu, hkrati
pa je zame pomembno Wittgensteinovo opozorilo, da o etiki ne moremo eksplicitno govoriti.
Lahko jo zaslutimo in izražamo samo posredno, kot podzemno reko, iz katere se napaja vse, kar
mislimo, čutimo, počnemo.
Marca sem bil na predavanju Willigisa Jägera o zenu, ki je bilo ob ponatisu slovenskega
prevoda njegove knjige Vsak val je morje, kjer je rekel, da so mistika, etika in estetika sestre.
Zenovski mojstri nas učijo, da bodimo čim bolj prisotni v vsakem trenutku našega življenja, ne
glede na to, kaj počnemo – kaj pomembnega ali kaj »banalnega«. Če smo prisotni, čuječi, je vsak
trenutek življenja kot zrcalo, ki nas vabi, da pogledamo vase in v svet okoli nas še globlje, znova
in zopet in spet, kot si rekla. Odkrivanje oz. razvijanje mistične izkušnje življenja gre z roko v roki
z razvijanjem etične in estetske izkušnje. Ko doživimo, da je val morje, ko se zavemo temeljne
povezanosti z drugimi, z okoljem, nam je lahko ob tem, ko se stopimo s petjem ptička presunljivo
lepo, hkrati nam pa naloži veliko odgovornost. Zavemo se stališča udeleženosti, da preživeti ne
moremo sami, ampak samo skupaj z drugimi in širšim okoljem, v katerega smo vpeti.
Praviš, da je še posebno dragoceno ogledalo drugih ljudi, ko smo z njimi v dialogu. Zato smo
psihoterapevti na nek način v privilegiranem poklicu, ker imamo stalno obilo možnosti za samospoznavanje preko dialoga z našimi klienti. Ogledalo trenutka, v katerem smo z njimi prisotni, je
lahko boleče ali prijetno, navdihujoče od lepote ali pa izpolnjeno z bivanjsko grozo. In ne glede
na ta polarna nasprotja, ki jih v trenutkih srečanja doživljamo z njimi, se nam potrjuje budistična
misel, da je na neki ravni vseeno, ker je vse-eno. Ogledalo trenutka je ne glede na vsebino doživljanja v določenem trenutku zato vedno tudi ogledalo naše etike. Vse kaže eno in eno kaže vse.
Zato etike ne moremo preigrati, ne moremo ji določiti termina, ki bi za srečanje z njo odgovarjal nam, da bi se npr. lahko pokazali v lepši luči. Če npr. še tako lepo govorimo o etiki, se
kaže tudi in predvsem v tistem, kar je med besedami in okoli njih. Do take zavesti in budistične
etike, kot jo je izrazil Schweitzer, pa je dolga pot, vendar lahko začnemo vaditi danes, ZDAJ!
Vzhodnjaki za razliko od zahodnjakov zaupajo vadbi, prakticiranju. Čeprav morda ta trenutek še
ne zmoremo »etične drže, ki ne sloni na dolžnosti do drugih«, kot pravi Schweitzer, je za vzhodnjake ključnega pomena, da jo vadimo prav preko dolžnosti do drugih, do okolja. In če bomo
vztrajni, če bomo vadili in vadili, bo postopno naše čutenje »spoštovanja do Življenja« in »želja
po sočustvovanju in pomoči vsem bitjem« postala v nas »popolna in naravna«.
Maja: Še nekaj mi je ta trenutek padlo na pamet. Če se naša človeška drža vsak trenutek napaja iz podzemne reke etike, potem se posredno izraža tudi v najinem pogovoru, ZDAJ! Spomnila
sem se, da etični kodeks SKZP govori v poglavju o poklicnih odnosih tudi o etiki, ki se odraža v
medsebojnih odnosih med nami, psihoterapevti in v komunikaciji, ki jo imamo psihoterapevti z
drugimi strokovnjaki, npr. z zdravniki, psihologi, socialnimi delavci idr.
Miran: Ja, načela si temo, ki bi ji lahko posvetili celo številko Kairosa. Čeprav se dobro
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razumeva kot Miran in Maja, ta trenutek ni nepomembno, da se pogovarjava tudi kot pripadnika različnih poklicnih skupin – ti kot klinična psihologinja, jaz kot psihiater, oba pa hkrati kot
psihoterapevta. V Sloveniji je bila ta navezava med kliničnimi psihologi in psihiatri ključna za
začetek razvoja organiziranega psihoterapevtskega izobraževanja v začetku sedemdesetih let.
Najbolj prepoznavna lika te plodne naveze za razvoj slovenske psihoterapije sta bila Leopold
Bregant, klinični psiholog, in psihiater Lev Milčinski. Tako, vidiš, sva naslednika te plodne naveze, v katero so se pa od osemdesetih let naprej vključili tudi drugi poklici – danes je pri nas
veliko psihoterapevtov iz vrst socialnih delavcev, specialnih in socialnih pedagogov, medicinskih
sester, delovnih terapevtov in pa manj sorodnih poklicev – ekonomistov, pravnikov, računalniških inženirjev, filozofov, sociologov itn. Danes zato ne more več biti povezovalna ideja, da je
psihoterapija rezervirana samo za psihiatre in klinične psihologe, ampak da je psihoterapija samostojni poklic, za katerega se lahko izobražuje vsak, ki ima univerzitetno izobrazbo, v fakultetni
študij psihoterapije pa se lahko vključijo že maturanti.
Ta prehod v psihoterapijo kot samostojni poklic poteka ne samo pri nas ampak v celi Evropi
z veliko napetosti in konfrontacij med različnimi poklicnimi skupinami, npr. v nekaterih državah
želijo imeti monopol nad psihoterapijo psihologi, v drugih zdravniki, vplivni pa so tudi teologi,
zdravilci itn. Tudi med psihoterapevti se kažejo napetosti v tej prehodni fazi, saj se predstavniki različnih psihoterapevtskih pristopov večkrat med sabo ne morejo zediniti za uveljavljanje
skupnih interesov psihoterapije kot celote. Obstoječa zmeda ima namreč za različne pristope
tudi dobre plati, saj lahko vzdržujejo neke vrste samozadostnost in izključevalno nestrpnost do
drugih pristopov in celo znotraj pristopov se lahko oblikujejo skupine, ki vzdržujejo neplodne
konflikte in nesodelovanje.
Maja: Najbrž se zato tudi midva ne moreva izogniti določenim napetostim, čeprav sva si, kot
Miran in Maja, naklonjena. Lahko bi rekla, da kot urednika delujeva v polju visokih družbenih
napetosti in velike konfliktnosti in se to nekako mora odražati tudi v najinem sodelovanju. Vendar
je prav to, da sva hkrati Miran in Maja, ki si zaupava, lahko tisti ključni jeziček na tehtnici, da v
trenutkih preizkušnje ne bova padla v to, kdo ima prav in kaj je res ali kaj ni. Da ohraniva zaupanje, da ostaneva povezana in nadaljujeva s povezovanjem navzven. Lahko sva tudi dober zgled.
Miran: Ja, veliko mi pomeni, da sva do zdaj ohranila zaupanje, čeprav sva že doživela trenutke bolečih nesporazumov in sva se tudi zjezila drug na drugega. Ne da bi včasih pokazala s
prstom na drugega, ne bi mogla priti skozi konflikt do bolj uravnovešenega pogleda. Čeprav so
trenutki, ko zagledamo v drugem vir problemov in težav, tudi nevarni, ker se odnos lahko prekine,
etike udeleženosti v najinem delovnem odnosu ne moreva ohranjati samo s prijaznim božanjem
in hvaljenjem, ampak tudi s stalnim soočanjem, ki je na trenutke lahko ostro in boleče.
Večkrat v trenutkih, ko mi je težko, naključno odprem kakšno knjigo poezije, da mi nastavi
ogledalo in mi pomaga najti tisto oporno točko v meni, na kateri lahko sprejmem svoj delež
odgovornosti za boleča trenja. Ko sem se nedavno v poskusih dialoga s kolegi in kolegicami v
okviru SKZP počutil onemogočen, ko je med nami prevladal grenak koktajl strahu, molka, nezaupanja in jeze, in sem si po dolgem, nekonstruktivnem in neprijetnem sestanku celil rane v
samoti večera, sem na slepo odprl Rilkejeve Devinske elegije:
»Čeprav ugasnejo luči, čeprav
mi poreko: Nič več –, četudi z odra
plane praznina s sivkastim prepihom,
čeprav nobeden mojih prednikov,
nobena ženska ne ostane z mano,
še deček s škilastim očesom ne:
jaz le ostanem. Zmeraj lahko gledaš.«
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Ko sem prebral te verze, sem bil ganjen. Obstal sem oz. upočasnilo me je. Naenkrat sem
začutil pravo telesno olajšanje in polnost trenutka, ki ga živim. Kot da bi se mi odprl nek širši
prostor v zdaj, stiska je popustila. Ja, še lahko gledam, sem se nenadoma zavedel. Lahko tudi
slišim in čutim. Ostajam in postajam, z vsemi svojimi mislimi, občutki, s telesom, vpet v dramo
življenja. In se povezujem.
Zato lahko še vedno upam in te vabim, draga Maja, da skupaj kot poklicna kolega in kot človeka vztrajava, medtem ko vedno znova tudi padava in spet vstajava. Vstajava v bolj občuteno in
polnejše življenje, ko se v trenutkih srečanja povezujeva in skupaj soustvarjava nove medsebojne
vezi med slovenskimi psihoterapevti in s širšo duhovno in družbeno skupnostjo.
Maja: Zelo zanimivo se pogovarjava, vendar čas hitro mineva. Rok za oddajo najinega uvodnika se je že iztekel, Branko pritiska name, kdaj mu ga bom poslala. Če ti je prav, narediva piko
v najinem razmišljanju o uvodniku in poglejva, kako bova predstavila tokratno številko.
Miran: Prav imaš. Katere prispevke boš predstavila ti in katere naj jaz? Morda je najbolje,
da jaz predstavim tiste, ki so šli bolj skozi moje roke in obratno?
Maja: Dobra ideja. Kaj boš povedal o Heinzu?
Miran: Nekaj takega sem mislil: Heinz von Foerster (1911-2002), fizik in filozof ter eden
graditeljev kibernetike, je bil izjemen znanstvenik in predavatelj, ki je znal zahtevne teme podati
zanimivo in z obilico humorja. V predavanju o etiki in kibernetiki drugega reda, ki ga je imel na
začetku devetdesetih let v Parizu na psihoterapevtskem kongresu, s svojo neposrednostjo odpre
velike širine razmišljanja in pogleda na etiko. V njem nas med drugim opozori, da se lahko v
odnosu do sebe in sveta odločimo oz. izberemo med dvema stališčema: stališčem neudeleženosti
in stališčem udeleženosti. Ali gledamo na svet skozi ključavnico ali pa smo del drame tega sveta.
To pa hkrati pomeni tudi odločati se med dvema različnima etičnima pozicijama.
Maja: V redu. Kaj pa o Janku Bohaku?
Miran: Janko je prvič objavil svoj članek o Etiki psihoanalize v zborniku Profesionalna etika
pri delu z ljudmi, ki ga je leta 1996 uredil dr. Ludvik Toplak, izdala pa ga je Univerza v Mariboru
skupaj z Inštitutom Antona Trstenjaka. Zbornik je gotovo še danes najbolj obsežen in temeljit
prikaz raznih vidikov profesionalne etike različnih poklicev pri nas (npr. učiteljev, vzgojiteljev,
novinarjev, terapevtov, poslovnežev, računovodij, revizorjev, odvetnikov, znanstvenikov, politikov
itn.). Za to številko Kairosa je Janko svoj takratni prispevek popravil in dopolnil.
A veš, ena od stvari, ki so mi v vlogi urednika prijetne, je ta, da je v moji glavi v ozadju stalno
prisotna misel, koga povabiti k pisanju članka, kaj bi bilo primerno za objavo. Začetek marca
sem se v Portorožu udeležil kongresa Mednarodnega združenja za družinsko terapijo. Tam sem
varuhinjo človekovih pravic, dr. Zdenko Čebašek, prosil, če lahko objavimo njen uvodni nastop,
v katerem je na jedrnat način prikazala razvoj slovenske psihoterapije in izzive, s katerimi se
srečuje danes v širšem družbenem kontekstu, npr. z nasiljem, revščino, multikulturnostjo in emigranstvom itn. Na delavnici Diane Dimodice Mille, doktorice znanosti umetnostne zgodovine in
družinske, partnerske in družinske terapevtke iz Connecticuta iz ZDA, pa mi je bil všeč pregleden
prikaz postmoderne paradigme v praksi in izobraževanju iz sistemske družinske terapije. Dela
kot direktorica umetniške galerije na Univerzi Fairfield in hkrati v svetovalnici te univerze. Prijetno sem bil presenečen, ko je z navdušenjem sprejela povabilo za objavo in po kongresu skupaj
s sodelavcem dr. Anibalom Torresom, asistentom v programu izobraževanja za zakonske in družinske terapevte na isti univerzi, hitro dopolnila svoje predavanje v članek.
Za informativni del Kairosa sem vedno pozoren, kaj se dogaja s študenti psihoterapije. V
Kairosu smo objavili že precej novic iz njihovega vsakdana. Tako sem jih tokrat povabil, da
napišejo kaj o novo ustanovljenem Društvu študentov psihoterapije Slovenije in o brucovanju,
kjer so se študentje sedanjega drugega letnika spet izkazali z odlično organizacijo in domiselnim
programom. Na brucovanju sem se počutil zelo sproščeno in prijetno, program je bil v nekaterih
točkah zabaven in v drugih tankočuten, globok. Zelo so se me dotaknile osebne spremembe, ki
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se vidijo na študentih že po enem in še bolj po dveh letih študija. Prispevka sta napisala predsednik društva Iztok Zver in osrednja organizatorka brucovanja Taga Nastasia Hughes. Verjetno
bo kmalu začel izhajati tudi kakšen informativni bilten, ki bo potem razbremenil Kairos še te
funkcije. Odlično bi bilo tudi, če bi za celo slovensko psihoterapevtsko sceno začel izhajati bilten
ali časopis (morda v elektronski obliki), ki bi dajal zanimive informacije o aktualnih dogajanjih.
Dokler tega ni, je Kairos pomemben tudi v tem informativnem smislu.
V veliko veselje mi je, da bo letos dobil Zlato priznanje za razvoj psihoterapije prof. dr. Alfred
Pritz, rektor Univerze Sigmunda Freuda na Dunaju in generalni tajnik Evropske zveze za psihoterapijo, naš dolgoletni prijatelj, odličen strokovnjak in človek izjemno širokega pogleda, ki je
veliko pripomogel k razvoju psihoterapije na Slovenskem. Posebno dragocen pa je tudi za razvoj psihoterapije globalno, saj je s svojimi velikimi organizacijskimi sposobnostmi pripomogel k
uveljavljanju psihoterapije kot samostojnega poklica na vseh celinah sveta.
Kot je že običajno, spet objavljamo tudi program in povzetke Študijskih dnevov SKZP, kar sta
skrbno zbrali in uredili Romana Kebe in Irena Poštrak. Vsak udeleženec letošnje Rogle bo spet
dobil svežo novo številko Kairosa. Bravo mi, uspelo nam je ujeti roke!
Maja: Zahtevna plat »nabiralništva« je, da večkrat ne gre tako gladko od obljube do tega,
da od avtorja članek res prispe. Je potrebno veliko potrpežljivosti in taktnosti v stikih z avtorji.
Poglejva zdaj, kaj pa je šlo bolj skozi moje roke.
Ne zdi se mi slučajno, da se v številki, ki je usmerjena k etiki, pojavljata dva članka, ki govorita o eni bolj marginaliziranih skupin v psihoterapevtskih obravnavah, odvisnikih od prepovedanih drog. Jožica Petek, zanimiva ženska, polna energije, ki se stalno uči in je tako nadgradila
svoj osnovni poklic delovne terapevtke s socialno pedagogiko in diplomo skupinske analitičarke, kot izkušena delovna terapevtka in psihoterapevtka deluje na Psihiatrični kliniki Ljubljana.
Predstavi nam svoje delo z odvisniki preko gibalno izrazne terapije. Ko sem ga brala, sem se
znova zavedla, koliko našega izražanja je neverbalnega in kaj vse lahko sporočamo na ta način.
In še koliko več se lahko pove s sproščenim in ustvarjalnim gibanjem v varnem terapevtskem
okolju skupine ter kaj vse se sprosti v človeku, ko je to, kar izrazi, sprejeto.
Mirjana Delič, specializantka psihiatrije, ki se že nekaj časa intenzivno ukvarja z zdravljenjem odvisnosti od prepovedanih drog, je ena tistih mladih strokovnjakinj, ki razširja svoje
zdravniško znanje s psihoterapevtskim. V prispevku poda lastne izkušnje o psihoterapevtski obravnavi odvisnikov od kokaina na osnovi transakcijske in kognitivno vedenjske terapije. Hkrati
poudarja fleksibilnost, ki je potrebna ob tovrstni obravnavi in hkrati kritično opozori na pomanjkljivosti in ovire sistema.
Da bi zopet poudarili pomembnost etike v celotnem našem delu, izostrili zavest o etičnih
vprašanjih, ter povečali občutljivost za etične probleme, je tu prispevek Simone Tancig, priznane
psihologinje, ki sicer poučuje na Pedagoški fakulteti in ženske z mnogimi življenjskimi izkušnjami ter širokim pogledom. V članku se sicer osredotoča na razmišljanje o etiki v družboslovnem
raziskovanju, vendar pa v osnovi odpira vprašanja, ki so širša od tega.
Ker ne moremo slediti etiki, ne da bi pogledali sebe in vase, nas k temu spodbujata Kristina
Egumenovska in Margherita Spagnuolo-Lobb s poglobljenim razmišljanjem o selfu v geštalt
terapiji. Kristina, nadebudna mlada raziskovalka na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete
v Ljubljani, se je lotila zahtevnega prevoda zelo strokovnega teksta uveljavljene geštalt terapevtke in direktorice italijanskega inštituta za podiplomski študij (geštalt) psihoterapije. V članku
se celostno poglobi v koncept selfa in zaključi z zaupanjem v spontanost in v ustvarjalnost kot
ciljema psihoterapije.
Dva prispevka govorita o terapevtskem delovanju v skupini, vsak iz drugega vidika.
Bojan Varjačič Rajko, zelo aktiven in s srcem predan terapevt, ki se usposablja za kliničnega
psihologa, pregledno predstavi intervencije v skupinski analizi ter izpostavi svobodno izbiro
intervencij in osebnega stila vsakega analitika.

Miran Možina · Maja Smrdu
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In nenazadnje me veseli, da se je v Kairosu pojavila tudi recenzija knjige Etika evropskih
psihologov, ki jo je napisal Robert Riley. Do zdaj je Kairos v tem smislu premalo izkoriščen, zato
upam, da bomo v prihodnosti objavljali tudi več knjižnih recenzij.
A ti še kaj več veš o Ingu Klimkusu?
Miran: Ingo je na lanskih študijskih dnevih SKZP prejel Zlato priznanje SKZP za razvoj psihoterapije in smo ga bolj podrobno predstavili v objavi utemeljitve zlatega priznanja, zato tega
ne bi ponavljal. Veliko let je požrtvovalno vzgajal generacijo terapevtov za globinsko psihološko
psihoterapijo. V plenarnem predavanju, ki ga je prevedel Janko Bohak, govori o pomenu osebne
izkušnje pri delu v skupinah, o tem, kako pomembno je, da smo vedno tudi ali zlasti kot terapevti,
pozorni tudi nase, na svoje doživljanje, vedenje, na procese, ki se v psihoterapevtskem procesu
dogajajo v nas.
Maja: Mislim, da sva s tem končala. Hvala ti.
Miran: Hvala tudi tebi in vsem, ki so pripomogli k tej številki ter vsem, ki bodo z branjem
osmislili delo vseh avtorjev ter pogledali nase in na svoje delovanje tudi iz vidika etike. 
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rage dame in gospodje!
Ganila me je širokogrudnost organizatorja te konference, ki mi je po eni strani omogočila
obisk vašega lepega mesta Pariza, po drugi strani pa izkazala čast, da s svojim predavanjem
odprem plenarno sejo. Navdušila me je tudi bistroumnost naših organizatorjev, ki so mi za temo
mojega predavanja predlagali in izbrali naslov »Etika in kibernetika drugega reda«. Če odkrito
priznam, se sam tako zahtevnega naslova verjetno ne bi upal predlagati, vendar pa me veseli, da
ste to nalogo zaupali prav meni.
Že ob odhodu iz Kalifornije v Pariz so me nekateri, ki so bili polni zavisti, spraševali: »Kaj pa
boš počel v Parizu? O čem boš predaval?« Ko sem jim odgovoril: »Govoril bom o etiki in kibernetiki drugega reda,« so me vsi začudeno pogledali in vprašali: »Kaj pa je kibernetika drugega
reda?«, kot da bi o etiki ne bilo vredno vprašati.
Odleže mi, kadar me ljudje sprašujejo o kibernetiki drugega reda in ne o etiki. Razprava o
kibernetiki je veliko bolj preprosta kot razprava o etiki, o kateri je skoraj nemogoče govoriti. O
tem bom sicer bolj podrobno govoril kasneje. Zaenkrat bi rad povedal nekaj o kibernetiki sami
oz. o kibernetiki kibernetike, torej o kibernetiki drugega reda.
Kot je splošno znano, govorimo o kibernetiki takrat, ko so efektorji, kot so npr. motor, stroj,
naše mišice itn., povezani s senzornim organom, ki s svojimi signali ponovno vpliva nazaj na
efektorje. Zaradi krožne organizacije se torej kibernetično organizirani sistemi bistveno razlikujejo od drugih, ki niso tako organizirani. Norbert Wiener je v znanstveni diskurz ponovno uvedel
pojem »kibernetika«. Ugotovil je: »Vedenje takšnih sistemov bi lahko interpretirali kot usmerjenost k doseganju določenega cilja.« Lahko bi torej predpostavljali, da imajo takšni sistemi
določen namen! To pa zveni nekam bizarno!
Dovolite mi, da s citati mož in žena, ki jih imamo za matere in očete kibernetične misli, podam še nekaj opisov pojma kibernetika. Najprej se sklicujem na vam vsem dobro znano Margaret Mead, ki je v enem od predavanj za Ameriško kibernetično združenje dejala:
»Kot antropologinjo me je zanimal vpliv kibernetične teorije na našo družbo. Pri tem ne
mislim na računalnike ali elektronsko revolucijo kot tako niti na konec odvisnosti od pisanja pri
nabiranju znanja oz. na to, kako je med uporno mladino obleka namesto mimeografičnega stroja
postala oblika komunikacije.« Dovolite mi, da to ponovim: »Ne mislim na način, kako je med
uporno mladino obleka namesto mimeografičnega stroja postala oblika komunikacije.« In potem
nadaljuje: »Posebej želim opozoriti na interdisciplinarne pojme, ki smo jih na začetku poimenovali ‚povratna zveza’, nato ‚teleološki mehanizmi’ in končno ‚kibernetika’ – da bi poudarili
interdisciplinarno miselnost, ki predstavnikom številnih disciplin omogoča, da lahko med seboj
lažje komunicirajo v jeziku, ki ga vsi razumejo.«
Rad bi predstavil še misel njenega tretjega moža, epistemologa, antropologa, kibernetika in
kot mnogi trdijo očeta družinske terapije, Gregoryja Batesona: »Kibernetika je veja matematike,
ki se ukvarja s problemi nadzora, rekurzivnosti in informacije.« — In še misel filozofa organizacije in mojstra menedžmenta Stafforda Beera: »Kibernetika je znanost o učinkoviti organizaciji.« — In končno poetična refleksija kibernetika vseh kibernetikov Gordona Paska, »gospoda
kibernetike«, kakor ga ljubeče imenujemo: »Kibernetika je znanost o metaforah, ki jih je možno
zagovarjati.«
Kibernetika ima za različne ljudi različne pomene, kar je povezano z bogastvom njenega
*Članek je preveden in objavljenv skladu z avtorskimi pravicami založbe SpringerVerlag,Van Godewijckstraat 30, P.O. Box 17,3300 AA
Dordrecht, The Netherlands	
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konceptualnega temelja. To je po mojem mnenju dobro, saj bi sicer kibernetika postala dolgočasna veda. Kljub vsemu izhajajo vsi ti vidiki iz osrednje teme, in sicer iz krožnosti.
Ko so pred približno pol stoletja prepoznali plodnost tega koncepta, je nastopila evforija v
filozofiranju, epistemologiranju in teoretiziranju o posledicah tega koncepta, o njegovem mestu
na različnih področjih in o njegovi združujoči moči.
Istočasno se je pri filozofih, epistemologih in teoretikih razvilo nekaj nenavadnega: vedno
bolj so videli sebe kot del večje krožnosti – kot del družine, družbe in kulture ali celo kot del
krožnosti kozmičnih razsežnosti. Gre za način opazovanja in razmišljanja, ki je danes za nas
povsem naraven, takrat pa je bil težko razumljiv in celo prepovedan! Zakaj? Ker je nasprotoval
osnovnim principom znanstvenega diskurza, ki je zahteval ločitev opazovalca od opazovanega.
To je bil princip objektivnosti: lastnosti opazovalca ne smejo postati del opisa njegovih opažanj.
Ta princip sem tukaj podal v njegovi najbolj brutalni obliki, da bi poudaril njegov nesmisel:
če lastnosti opazovalca, namreč opazovanje in opisovanje, izključimo, nam nič več ne ostane
– niti opazovanje niti opisovanje. Kljub vsemu obstaja opravičilo za to, da so se oklepali tega
principa. In sicer so to počeli iz strahu. Iz strahu pred nastankom paradoksov, če bi opazovalcu
dovolili vstopiti v svet lastnih opazovanj. Nevarnost paradoksa poznate: ko se prikradejo v teorijo, je tako, kot da bi se preklano hudičevo kopito zataknilo med vrata ortodoksnosti.
Ko so seveda razmišljali o partnerstvu v krožnosti opazovanja in komuniciranja, so stopali
na prepovedano področje: Na splošno krožna zaprtost pomeni, da A vodi v B; B vodi v C; in - O!
Groza! - C vodi v A! Ali v refleksivnem primeru: A vodi v B; in - O! Šok! - B vodi v A! In končno
preklano hudičevo kopito v najčistejši obliki, v obliki samoreference: A vodi v A! Sramota!
Sedaj vas prosim, da mi sledite v deželo, v kateri ni prepovedano, ampak je celo zaželeno, da
govorimo o sebi (kaj naj sicer počnemo drugega?).
Do premika od opazovanja stvari tam zunaj k opazovanju opazovanja samega je po mojem
mnenju prišlo na osnovi napredka na področju nevrofiziologije in nevropsihiatrije. Končno je
bilo mogoče postaviti vprašanje o tem, kako delujejo možgani; vsak si je lahko drznil pisati
teorijo o možganih. Lahko bi kdo ugovarjal, da so fiziki in filozofi že od Aristotela stoletja
dolgo vedno znova razvijali teorije o možganih. Kaj je torej novega v prizadevanju današnjih
kibernetikov?
Novo je globoko spoznanje, da so potrebni možgani, da bi lahko pisali teorijo o možganih.
Iz tega sledi, da mora teorija o možganih, ki želi biti celostna, zaobjeti pisanje te teorije. In kar
je še bolj fascinantno, tudi pisec te teorije mora zaobjeti samega sebe. Preneseno na področje
kibernetike to pomeni: s tem ko kibernetik stopi na svoje področje, mora razložiti svojo lastno
dejavnost; kibernetika postane kibernetika kibernetike ali kibernetika drugega reda.
Dame in gospodje,
to spoznanje ne vnaša le temeljne spremembe v to, kako znanstveno raziskujemo, ampak
tudi v to, kako dojemamo poučevanje, učenje, terapevtski proces, menedžment itn.; in po mojem
mnenju tudi v to, kako zaznavamo odnose v našem vsakdanjem življenju.
To temeljno epistemološko spremembo lahko zagledamo, če se najprej imamo za neodvisne
opazovalce, ki opazujejo, kako svet teče mimo nas; nato pa se zagledamo kot udeleženi akterji v
drami vzajemne interakcije, v dajanju in sprejemanju v krožnosti človeških odnosov.
V prvem primeru lahko zaradi svoje neodvisnosti povem drugim, kako naj mislijo in ravnajo:
»Ti moraš...«, »Ti ne smeš...«; to je izvor moralnega kodeksa.
V drugem primeru zaradi lastne vzajemne odvisnosti lahko le samemu sebi rečem, kako naj
mislim in ravnam: »Moram...«, »Ne smem...«; to je izvor etike.
To je bil lažji del mojega predavanja. Prehajam k težjemu: razmišljal naj bi o etiki.
Kako naj se tega lotim?
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Kje naj začnem?
Ko sem iskal, kako naj začnem, mi je prišla pod roke ljubka pesem Yveline Rey in Bernarda
Prieura, ki krasi prvo stran našega programa. Naj vam preberem prve vrstice:
»Ste rekli etika?
Že v šepetu vznika hrup.
Naenkrat vrtnice ne kažejo več trnov.
Gotovo je tema žgoča.
V tem trenutku vroča.«
Naj začnem s trni in upam, da se bo pojavila vrtnica.
Trni, s katerimi bom začel, so razmišljanja Ludwiga Wittgensteina v Logično filozofskem
traktatu, kjer piše o etiki.
Če bi moral jaz temu traktatu dati naslov, bi ga imenoval Etično filozofski traktat. Vendar tu
ne bom zagovarjal takega naslova, temveč vam bom raje povedal, kaj me spodbuja, da se sklicujem na Wittgensteinova razmišljanja, da bi s tem predstavil svoja.
Sklicujem se na številko 6 v njegovem Traktatu, v katerem govori o splošni obliki stavkov.
Na koncu preide na problem vrednot v tem svetu in njihovega izražanja v obliki stavkov. V svojem slavnem stavku št. 6.421 pride do zaključka, ki vam ga želim prebrati v originalu:
»Es ist klar, dass sich Ethik nicht aussprechen lässt.«
(»Jasno je, da etike ni mogoče izreči.«)
Zdaj boste razumeli, zakaj sem prej rekel: »Začenjam s trni.« Prišli smo na mednarodni
kongres o etiki in že prvi predavatelj domneva, da je o etiki nemogoče govoriti. Toda potrpite
še trenutek. Wittgensteinovo trditev sem izvzel iz konteksta, tako da še ne moremo vedeti, kaj
je pravzaprav hotel povedati. Na srečo naslednji stavek 6.422, ki ga bom kmalu prebral, podaja
kontekst za stavek 6.421. Da bi se pripravili na naslednji stavek, se spomnite, da je bil Wittgenstein Dunajčan. Tako kot jaz. Menim, da nas vi, Parižani, na nek način nezavedno razumete. Naj
poskusim:
»Pri postavljanju nekega etičnega zakona v obliki: 'Moraš...' je prvo, kar pride človeku na
misel: In kaj potem, če tega ne storim?«
Ko sem to prebral, sem najprej pomislil, da se vsi s to Wittgensteinovo mislijo ne boste strinjali. Menim, da tu prihaja do izraza njegovo kulturno ozadje.
Kljub vsemu naj nadaljujem z Wittgensteinom:
»Jasno pa je, da etika nima nobenega opravka s kaznijo in plačilom v običajnem smislu...
Obstajati morata neke vrste etično plačilo in etična kazen, vendar morata temeljiti v delovanju
samem.«
»... vendar morata temeljiti v delovanju samem«!
Morda se spomnite samoreferenčnega primera »A vodi v A« in njegovih rekurzivnih sorodnikov kibernetike drugega reda, ki sem jih omenil na začetku.
Vsebujejo te pripombe namige, kako razmišljati o etiki in istočasno upoštevati Wittgensteinove kriterije? Mislim da. Sam poskušam upoštevati naslednje pravilo:
»V vsakem pogovoru, ki ga imam npr. v znanosti, filozofiji, epistemologiji, terapiji itn., obvladati uporabo svojega jezika tako, da je etika implicitna.«
Kaj želim s tem povedati? S tem mislim, da naj jezik in ravnanje plavata na podzemni reki
etike. Pri tem je treba paziti, da se ne potopita, tako da etika ne pride eksplicitno do besede in da
se jezik ne izrodi v moralno pridigo.
Kako naj to dosežemo? Kako bi lahko skrili etiko pred vsemi očmi, pa vseeno dopustili, da
določa jezik in ravnanje?
Na srečo ima etika dve sestri, ki ji omogočata, da ostane nevidna, ker za nas ustvarita viden
okvir, otipljivo tkivo, znotraj katerega ali na katerega lahko vezemo gobelin našega življenja. In
kdo sta ti dve sestri?
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Ena je Metafizika, druga je Dialogika.
Zdaj nameravam govoriti o teh dveh damah in o tem, kako omogočata etiki, da se izrazi, ne
da bi postala eksplicitna.

Metafizika

Naj začnem z Metafiziko. Da bi vam takoj pokazal očarljivo dvoumnost, ki jo obkroža, mi
dovolite, da navedem citat iz odličnega članka britanskega znanstvenika W. H. Walsha z naslovom »Narava metafizike«. Začenja ga takole:
»V metafiziki je skoraj vse protislovno in zato ni čudno, da se le redki, ki se imenujejo metafizike, strinjajo o tem, kaj točno želijo doseči.«
Ko se danes obračam na Metafiziko, z nikomer ne iščem soglasja o njeni Naravi. Zato ker
hočem natančno povedati, kaj je to, ko postanemo metafiziki, pa če se tako imenujemo ali ne.
Menim, da postanemo metafiziki, kadarkoli se odločamo o načelno neodločljivih vprašanjih.
Dejansko obstaja med trditvami, predlogi, problemi, vprašanji precej odločljivih in veliko načelno neodločljivih.
Vzemimo primer odločljivega vprašanja: »Je število 3.396.714 deljivo z 2?« Manj kot dve
sekundi potrebujemo, da se odločimo, če je to število res deljivo z dva. Zanimivo v tem primeru
je, da bi za to vprašanje potrebovali prav tako malo časa, če bi število ne imelo 7, temveč 7000
ali 7 milijonov številk.
Seveda bi lahko postavil vprašanja, ki bi bila nekoliko težja, npr.: »Ali je število 3.396.714
deljivo s tri?«, ali pa še težja. Obstajajo pa tudi problemi, ki jih je izredno težko rešiti. Nekatere
so postavili že pred več kot 200 leti, pa še danes niso našli odgovora. Pomislite na Fermatov
»Zadnji teorem«, ki so ga poskusile rešiti najbolj bistre glave, vendar zaenkrat še niso prišli do
odgovora.
Ali pa pomislite na Goldbachovo »Domnevo«, ki zveni tako preprosto, da imaš občutek, da
je dokaz na dlani:
»Vsako sodo število je vsota dveh primarnih števil.«
Na primer: 12 je vsota dveh primarnih števil 5 in 7; ali 20 = 17 + 3; ali 24 = 13 + 11; in tako
naprej. Doslej za to domnevo niso našli nasprotnega dokaza. In četudi nadaljnji poizkusi te domneve ne bodo ovrgli, še vedno ostaja domneva, dokler ne bodo našli matematičnih postopkov,
ki bodo odločili v prid Goldbachovega dobrega občutka za številke. Iskanje zaporedja, ki bi potrdilo njegovo domnevo, je upravičeno, saj je problem postavljen v okviru logično matematičnih
odnosov, ki zagotavljajo, da je možno iz kateregakoli vozla tega kompleksnega kristala medsebojnih povezav splezati na katerikoli drug vozel.
Eden najznamenitejših primerov takega miselnega kristala je monumentalno delo Principia
Mathematica avtorjev Betranda Russella in Northa Whiteheada, ki sta ga pisala deset let, od leta
1900 do 1910. To veliko delo v treh delih in na več kot 1500 straneh naj bi za vse večne čase
ustvarilo konceptualno mašinerijo za brezhibno dedukcijo. Konceptualno mašinerijo, ki bi bila
brez dvoumnosti, protislovij in neodločljivosti.
Kljub vsemu je Kurt Gödel leta 1931, takrat star 25 let, objavil članek, katerega pomen daleč
presega kroge logikov in matematikov. Naslov članka je:
»Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme« »O formalno neodločljivih stavkih v Principia Mathematica in sorodnih sistemih« (v Monatshefte für Mathematik und Physik, Vol. 38, str. 173-198).
Gödel je v članku dokazal, da logični sistemi, pa čeprav so še tako previdno zgrajeni kot pri
Russellu in Whiteheadu, niso imuni za neodločljivosti.
Vendar pa ni treba, da bi se informirali o načelno neodločljivih vprašanjih zgolj pri velikih
mislecih, kot so Russell, Whitehead, Gödel in drugi. Taka vprašanja se pojavljajo vsak dan.
Vprašanje o nastanku našega vesolja je npr. eno od načelno neodločljivih vprašanj: nihče ni
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bil zraven, da bi opazoval. To je očitno, če pogledamo številne različne odgovore na to vprašanje.
Nekateri pravijo, da je šlo za enkratno ustvarjalno dejanje pred štiri ali pet tisoč leti; drugi, da ni
bilo nikoli začetka in tudi ne bo nikoli konca, saj je vesolje sistem, ki je v stalnem dinamičnem
ravnovesju; tretji, da je vesolje nastalo pred približno 10 ali 20 miljardami let s »prapokom«,
katerega šibki odmev bi z velikimi radijskimi antenami lahko slišali še danes; sam se nagibam k
Čuang Tsujevemu poročilu, ker je najstarejše in zato temu dogodku najbližje. Takole pravi:
»Nebo ne stori ničesar; to ne-početje je dostojanstvo;
Zemlja ne stori ničesar; to ne-početje je mir;
Iz združitve obeh ne-početij vznika vse početje
in nastajajo vse stvari.«
Lahko bi podal še številne druge primere, saj sploh še nisem omenil, kaj o svojem izvoru pravijo Burmanci, Avstralci, Eskimi, Bušmani, Hotentoti idr. Z drugimi besedami, povej mi, kako
je nastalo vesolje, in povedal ti bom, kdo si.
Upam, da sem dovolj pojasnil razliko med odločljivimi in načelno neodločljivimi vprašanji,
da vam zdaj lahko predstavim stavek, ki ga imenujem »metafizični postulat«. Takole se glasi:
»Odločimo se lahko le o tistem vprašanju, ki je načelno neodločljivo.«
Zakaj?
Preprosto zato, ker so odločitve za odločljiva vprašanja že vnaprej določene z izborom pravil,
ki to, kar imenujemo »vprašanje«, povežejo s tistim, kar imenujemo »odgovor«. V nekaterih
primerih se to zgodi zelo hitro, v drugih pa lahko zahteva veliko, veliko časa. Toda navsezadnje
pridemo po nizu brezpogojnih logičnih korakov do neizpodbitnih odgovorov: do dokončnega
Da ali dokončnega Ne.
Ko pa se odločamo o načelno neodločljivih vprašanjih, nismo pod nobeno prisilo, niti pod
prisilo logike. Ni nobene zunanje nujnosti, ki bi nas silila v to, da na taka vprašanja odgovorimo
na določen način. Smo svobodni! Nasprotje nujnosti ni naključje, temveč svoboda. Sami lahko
izbiramo, kdo hočemo postati, ko se odločamo o načelno neodločljivih vprašanjih.
To so bile dobre novice, kot bi rekli ameriški novinarji. Zdaj so na vrsti slabe.
S svobodo izbire prevzemamo odgovornost za vsako našo odločitev. Za nekatere je ta svoboda izbire darilo neba. Za druge je takšna odgovornost neznosno breme: kako ji lahko ubežimo?
Kako se ji lahko izognemo? Kako jo lahko prenesemo na druge?
Z veliko genialnosti in domiselnosti so si ljudje izmislili mehanizme, s pomočjo katerih se
lahko temu neugodnemu bremenu izognejo. Hierarhična zgradba mnogih institucij onemogoča
točno lokalizacijo in s tem prevzemanje odgovornosti. V takšnem sistemu lahko vsakdo reče:
»Rekli so mi, naj to (X) storim.«
Na političnem prizorišču vse pogosteje slišimo stavek Poncija Pilata: »Nimam druge izbire
kot X.« Z drugimi besedami: »Ne imejte me za odgovornega, krivi so drugi.« Ta stavek se očitno
pojavlja namesto: »Od vsega, kar sem imel na izbiro, sem se odločil za X.«
Enkrat sem že omenil objektivnost, na tem mestu pa bi jo želel še enkrat prikazati kot enega
izmed splošno priljubljenih trikov, s katerim se lahko izognemo odgovornosti.
Kot se še spomnite, objektivnost zahteva, da lastnosti opazovalca ne postanejo del opisa njegovih opažanj. S tem ko bistvo opazovanja, namreč proces zaznavanja, izključimo, opazovalca
degradiramo v fotokopirni stroj in se izmaknemo pojmu odgovornosti.
Kakorkoli že, Poncij Pilat, hierarhije, objektivnost in drugi triki nas vračajo do odločitve, ki
je bila sprejeta kot odgovor na dve načelno neodločljivi vprašanji. Obe odločilni vprašanji se
glasita:
»Ali sem ločen od vesolja? To pomeni, da kadarkoli gledam, gledam skozi ključavnico na
samo po sebi razvijajoče se vesolje.«
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Ali: »Ali sem del vesolja? To pomeni, da kadarkoli kaj počnem, se spreminjam in vesolje se
spreminja z menoj.«
Ko razmišljam o obeh možnostih, sem vedno znova presenečen nad globino prepada, ki ločuje oba povsem različna svetova in ki nastane ob taki ali drugačni odločitvi:
Ali samega sebe vidim kot prebivalca neodvisnega vesolja, katerega pravilnosti, zakone in
navade sčasoma odkrivam, ali pa samega sebe vidim kot udeleženca zarote, katere navade, zakone in pravila pravkar izumljam.
Kadar koli se pogovarjam s tistimi, ki so se že odločili, ali so odkritelji ali izumitelji, name
vedno znova napravi vtis dejstvo, da se nihče ne zaveda, da se je nekoč odločal o teh dveh
vprašanjih. Če so prisiljeni, da vendarle zastopajo svoja stališča, pa uporabijo sistem pojmov, ki
očitno temelji na odločitvi v zvezi z načelno neodločljivim vprašanjem.
Očitno vam pripovedujem detektivsko zgodbo, pri čemer sem zamolčal, kdo je dober in kdo
slab, normalen ali nor, kdo ima prav in kdo se moti. Ker pa gre tu za načelno neodločljiva vprašanja, je odvisno od vsakega posameznika, kako se bo odločil in za to prevzel odgovornost. Npr.
imamo morilca. Opozarjam, da ne vemo, ali je bil ali je duševno bolan. Edino, kar vemo, je, kar
jaz, vi ali strokovnjak mislimo o tem. In kar jaz, vi ali strokovnjak povemo o njegovem duševnem zdravju ali bolezni, je moja, vaša ali strokovnjakova odgovornost. Še enkrat poudarjam, da
tu ne gre za vprašanje »kdo ima prav in kdo ne«. To je načelno neodločljivo vprašanje. Tu gre za
svobodo; za svobodo izbire; to je osrednja točka pri Joseju Ortegu y Gassetu:
»Na kratko: človek nima narave, ampak ima ... zgodovino (71). (...) Človek ni stvar, temveč
drama (51). (...) Človeku ni treba, da bi zgolj ustvarjal samega sebe, ampak je najtežje, kar mora
storiti, odločiti se, kaj sploh hoče (54). (...) Če je originalen ali če posnema, je človek romanopisec samega sebe. Pod temi pogoji (ima) izbiro. Zato (je svoboden). Ampak da se razumemo,
svoboden je pod prisilo, pa če to hoče ali ne (55).«
Verjetno v vas vzbujam nezaupanje, ko vsa svoja vprašanja opredeljujem kot načelno neodločljiva. To pa nikakor ne drži. Nekoč so me vprašali, kako prebivalci tako različnih svetov, kot
sem jih prej orisal, torej prebivalci sveta, ki ga odkrivajo, in prebivalci sveta, ki ga izumljajo,
sploh lahko živijo skupaj. Na to vprašanje ni težko odgovoriti. Iz odkriteljev najverjetneje nastajajo astronomi, fiziki in inženirji; iz izumiteljev družinski terapevti, pesniki in biologi. In nihče
ne bo imel težav s skupnim življenjem, vse dokler bodo odkritelji odkrivali izumitelje in izumitelji izumljali odkritelje. Če pa bo kadarkoli prišlo do težav, k sreči obstaja veliko družinskih
terapevtov, ki družinam pomagajo k duševnemu zdravju.
Imam dragega prijatelja, ki je odrasel v Marakešu. Hiša njegove družine je stala na cesti, ki
je ločila židovsko od arabske četrti. Kot mladostnik se je igral z vsemi otroki, jih poslušal, kar
so mislili in govorili, in spoznaval njihove povsem različne poglede na svet. Ko sem ga nekoč
vprašal, kdo od njih ima prav, mi je odgovoril, da imajo prav oboji.
»Ampak to ni mogoče,« sem vztrajal na svojem aristotelovskem stališču, »prav imajo lahko
le eni!«
»Problem ni resničnost,« je odgovoril, »problem je zaupanje.«
Razumel sem: problem je, da drug drugega razumemo; problem je v razumevanju razumevanja; problem obstaja v odločanju o načelno neodločljivih vprašanjih.
V tem trenutku se pojavi Metafizika in vpraša svojo mlajšo sestro, Etiko: »Kaj naj po tvojem
mnenju sporočim svojim varovancem, metafizikom, če se tako imenujejo ali pa ne?« In Etika je
odgovorila: »Povej jim, da morajo vedno ravnati tako, da bodo število možnih izbir povečevali;
da, število možnih izbir povečevali!«

Dialogika

Rad bi se obrnil k sestri Etike, Dialogiki. S katerimi sredstvi razpolaga Etika, da se lahko
izraža, ne da bi postala eksplicitna? Verjetno ste že uganili, to je seveda jezik. Tu ne govorim
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o jeziku v smislu zvokov, ki nastanejo zaradi nihanja glasilk, niti v smislu slovnice, sintakse,
semantike, semiotike in fraz, glagolskih fraz, samostalniških fraz, globinskih struktur itn. Ko
govorim o jeziku, mislim na izmenjavo, komunikacijo, na ples. Kot pravimo, »za tango sta potrebna dva«, pravim jaz, »za jezik sta potrebna dva«.
Glede jezika, plesa, ste seveda vi, družinski terapevti, veliko bolj kompetentni od mene. Jaz
lahko o tem govorim kot amater. Ker amaterja vodi »amour«, vam je takoj jasno, da ta ples zelo
rad plešem.
Dejansko sem se teh nekaj korakov plesa naučil od vas. Prvo učno uro sem doživel, ko so me
povabili, da z nekaj kolegi sedem v prostor za opazovanje in skozi enosmerno ogledalo opazujem terapevtsko seanso s štiričlansko družino. Naenkrat so me moji kolegi zapustili in ostal sem
sam. Bil sem radoveden, kaj bom videl, če pogovora ne bom mogel slišati in sem zvok izklopil.
Priporočam vam, da to tudi sami poizkusite. Verjetno boste prav tako fascinirani, kot sem bil
jaz. Kar sem takrat videl, tiho pantomimo, odpiranje in zapiranje ustnic, telesne gibe, otroka, ki
je pogovor enkrat samkrat prekinil z grizenjem nohtov ... Kar sem takrat videl, so bili plesni koraki jezika, samo plesni koraki, brez motečega učinka glasbe. Kasneje so mi terapevti povedali,
da je bilo srečanje dejansko zelo uspešno.
Kakšna magija, sem si mislil, se nahaja v zvokih, ki jih proizvajajo ljudje, tako da zrak povzroči nihanje glasilk in da se ustnice odpirajo in zapirajo.
Terapija! Dejansko, kakšna velika magija!
In če pomislite, da so plesni koraki jezika in spremljajoča glasba edino zdravilo, s katerim
razpolagate!
Jezik! Dejansko, kakšna magija!
Samo naivneži si lahko predstavljajo, da je mogoče magijo pojasniti. Vendar kot veste, magije ni mogoče razložiti, magijo lahko le izvajamo, prakticiramo.
Razmišljanje o magiji jezika je podobno razmišljanju o teoriji možganov. Prav tako, kot rabimo možgane, da lahko razmišljamo o teoriji možganov, potrebujemo magijo jezika, da bi lahko
razmišljali o magiji jezika. Gre za magijo idej, ki potrebujejo same sebe, da bi se lahko pojavile.
So drugega reda.
Prav tako je z jezikom, ki se varuje pred pojasnitvijo, tako da vedno govori o samem sebi: obstaja beseda za jezik, namreč »jezik«; obstaja beseda za besedo, namreč »beseda«. Če ne vemo,
kaj »beseda« pomeni, pogledamo v slovar. To sem storil. Njen pomen je: »izjava«. Vprašal sem
se, kaj je »izjava«? Spet sem pogledal v slovar. Pomen v slovarju je bil: »izražanje z besedami«.
Tako se spet znajdemo tam, kjer smo začeli. Krožnost: A vodi v A.
To pa ni edini način, s katerim se jezik varuje pred pojasnitvijo. Da bi zmedel svoje raziskovalce, se premika po dveh različnih poteh. Če mu sledimo po eni poti, skoči na drugo. Če mu
sledimo tja, skoči na prvo.
Kaj sta ti dve poti?
Ena je pot pojavnosti. Razteza se po pokrajini, ki se širi pred nami: pokrajina, ki jo opazujemo skozi ključavnico.
Druga je pot funkcije. Razteza se po pokrajini, ki je hkrati del nas samih, kot smo mi del nje;
tu pokrajina deluje kot razširitev našega telesa.
Ko se jezik giblje po poti pojavnosti, je monolog. Obstajajo glasovi, ki nastajajo z nihanjem
glasilk, obstajajo besede, slovnica, sintaksa, polno oblikovani stavki. V zvezi s temi glasovi nastajajo označevalni napotki. Pokaži na mizo, ustvari zvok »miza«; pokaži na stol, ustvari zvok
»stol«.
Včasih to ne deluje. Margaret Mead se je hitro naučila pogovornega jezika mnogih plemen, s
tem da je kazala na objekte in čakala na ustrezen glas. Pripovedovala mi je, kako je nekoč obiskala neko pleme, kazala na različne objekte in zmeraj izzvala isti zvok »ču mulu«. Primitiven
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jezik, si je mislila, uporabljajo le eno besedo! Kasneje je izvedela, da »ču mulu« pomeni, »kazati
s prstom«.
Če se jezik preusmeri na pot funkcije, je dialogika. Seveda še vedno obstajajo glasovi; eni se
slišijo kot »miza«, drugi kot »stol«, vendar ni potreben noben stol ali miza, ker nihče ne kaže na
mizo ali stol. Ti glasovi so povabilo drugim, da skupaj tvegajo nekaj plesnih korakov. Glasovi
»miza« in »stol« spravijo v resonanco tiste strune v duhu drugega, ki, ko zavibrirajo, proizvedejo
glasove »miza« ali »stol«. Jezik je v svoji funkciji sooznačevalen (konotativen).
V svoji pojavnosti je jezik opisen. Ko poveš svojo zgodbo, jo pripoveduješ, kot je bilo: velika
ladja, ocean, veliko nebo in romanca, ki je celo pot spremenila v užitek.
Toda komu jo pripoveduješ? Vprašanje je napačno. Pravilno vprašanje je: s kom boš plesal
svojo zgodbo, tako da bo tvoj sogovornik poletel s teboj čez krov ladje, zavohal slani vonj morja,
dovolil, da se duša razširi preko neba, ko pa prideš do romance, morda v njem vzbudil senco
ljubosumnosti.
V svoji funkciji je jezik tvoren, ustvarjalen (konstruktiven), ker nihče ne pozna izvora vaše
zgodbe. Nihče ne ve in ne bo nikoli vedel, kako je bilo: ker je za večno minilo.
Spomnite se Reneja Descartesa. Ko je sedel v svoji študijski sobi, ni le dvomil, da tam zares
sedi, ampak je dvomil v svoj celotni obstoj. Spraševal se je: »Sem ali nisem?« Na svoje retorično
vprašanje je odgovoril s solipsističnim monologom: »Mislim, torej sem«, ali v sloviti latinski
inačici »Cogito ergo sum«. Kot se je Descartes dobro zavedal, je to jezik v svoji pojavnosti, sicer
svojega uvida ne bi hitro objavil v dobro drugih v svojem delu »Discourse de la methode«. Ker
pa je prav tako dobro poznal funkcijo jezika, bi lahko zaklical tudi: »Mislim, torej smo!«; ali
»Cogito ergo sumus«.
V svoji pojavnosti je jezik, ki ga govorim, moj jezik. Z njim se zavedam samega sebe: to so
korenine zavesti.
V svoji funkciji pa jezik sega k drugemu: to so korenine vesti. In tu se Etika kaže na neviden
način v dialogu. Dovolite mi, da vam za zaključek preberem odlomek iz knjige Martina Bubra
»Problem človeka«:
»Opazuj človeka skupaj z drugim človekom in opazil boš dinamično dvojnost, človeško
bistvo, združeno: tu je dajanje in tam sprejemanje, tu je agresivna in tam defenzivna moč, tu
je kvaliteta iskanja in tam odgovarjanja, vedno oboje v enem, vzajemno se dopolnjujoče v izmenjujočih dejanjih in vse to skupaj kaže, kaj je: človek. Lahko se obrneš k posamezniku in ga
prepoznaš kot človeka zaradi njegove sposobnosti povezovanja. Lahko se približamo odgovoru,
kaj je človek, če ga bomo razumeli kot bitje, v čigar dialogiki, v njegovi vzajemno prisotni
dvojni-skupnosti, dvojini (Zu-zweien-sein; two-getherness), se stalno uresničuje in prepoznava
v srečanju sebe z drugim.«
Ker Buberjevim besedam nimam kaj dodati, je to vse, kar lahko povem o etiki in kibernetiki
drugega reda. Prav lepa hvala za pozornost. 
Prevedel Miran Možina
Opomba uredništva:
PredavanjeEtikainkibernetikadrugegaredajeHeinzvonFoersterimelvParizunamednarodnikonferenciznaslovomSistemiindružinska
terapija:etika,spoznavnateorija,novemetode.Vnemškeminangleškemjezikujebilopredavanjeobjavljenovpsihiatričnistrokovnireviji
PsychiatriaDanubina,Vol.5,No.1-2,January–July1993,str..33–46.Zaobjavoslovenskegaprevoda,predavanjejeprevedelMiranMožina,
smo se odločili, ker je po našem mnenju vsebina predavanja še vedno izredno aktualna.
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Etika psihoanalize
Ključne besede: etika, psihoanaliza, psihoterapija, endogena etika, cilji psihoanalize.
Povzetek: Avtor se na začetku sprašuje, od kod tolikšna odsotnost obravnave etičnih tem in dilem v psihoanalizi. Odgovor išče v njenih začetkih in ga najde v Freudovem (negativnem) odnosu do filozofije in religije ter v njegovi zapisanosti »znanstvenemu svetovnemu nazoru«. Nadalje ugotavlja, da je bila etična drža za
»Freuda samoumevnost, o kateri ne kaže izgubljati besed«.—Endogeno etiko psihoanalize (Caruso) najde
v psihoanalitski obravnavi občutkov krivde, zlasti pa v ciljih psihoanalitske terapije. E. Frommu priznava
mesto med tistimi, ki so v psihoanalizi prvi eksplicirali etične dileme, meni pa, da se nekatere dileme, ki jih
Fromm obravnava kot etične, dajo razrešiti na strokovni ravni.—Skupni imenovalec etičnih premislekov
najde v etičnem imperativu: Človek, postani, kar si!

Ethics in Psychoanalysis
Key words: ethics, psychoanalysis, psychotherapy, endogenous ethics, goals of psychoanalysis.
Abstract: In the beginning, the author puts forward the question of absence of the analysis of ethical dilemmas in psychoanalysis. He seeks the answers in its beginnings and finds it in Freuds commitment to
“scientific worldview”. Furthermore he comes to a conclusion that for Freud “ethical stance was a given
and therefore Freud believed there is no need to spill ink over it”.—He finds endogenic ethics of psychoanalysis (Caruso) in the psychoanalytic analysis of feelings of guilt, especially in the goals of psychoanalytic
therapy. He acknowledges the primacy of Erich Fromm in the midsts of authors who were the first to explicate ethical dilemmas, but he nevertheless believes, that some of the dilemmas can be successfully resolved
on the level of psychoanalytic theory. He finds the lowest common denominator of ethical reflexions in
categorical imperative: Man, be, what you are!

Uvod

»V ‚terapevtski etiki’ je prvo težišče v terapevtovi odgovornosti
do njegovih pacientov, drugo v vrednotenju njihove življenjske situacije in vedenja, tretje pa v odgovornem terapevtskem ravnanju do
lastne vesti in do družbe.«
Hilarion Petzold, »Tree of Science« (1991: 37)

Č

e listamo po znanem in uradno priznanem slovarju psihoanalize (Laplanche, Pontalis, 1977)
in po nič manj uglednem uvodu v osnovne pojme psihoanalize (Nagera, 1978), bomo pod
črko E in M zaman iskali kakršnokoli izjavo o etiki ali morali, tudi med osnovnimi pojmi psihoanalize je ne najdemo. Med bibliografijo Freudovih spisov prav tako ne najdemo naslova, ki
bi napovedoval kakršnekoli etične premisleke. Tudi kasnejša psihoanalitska literatura se etičnih
vprašanj izrecno skorajda ne dotika. Le Etiko psihoanalize, ki sem jo izbrskal iz obširne literature, je napisal človek (Sas, 1974), ki je močno zamajal vse štiri temelje psihoanalitske zgradbe.
Kako je to mogoče, ko pa Freud sam na toliko mestih vendarle da vedeti, da ga je pri napornem
delu za novo znanost motivirala globoka etična drža:
»Večina ljudi ne živi v peklu, v nekakšnem onstranstvu, temveč tu na zemlji: Schopenhauer
je to pravilno videl. Namen mojih spoznanj, mojih teorij in metod je bil, da se tega pekla ozavejo, da bi se ga lahko osvobodili« (Freud v Russell, 1981: 213). Kako je torej mogoče, da se
človek s tolikšnim etičnim nabojem domala fobično izogiba etike ter njenih izvedenk? Odgovor
je v Freudovem odnosu do religije in filozofije ter v njegovi zapisanosti »znanstvenemu svetovnemu nazoru«, v katerem ni prostora za »razodetje, intuicijo in divinacijo« kot vir človeškega
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spoznanja. Znanstveni svetovni nazor »trdi, da ni nobenega drugega vira spoznanja sveta, kot je
intelektualna obdelava skrbno preverjenih opazovanj, kar torej imenujemo raziskovanje, poleg
tega pa nobeno spoznanje v razodetju, intuiciji ali divinaciji. /.../ Ni dopustno reči, da je znanost
eno območje človeških duševnih dejavnosti in da sta religija in filozofija drugi, tej vsaj enakovredni, ter da se znanost v ti dve ne sme vmešavati. Vse imajo enako pravico do resnice, zato je
vsakemu človeku na voljo izbira, od kod bo zajemal svoje prepričanje in kam bo usmeril svoje
verovanje. Takšen nazor velja za posebej izbranega, tolerantnega, vseobsegajočega in osvobojenega ozkosrčnih predsodkov. Žal je nevzdržen, vsebuje vse škodljive plati neznanstvenega
svetovnega nazora in mu je praktično enak. Je že tako, da resnica ne more biti tolerantna, ne dopušča nobenih kompromisov in omejitev, da ima raziskovanje vsa področja človeške dejavnosti
za svoja lastna in da mora biti neizprosno kritično, če si želi kakšna druga moč košček tega prilastiti« (Freud, 1932, 1982: 586). V tej Freudovi kategorični trditvi je čutiti duha druge polovice
19. stoletja in zveni podobno aprioristično kot izjava Berlinske zdravniške družbe: »Prisegli
smo uveljaviti resnico, da v človeškem organizmu ni nobenih drugih dejavnih sil, razen splošnih
fizikalno-kemičnih« (Bohak, 2006: 8).
To je dediščina razsvetljenstva, ki so ga v 19. stoletju poglabljali Feuerbach, Marx, Nietsche
in Freud. V skladu s totalitarno postavko znanstvenega svetovnega nazora so upali na preraščanje oz. odmiranje religije: »Proti ‘poldnevu kulture’, se pravi z začetkom razsvetljenstva pred
dobrimi dvesto leti, se kulturno vedno bolj prevladujoči meščan trga iz otroško ponižne pasivne
vpetosti in izročenosti skrivnostno duhovnim nadsvetovom ter jih kot odrasel, samozavesten in
aktivno osvajajoč doživlja kot zgolj mrtvo materijo. Bog ni več merilo vseh stvari, marveč človek sam. Odtlej ne velja več ‘verujem, torej sem’, marveč ‘mislim, torej sem’. Ostanki vere se
zdijo kot neodraslost, za katero je človek sam kriv«(Gascard, 1993: 36). Odgovore na vprašanja,
ki jih je svoj čas iskal v religiji, mu bo dala znanost kot edini vir novih spoznanj. V skladu s tem
duhom časa je Freud radikalno obračunal z religijo v svojem spisu Die Zukunft einer Illusion.
Odnos med psihoanalizo in religijo je opredelil v znanem stavku: če lahko z uporabo psihoanalitične metode pridobimo nov argument proti vsebinski resnici religije, je to tant pis (toliko slabše)
za religijo, toda zagovorniki religije se bodo z isto pravico poslužili psihoanalize pri vrednotenju
aktivnega pomena religioznega nauka (Freud, 1996). S tem Freud implicitno priznava religiji,
da utegne imeti »afektiven pomen«, danes bi rekli mentalno higienski pomen, da torej ni nujno
bolezenski izraz, prisilna nevroza. Hkrati pa si jemlje pravico izreči sodbo o poslednji resnici
nekega religioznega pojava, v smislu: Religija ni nič drugega, kot ... Seveda pa tudi takratni
teologiji še ni bilo dovolj jasno, da v človeškem ravnanju in izkustvu ni mogoče objektivno
ugotoviti nadnaravne moči. Odnos med teologijo in psihoanalizo ter svojo osnovno etično držo
Freud izrazi še v manj znanem pismu evangeličanskemu teologu Pfisterju: »Psihoanaliza ni niti
religiozna niti nasprotno, marveč je nepristranski instrument, ki ga lahko uporablja tako duhovnik kot laik, samo da se to dogaja v službi osvobajanja trpečih /.../« (Gorres, 1988: 49). S tem je
Freud seveda mislil na psihoanalitsko tehniko, medtem ko mu v svojih teoretskih spisih ni uspelo
ohranjati te areligioznosti.
Tudi Freudov odnos do filozofije je bil v celoti odklonilen, čeprav na nekaterih mestih pohvali mnenje določenega filozofa. V svojem zavračanju filozofije gre tako daleč, da jo ima za obliko
blodnje in jo primerja z blodnjami paranoikov. Filozofiji tudi očita, da precenjuje moč svojega
mišljenja in da ne izpolnjuje kriterija znanstvenosti, saj se izogiba podrobnemu empiričnemu
delu ter na dogmatičen način razvija zaprte poglede na svet. S pridihom sarkazma piše: »Sploh
nisem za fabrikacijo svetovnih nazorov. To prepuščam raje filozofom, ki brez takšnega potokaza,
ki jih informira o vsem, ne znajo potovati skozi življenje /.../. Vemo, v kako majhni meri je doslej
uspelo znanosti osvetliti uganke tega sveta; vse nerganje filozofov pri tem ničesar ne spremeni. K
spremembam lahko sčasoma pripomore le potrpežljivo nadaljevanje dela, ki vse podredi zahtevi
gotovosti« (Walbl, 1981: 79).
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Ti uvodni premisleki so bili potrebni, če želimo razumeti, kako je bil Freud otrok svojega
časa tudi v svojem oklepanju »znanstvenega« svetovnega nazora, in zakaj je psihoanalizi lastna »endogena etika«, kot pravi Caruso. Morda je pa tudi z moralo podobno kot z življenjskim
smislom ali z zdravjem. O zdravju se pogovarjamo toliko bolj, kolikor manj ga čutimo, in smisel
življenja iščemo toliko bolj, kolikor manj doživljamo svoje bivanje kot smiselno. Etična drža je
bila za Freuda samoumevnost, o kateri ne kaže izgubljati besed.
Res je tudi, da ni imel najboljšega mnenja o izvoru morale. Slednjega je videl v človekovi
primarni nedokončanosti in posledični odvisnosti od drugega človeka. Človeški mehanizem je
namreč sprva nesposoben, da si z motorično akcijo zadovolji svoje libidinozne in oralne potrebe.
Odvisen je od sočloveka, od matere, ki mu potrebo zadovolji ali ne. Tej primarni funkciji zadovoljitve potrebe se kmalu pridruži sekundarna funkcija razumevanja. Ob reakcijah drugega otrok
spoznava sebe. Ujemanje potreb in reakcij otroka in matere opiše Freud s podobo ključavnice
in ključa. Ko se otrok uči vplivati in razumeti materine reakcije, se nauči do življenjskega sporazumevanja s človekom, kar mu bo služilo kot trajen vir spoznanja in morale (Freud, 1972).
Po Eriksonu je to obdobje učenja, jemanja, sprejemanja in zaznavanja odločilnega pomena za
oblikovanje človekovega prazaupanja. To je izkustvo, ki bo za vedno vplivalo na človekovo
identiteto in na njegov odnos do sveta ter bo postalo odločilen dejavnik pri oblikovanju človekovega »zahtevnostnega nivoja«, kar pa je že etična kategorija. Desetletja kasneje piše Freud: »V
primerjavi z živalmi se zdi človekovo intrauterino življenje skrajšano; kot nedokončan je poslan
v ta svet. S tem pa se vpliv realnega zunanjega sveta zelo poveča. Zgodaj se spodbuja diferenciacija med jazom in onim, pomen nevarnosti zunanjega sveta se okrepi in vrednost objekta, ki
te edini lahko zaščiti pred temi nevarnostmi in ti nadomesti izgubljeno intrauterino življenje, se
izredno dvigne. Biološki vidik vzpostavi torej prve signale nevarnosti in ustvari človekovo potrebo, da bi bil ljubljen« (Freud, 19: 271).
Če se naj jaz ohrani pri življenju, mora biti ljubljen; biti mora predmet ljubezni drugih in ljubezni do sebe. Toda jaz ni niti od drugih niti od sebe ljubljen, kakršen je, marveč kakršen naj bi
bil za zagotavljanje domnevnih človeških odnosov. Ljubim se lahko le toliko, kolikor mi uspeva
identifikacija s svojim idealnim jazom. Toda zato moram izrinjati tako svoje moralne poteze kot
vzroke sovraštva do samega sebe; izrinjeno pa se vrača v obliki napačno lokaliziranih občutkov
krivde ali v njihovih psihosomatskih ekvivalentih. Če pride do nasprotja med zaznanim jazom
in zahtevami nadjaza, se zahtevani nivo poveča, z njim pa se povečajo tudi konflikt, bojazen in
občutki krivde. Biti neljubljen sam pri sebi in pri drugih je neusahljiv vir občutkov krivde, dokler
ostane človekova vest vezana na konkretne zahteve nadjaza. Le neljubljeni so krivi, povzema
Caruso (1972) dinamiko med odvisnostjo in občutki krivde. Pri tem je treba poudariti, da je zanj
krivda pravni oz. religiozni pojem, občutek krivde pa psihološki pojem, ki je zgodovinsko morda
še neizbežen kot marsikakšno drugo trpljenje, etiološko pa vezan na obdobje odvisnosti, zato
ne sme postati osnovno načelo občutja sebe. Slaba vest je v naši kulturi morda še neizogibno
razvojno obdobje, ne smemo pa je imeti za normo bivanja. Občutek krivde je za Carusa vedno
znamenje nasprotja med realnim in prevzetim jazom. Priznava sicer, da je zadostno oblikovan
nadjaz conditio sine qua non za psihoanalitsko zdravljenje in da imajo občutki krivde v terapiji
kdaj tako pozitiven pomen kot bolezenski pritisk. Odprto pa pušča vprašanje, ali naj človek za
morebitno krivdo stoji in jo prizna. Takšen vtis namreč daje v nekaterih izvajanjih, medtem ko
na drugih mestih zavzema dovolj jasno stališče, da mora človek stati za svojo preteklo krivdo oz.
odgovornostjo in se ne umikati v alibi lastne nevednosti, družbene represije ali splošno veljavne
morale neke družbene skupine oz. nekega časa, v smislu: To so vsi delali, to je bilo ukazano ali:
Tega takrat nisem vedel.
Tudi eksistencialno usmerjen Odermatt (1980) opozarja na nevarnost, da bi vso človekovo
krivdo skrčili na občutke kot produkte tiranskega nadjaza, ki ga mora človek prerasti. Pri tem se
sklicuje na Freudovo zahtevo, da se človek dokoplje do zrelega jaza, ki se po eni strani trezno
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in iskreno zaveda nagonskih potreb, a se zmore odločiti, kako bo z njimi ravnal: ali jih bo neposredno zadovoljil, zadovoljitev odložil ali se jim bo morda odpovedal in jih sublimiral v kulturne
stvaritve. Drugi nevarnosti podlegajo danes tisti kritiki, ki prelagajo del ali vso osebno odgovornost na družbene ustanove, zlasti na državo in Cerkev, ki sta »hudobni materi«, odgovorni za vse,
kar zakrivi posameznik. Nanju prenašajo svoja infantilna pričakovanja, po drugi strani pa jima
očitajo, da ne dovolita posamezniku, da bi odrasel in izrazil svojo posebnost. Poleg minulega socializma tudi sodobna skrbniška država prevzema poteze kolektivnega vračanja v svet otroških
pričakovanj. Odermatt opozarja tudi na tako imenovano eksistencialno krivdo, ki je v tem, da je
človek ostal samemu sebi dolžan nekaj, kar bi bilo potrebno za nadaljnji razvoj njegove osebnosti: »Potlačena in podzavestna eksistencialna kriza se ne kaže le v strahu; tudi psihosomatske
težave, depresije in občutje splošne nesmiselnosti ter eksistenčne praznine so pogosti simptomi
nerealizirane krivde. Prav pri teh simboličnih izrazih krivde običajno ne gre za njeno potlačitev,
ki bi si jo človek nakopal s prestopom neke norme. Običajno gre za mnogo teže razumljivo krivdo, ki je v tem, da si ostal svojemu življenju v nekem starostnem obdobju, osebni ali poklicni
situaciji dolžan to, kar bi bilo potrebno za nadaljnji razvoj osebnosti. V nekaterih primerih je ta
krivda v pomanjkanju poguma, da bi se pregrešil v smislu kolektivnih norm. Psihoterapija ne
more odpuščati krivde, tudi nima moči, da bi človeka odrešila krivde. Iz lastne prakse vem, da
lahko to zelo pogosto privede človeka k pravim razsežnostim njegove krivde; usposobi ga, da
vidi, kaj je ostal samemu sebi dolžan. S tem pa mu šele odpre možnost, da smiselno ravna s svojo
krivdo« (Odermatt, 1980: 67).
Poglobljeno razumevanje krivde, ki se po eni strani ne usmerja po enostransko samoumevnih
družbenih normah, po drugi strani pa problematike ne reši s pomočjo psiholoških kategorij niti je
ne projicira zgolj v družbene derivate pomembnih otroških avtoritet, postavlja človeka pred velike zahteve. Posameznik ne bo nikoli več deležen srečne varnosti kolektiva, da so njegova spoznanja in odločitve vzvišene nad vsak dvom. To pa mnoge ljudi tako obremenjuje, da se počutijo
preobremenjene. Preobremenitve pa so nevarne. Lahko namreč vodijo k temu, da se prizadeti
ljudje nekega dne nepremišljeno podredijo kakršnimkoli avtoritetam, ki jim povedo, kaj je prav
in kaj je narobe ter jih s tem z eno potezo osvobodijo hudega duševnega bremena – lastne odgovornosti. In zdi se, da to dandanes storijo tako tisti, ki se zavežejo organizacijam desničarskega
radikalizma, kakor tudi tisti, ki se oklepajo religioznega fanatizma sekt ali fundamentalizma
svetovnih religij. Eni in drugi so podobni mladostnikom, ki v borbi za lastno identiteto zavračajo
vse, kar prihaja od staršev, povsem nekritično pa sprejemajo vrednote skupine ali subkulture.
Teh zapletenih dilem Caruso še ni spoznal. Po njegovem poteka razvoj moralnega čutenja
od razumevanja v odvisnosti k razumevanju v odgovornosti. Psihoanaliza je uspešna toliko, kolikor postane pacient bolj zavesten, bolj odgovoren. Tudi Caruso (1972) priznava, da lahko rast
k razumevanju, k odgovornosti med psihoanalitskim procesom človeka privede do spoznanja
neke krivde. Te krivde mu psihoanaliza ne more odvzeti. Kar zmore, je samo to, da analizira
genezo občutkov krivde z namenom, da jih razreši v novo odgovornost medčloveških odnosov.
Ta odgovornost se ne ujema vedno s pravnimi normami, niti z ustaljenimi običaji ali religioznimi dogmami. Vendar je ta odgovornost prilagojena stvarnosti toliko, kolikor upošteva socialno
učinkovitost veljavnih norm. Odgovornost se lahko upira veljavnim normam, ne more pa jih
ignorirati. S tem se Caruso zelo približa Odermattovemu gledanju in Kohlbergovi avtonomni
morali. Tako je pogosto v življenju: v teoriji se razhajamo, praksa pa nas povezuje. Odgovornost
je v tem pogledu vidik ozaveščanja in s tem osvobajanja; odgovornost je lahko vedno le zavestna
in v njej ni prostora za nepojasnjene, napačno lokalizirane ali izrinjene občutke krivde.
V procesu zapoznelega socialnega zorenja ali v psihoterapevtskem zdravljenju se lahko človek sooči z lastnimi držami in dejanji, ki jih sedaj zavrača. Zavesten človek odkrije, da ga dosežena zavest sodi. Opravičilo »nisem vedel« zanj ni dopustno, kajti neodgovornost je prav v
želeni nevednosti. Morda je prej menil, da izpolnjuje svojo dolžnost ali da ravna celo krepostno;
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sedaj pa spoznava, da je ravnal heteronomno in da je bilo to zanj kar najbolj udobno (Caruso,
1972). Odermatt bi tem Carusovim izjavam nedvomno prikimal in morda pripomnil: »Da, prav
v tem je njegova eksistencialna krivda.«

Etične in »etične« dileme

V človeški zgodovini so bili vedno prisotni posamezniki različnih poklicev z veliko mero
človeške integritete, ki so opravljali psihoterapevtsko dejavnost. Toda sodobno psihoterapijo je
utemeljil zdravnik-psihiater. Pacienti, ki so prihajali k njemu in njegovim kolegom, so trpeli za
simptomi, ki so jih ovirali v vsakdanjem življenju. Cilj prvotnega psihoterapevtskega zdravljenja
se v osnovi ni razlikoval od cilja medicine: če je bolnik simptome odpravil, se na primer osvobodil prisilnih misli, ritualov, hudih bojazni pred določenimi situacijami, živalmi ali predmeti,
je veljal za ozdravljenega.
Psihoanalizi je kmalu postalo jasno, da je simptom pogosto sicer najbolj dramatično znamenje nevrotične motenosti, da pa bo potrebno analizirati pacientov značaj in mu pomagati k novi
usmeritvi, če naj mu zagotovi trajno in ne le simptomatsko olajšanje. Poleg tega se je na Freuda
in njegove prve kolege obračalo vedno več ljudi, ki niso trpeli za nobenim od običajnih psihiatričnih simptomov, marveč za »težavami življenja«, kot pravi H. S. Sullivan (1968). Seveda so
vedno obstajali ljudje, ki so se počutili manjvredne in negotove; ki so živeli v nesrečnem zakonu
ali jim je delo pomenilo le biblično prekletstvo in nikakršnega zadoščenja. Pomoč so iskali pri
duhovniku, prijatelju, filozofu ali pa so si dopovedali, da je to pač njihov »križ«, ki jim ga je usojeno nositi v tej »solzni dolini«, o čemer pričajo mnoge poslikave na panjskih končnicah tudi pri
nas. Drugi, opremljeni z manj zrelimi načini obrambe, pa so svoj »križ« blažili z nadomestnimi
zadovoljitvami v obliki najrazličnejših omam, izmikanj s trdimi soočenji, z begom v bolezen in
podobno.
Novost psihoanalize je bila v tem, da je zgradila celostno teorijo o oblikovanju značaja. S tem
je bila dana razlaga življenjskih težav, kolikor koreninijo v strukturi značaja, hkrati pa tudi dana
možnost in upanje za spremembe. Odtlej je psihoanaliza postopoma premikala svoje težišče od
golega zdravljenja nevrotskih simptomov k premagovanju življenjskih težav oz. k »analizi značaja«, če uporabimo naslov klasičnega Reichovega dela.
Psihoanaliza si ni s tem svojega dela prav nič olajšala, kajti pri simptomatskem zdravljenju je
preprosto določiti njegov cilj in ugotavljati uspeh ali neuspeh, medtem ko je pri odprti pozornosti
človekovemu značaju in ob njegovem zrcaljenju v življenjskem aranžmaju pogosto težje določiti
vzrok njegovega trpljenja. E. Fromm (1946) navaja več primerov, v katerih etično vprašanje tako
zaostri, da postane dovolj nazorno in se mu analitik ne more izogniti. Fromm je bil gotovo med
prvimi, ki so v psihoanalizi eksplicirali etične dileme, le da se v nekaterih primerih ne morem
izogniti vtisu, da bi bilo nekatere mogoče rešiti že na tehnično-strokovnem nivoju.
Frommovo tradicijo nadaljuje – med drugimi – Richter, ki v svoji knjigi Učenje solidarnosti
ugotavlja: Videz zunanje uspešnosti, prestiž moškosti in pretirana prilagoditev v svetu dela se
izkažejo kot slepeča fasada dejanskega neuspeha, ki ostaja dolgo prikrit. Ta tip človeka, ki tako
sijajno funkcionira v naši družbi in je poleg tega še pojem spolne atraktivnosti, je verjetno najbolj bolan. Kajti nihče drug – če odmislimo zasvojence z drogami – ne uničuje lastnega telesa s
takšno usodno premočrtnostjo kot prav on (Richter, 1979).
Fromma bi lahko dopolnili še s temi besedami: Če psihoterapevt želi, da človek v procesu
psihoterapije najde sebe in svojo pot, potem mu seveda ne more ponujati svojih pogledov, vrednot ali celo svetovnega nazora. V skladu s še vedno veljavnim Freudovim »načelom abstinence«
je naloga psihoterapevta, da pacientu pomaga pri njegovem vedno globljem zavedanju podzavestnih vsebin, konfliktov in s tem tudi odločitev, ki jih od njega zahteva stopnja doseženega
osebnostnega razvoja in konkretne življenjske situacije. Vloga psihoanalitika je tudi, da pacientu
zaupa, da bo v pravem času izbral zase pravo rešitev. Ne tistega cenenega upanja, ki se rado pre-
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pušča iluzijam in verjame, da je človeku vse mogoče in da zanj ni meja. Psihoanalitik je lahko po
značaju celo pesimist – morda je boljši izraz realist – kakršen je bil Freud, pa bo vendar človek
upanja. Če psihoanalitik zmore zaupati svojim pacientom, jim bo najlaže stal ob strani pri razreševanju njihovih etičnih dilem.
S tem smo mislili na dileme konkretne klinične prakse. Razmejitev med etiko in psihoterapijo kot dvema samostojnima disciplinama je najkoncizneje določil A. Adler (1989: 67): »Če me
vprašaš, zakaj moraš biti zaščitnik svojega brata, ti ne morem odgovoriti. Lahko ti pa povem,
zakaj mi postavljaš prav to vprašanje.« Boljšega razumevanja tudi danes ne bi mogli podati.

Cilji psihoanalize kot izraz njene endogene etike

Endogeno etiko psihoanalize najlažje razberemo iz ciljev psihoanalize. O njih, sicer bolj
mimogrede, govori že Freud, ko na primer pravi, da je cilj psihoanalize »nezavedno napraviti
zavestno«, ali »kjer je bilo ono, naj postane jaz«. Nekje drugje pravi, da skuša analiza vzpostaviti
ugodne psihološke pogoje za ego funkcije. Konkretneje opiše cilj obravnave v (znova) pridobljeni »sposobnosti za delo, ljubezen in življenje«. Ana Freud (1974) pa opozarja, da je treba
»enakomerno posvetiti analitsko pozornost nezavednim deležem vseh treh psihičnih instanc«,
torej jazu, nadjazu in onemu. Med temi instancami naj pride do »harmoničnega ravnotežja«. V
nadaljnjem razvoju psihoanalitične teorije so pomembno pozornost posvečali sistematizaciji ciljev psihoanalitskega zdravljenja. McGkashan in Miller (1992) jih povzemata v osmih točkah:

1. Odstranitev razvojnih blokad. Vključuje najprej porast prazaupanja in občutka varnosti.
Človek ne doživlja sveta več kot esencialno slabega in hudobnega; paranoidne bojazni se zmanjšajo na minimum; internalizira se primarno dober introjekt; človek zmore prenašati zadovoljstvo
in polnost drugih ljudi, ne da bi jim zavidal.
Vest se osvobodi arhaičnih, primitivnih introjektov nadjaza, iracionalnih občutkov dolžnosti
in moralnega perfekcionizma; pridobi pa sposobnost čutenja ustreznih občutkov krivde. Nadjaz
postane tolerantnejši, bolj ljubeč, razumevajoč in integriran v celoto osebnosti.
Separacija in individuacija: človek zmore razlikovati lastna čustva in misli od misli in čustev
drugih; lahko se loči brez bojazni pred izgubo ljubezni; zmore reči ne brez bojazni in občutkov
krivde; z dobrim občutkom lastne avtonomnosti jemlje svoje življenje vedno bolj v svoje roke;
zaveda se vpliva lastnih staršev na lastno čutenje in vedenje in lahko pusti svoje otroke, da zaživijo svoje življenje.
S konstruktivno agresivnostjo postane prodoren in ne čuti bojazni pred neuspehom; lahko je
boljši od staršev.
Na področju spolnosti čuti svojo spolno identiteto in sprejema svoje odraslo, spolno telo;
sposoben je orgazma, medtem ko se mu ni treba prisilno ukvarjati s spolnimi fantazijami.
2. Aspekti selfa. Odgovornost: človek se doživlja kot akter lastnih dejanj in se ne čuti neustrezno izpostavljenega tujim silam; prevzema odgovornost za lastne impulze, afekte in dejanja;
stoji za svojimi odločitvami. Sposobnost, da se vidi kot akter in ne kot žrtev, ga vodi k sočutju,
empatiji in k težnji, da popravi, kar je morda pogrešil.
Identiteta: človek doživlja koheziven občutek samega sebe; ima občutek sebe kot kontinuuma v času, kot nosilca zgodovinske in kulturne dediščine; kljub različnim razpoloženjem in
stopnjam aktivnosti ohranja občutek identitete.
Občutek vrednosti samega sebe: lahko se ima rad in se spoštuje; je relativno neodvisen od
zunanjega zrcaljenja in sprejemanja drugih, je tudi relativno neobremenjen s tem, da bi moral
druge ljudi idealizirati. Ima zdrav ego ideal in lahko priznava druge ljudi, ne da bi jih moral razvrednotiti.
Svojo prejšnjo motenost naj bi integriral v kontinuiteto lastnega doživljanja in je naj ne bi
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odcepil ali izrinil; naj bi se zavedal, za kakšno motnjo je šlo, in kako je do nje prišlo.
3. Odnos do soljudi. Intra- in ekstravertiranost: avtistično ukvarjanje s seboj in shizoidni
umiki se občutno zmanjšajo; komunikacija z drugimi predstavlja posamezniku pomemben vir
zadovoljstva; je odprt in pripravljen za pogovor ter si zna vzeti čas za probleme drugih.
Po uspeli analizi človek bolj stvarno ocenjuje svoje starše; manj jih obsoja in manj idealizira;
pri njih odkrije nove, dotlej neznane poteze. Lahko se odpove želji, da bi se starši spremenili; neustrezno in prisilno ukvarjanje z njimi stopi močno v ozadje. Lahko opusti stare družinske mite
oz. ideologije in sprejme generacijsko mejo.
Z vrstniki je lahko prijatelj, pri čemer zna stopnjevati med znanstvom in intimnim prijateljstvom. Lahko doživlja sebe kot del skupine in pri tem nima občutka, da izgublja svojo individualnost in samostojnost.
Sposoben je empatije: lahko si natančno predstavlja čustvene izkušnje pomembnih soljudi;
zmore prehodno in delno identifikacijo, ne da bi se moral povsem zliti z drugimi.
Dosežena intimnost mu omogoča, da vzpostavi trajen odnos z ljubezenskim partnerjem, ki
ga ne doživlja krvoskrunsko; zna uživati človeško bližino, zna pa biti tudi sam; zna sprejemati in
ceniti ljubezen drugega; zmore medsebojnega dajanja in prejemanja.
Cilj analitičnega zdravljenja je tudi generativnost: težnja človeka, da bi nekaj zapustil naslednji generaciji – bodisi lastne otroke bodisi produkte dela; želja, da bi to, kar je doživel in izkusil,
predal otrokom. Generativnost pomeni tudi ljubezen do bližnjega in pravo skrb za soljudi.
4. Sprejemanje realnosti. Nadaljnji cilj psihoanalize je zmanjšana omnipotenca: da znamo
sprejeti lastne slabosti in meje. Da si lahko priznamo, kako nismo nobena izjema, ki bi ji pripadal
poseben status. Lahko se odpovemo želji, da bi nas imeli brezpogojno radi, in zahtevi, da nam
pripada odškodnina za prestano trpljenje. Lahko opustimo ojdipsko grandioznost in priznamo
vezi drugih ljudi. Ne čutimo več potrebe po nadzorovanju drugih ljudi.
Enako pomembna je sposobnost žalovanja: da znamo sprejeti izgube, ki nam jih nalaga življenje, tudi lastno smrtnost; neizbežnost spremembe in konflikta. Uvid v nesposobnost, da bi
lahko prihodnost povsem načrtovali in nadzorovali. Sposobnost hrepenenja!
Nadzor impulzov in frustracijska toleranca: razvijemo sposobnost adekvatne odpovedi, lahko rečemo ne lastnim skušnjavam in zapeljevanju drugih; uvid, da nas otroške želje neizbežno
frustrirajo. Toleranca v razočaranju, bojazni, nesreči in trpljenju!
Lahko opustimo sekundarne bolezenske koristi, destruktivno zavist, zahtevnost in ljubosumnost; prav tako sadistične želje po nadzorovanju drugih kakor tudi mazohistične drže samopomilovanja in samopravičnosti ter vlogo žrtve.
Cilj analize je tudi izboljšana realitetna kontrola: da znamo razlikovati notranje zaznave in
občutke od zunanjih, fantazijo od stvarnosti, da prepoznavamo svoje transfere v vsakdanjem
življenju; končno sta tu ljubezen do resnice in odkritosrčnost.
5. Doživljajska polnost in živost. S tem mislimo na razvito sposobnost identificiranja lastnih
čustev in njihovega poimenovanja; sposobnost doživljanja različnih, ustreznih čustev in razpoloženj, ki so diferencirana, pristna in relativno stabilna, tudi občutja notranje moči, energije,
spontanosti in navdušenja.
K doživljajski polnosti in živosti spada tudi sposobnost »regresije v službi jaza«; sprejemanje
lastnih želja po odvisnosti in pasivnih teženj; da si znamo priznati svojo nemoč, tudi sposobnost
radosti, uživanja in sprostitve.
6. Mehanizmi soočanja. Cilj psihoanalize je tudi nadomestitev razvojno zgodnejših, manj
zrelih obrambnih mehanizmov (cepitev, projektivna identifikacija, shizoiden umik, pasivna agre-
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sija) z zrelejšimi (reakcijska tvorba, izolacija, premik, racionalizacija, izrinjanje, sublimacija)
ter njihovo bolj prilagojeno in manj stereotipno funkcioniranje. Analiziran človek naj bi zmogel
ustrezne in ustvarjalne spremembe v svojem okolju, npr. menjava delovnega mesta ali poklica,
zmogel naj bi ustrezne ločitve ter trezen premislek o morebitnih patoloških posledicah identifikacije s poklicno vlogo.
7. Integrativne kapacitete. Dobre in slabe reprezentance selfa in objektov se sintetizirajo
v ambivalenco; zato človek ne potrebuje več idealiziranja in razvrednotenja, vse ali nič kot doživljajske kvalitete. S tem postane tudi mišljenje bolj realistično. Toleranca za ambivalenco,
nasprotja in dvom se poveča.
Izboljša se tudi kognitivna ekonomija: sposobnost mišljenja s karakteristikami sekundarnega
procesa; vsiljive želje in afekti manj motijo miselni potek. Na mesto agiranja stopi spominjanje
in, če je primerno: verbalizacija; načrtno, predvidljivo ravnanje postane prevladujoče.
Človek je sposoben ohranjati napetost med racionalnim in iracionalnim. Sposoben je tudi
doživljanja primarno procesnega mišljenja in v njem uživati ter morda tudi ustvarjalno delovati.
Tudi značajska struktura postane fleksibilnejša: pripravljenost na nove izkušnje ob ohranjanju
dobro vzpostavljene identitete naraste.
8. Avtoanalitične sposobnosti. Mnogi avtorji poudarjajo, da je cilj analize dosežen, ko ta
postane psihični avtomatizem in preide v samoanalizo. Le da pri psihičnem avtomatizmu ni poudarka na zavestni psihični aktivnosti, medtem ko je samoanaliza zavestno in živo zanimanje
za lastne in tuje psihične poteke; za vzroke in pomene psihičnih konfliktov, avtodestruktivnih
ravnanj, nevrotičnih objektnih izbir, sprožilnih dejavnikov itd.
Med pomembnejše cilje analize štejemo tudi razrešitev transferne nevroze: ko analiziranec
ne prenaša več na analitika doživljajskih kvalitet doživljanja pomembnih oseb zgodnjega otroštva; čustva neenakosti do analitika izginejo ob spoznanju, da je tudi analitik človek z osebnostnimi kvalitetami in slabostmi; psihična energija, ki jo je investiral v transferno nevrozo, mu je
spet na voljo za druge odnose.
Če skušamo tako razčlenjene cilje psihoanalize kot terapije povzeti v enem samem stavku,
izrazimo tudi njen etični imperativ: Človek, postani, kar si!
Ni realno pričakovati, da bo analiza v polni meri dosegla opisane cilje; s tem bi zapadli analitičnemu perfekcionizmu. Zato tako v preteklosti kot v sedanjosti ni manjkalo glasov, ki so svarili
pred pretiranimi pričakovanji analitičnega zdravljenja. Opisani cilji so smernice, ki igrajo pomembno vlogo v predstavah psihičnega zdravja v procesu psihoanalitske terapije. Če bi želeli v
polni meri doseči opisane cilje, bi podlegli nestvarnim upom, da je analiza kot ogenj, iz katerega
človek izide povsem prerojen kot ptič feniks. Psihoanaliza ne proizvaja popolnih bitij. Zadovolji
se s tem, da človeka osvobodi neznosnih bojazni in ga usposobi za odrasle objektne odnose.
Znamenje duševnega zdravja se pokaže tudi, ko človek spozna in sprejme svoje omejitve, ki
jih ne more preseči. Pred furor sanandi je svaril že Freud. Na mnogih mestih opozarja na njene
meje; ko na primer govori, da je njen uspeh že v tem, če ji uspe nevrotično trpljenje spremeniti
v navadno trpljenje, ali ko govori o narcistični prizadetosti človeka ob spoznanju, da ne bo nikdar postal popoln gospodar v lastni hiši. Izmed številnih definicij psihoanalize mi je zelo blizu
Carusova (1972), ki pravi, da je psihoanaliza umetnost krpanja raztrgane življenjske zgodbe.
Vemo, da zakrpana obleka ni nikdar nova, toda če jo je zakrpala skrbna in ljubeča roka, se v njej
ni mogoče sramovati. Greje nas lahko povsem enako kot nova. Še skromnejše cilje zdravljenja
ji pripisuje – tudi v Sloveniji zelo znani – Lacan, ko aforistično ugotavlja, da lahko psihoanaliza
včasih celo zdravi.
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Sklep

V prvem delu smo govorili o tem, kako je bil Freud »otrok svojega časa« v svoji naivni veri,
da je svetovni znanstveni nazor mogoč. V svoji dogmatski veri, da »ni nobenega drugega vira
spoznanja sveta, kot je intelektualna obdelava skrbno preverjenih opazovanj«, ni mogel drugače
kot gojiti omalovažujoč odnos do filozofije in religije. Tudi z vidika sodobnega pojmovanja znanosti lahko njegovemu odnosu do znanosti marsikaj oporekamo.
Kljub temu pa bi težko našli katerega izmed njegovih sodobnikov, ki bi toliko vplival na filozofsko in religiozno mišljenje sedanjosti kot prav on, in sicer z znanostjo, ki jo je utemeljil. Dal
ji je tudi imanentno oziroma endogeno etiko, ki jo najlažje razberemo iz ciljev psihoanalize, kot
jih je opredelil on sam in njegovi nasledniki. S tem ko je razvil metodo zdravljenja, ki se lahko
zdi iz ekonomskega in časovnega vidika potratna, je dal vedeti, kaj mu pomeni človek in odnos
do človeka, ne da bi mu bilo treba karkoli reči o njem kot najvišji vrednoti.
Naj sklenem svoja izvajanja z odlomkom iz pesnitve pesnika, ki naj nam služi kot svarilo, da
se lahko najlepše kulturne stvaritve – vključno s psihoterapijo – sprevržejo v svoje nasprotje:
Šel je popotnik skozi atomski vek
in srečal človeka, ki mu je razstavil dušo.
Razstavil jo je, sestaviti je pa ni več znal.
Popotnik je plačal, kar je bil dolžan,
zložil razstavljeno dušo v kovček –
in šel naprej.
(Matej Bor, Šel je popotnik skozi atomski vek) 

Literatura
Bohak, J.(2006). Freud in njegova dediščina. Dialogi, 9, 7-14.
Caruso, I. (1972). Soziale Aspekte der Psychoanalyse. Rowohlt. Reinbeck bei Hamburg.
Freud, S. (1932/33). Über eine Weltanschauung, Neue Folge der Vorlesungen in die Psychoanalyse. Vorlesung, Studienausgabe Fischer, Frankfurt am Mainz.
Freud, S. (1972). Entfurf einer Psychologie; v: I. Caruso (1972) Soziale Aspekte der Psychoanalyse. (122126)Rowohlt. Reinbeck bei Hamburg.
Freud, S. (1986). Hemmung, Symptom und Angst.Zbrana dela XIII : 235-289.
Freud, S.(1996). Prihodnost neke iluzije. Maribor: Obzorja.
Freud, A (1974). The ego and the mechanisems of defence.International university press.
Fromm, E. (1946). Psychoanalyse & Ethik.
Gascard, J.R.(1993). Renesansa eksorcizma. Znamenje, 5-6, 36.
Görres, A. (1988). Psihoanaliza, klasična in krščanska antropologija: Znamenje 1( 49).
Heinermann Bernd (1991). Tree of Science, ZAK-Theo.
Laplanche, J. & Pontalis, J.B. (1977). Das Vokabular der Psychoanalise. Suhrkamp. Frankfurt am Main.
McGlashan & Miller (1982). Zielvorstellungen der Psychoanalyse.
Mertens, W. (1992). Einführung in die psychoanalytische Therapie. Kohlhammer, Urbantaschenbücher,
Stuttgart.
Nagera, H. (1978). Psychoanalitische Grundbegriffe. Fischer Handbücher. Frankfurt am Main.
Odermatt, M. (1980). Krivda in izkustvo krivde danes. Znamenje 1, 67.
Richter, H. E. (1979). Lernziel: Solidarität. Rowohlt. Reinbeck bei Hamburg.
Ringel, E.(1989). Nasprotja med psihoterapijo in religijo. Znamenje 1:67.
Russell, J. (1981). Družbena amnezija: Kritika sodobne psihologije od Adlerja do Lainga. Ljubljana: CZ.
Sas. T (1974). Etika psihoanalize. Beograd: Kultura.

Janko Bohak

29

Sullivan, H.S. (1968). The Interpersonal theory of psychiatry. W.W.Norton & Co.
Waibl, E. (1981). Hobbes und Freud, Über eine philosophische Voraussetzung zu Freuds Kulturtheorie:
Texte, Innsbrucker Arbeitskreis für Tiefenpsychologie.

Kairos
30 3/1-2/2009

Strokovni članki

SimonaTANCIG*

Etika raziskovanja v družboslovnih vedah
Ključne besede: etika, raziskovanje, principi, kodeksi, družboslovne vede.
Povzetek: V današnjem času je postala etika raziskovanja v družboslovnih vedah zelo pomembna. Glavni
cilji prispevka so: prepoznavanje številnih etičnih vprašanj, ki se pojavljajo v različnih fazah raziskovanja; povečati občutljivost za etične probleme; pomagati raziskovalcem pri razreševanju etičnih dilem na
reflektivnejši način. Obravnavana so različna etična vprašanja: kako zaščiti interese in potrebe sodelujočih
v raziskavi; katera so glavna problemska področja etike v raziskovanju? Predstavljeni so glavni temelji
etične raziskovalne prakse, ki se nanašajo na sodelujoče v raziskavi: princip prostovoljnega sodelovanja,
zaupnost, princip anonimnosti, problematika informiranega soglasja, problematika uravnoteženosti med
dobrobitmi in tveganji ter škodo raziskave. Na kratko so opisani izvor in zgodovina pobud za etično uravnavanje raziskovalne prakse ter razvoj glavnih etičnih kodeksov in okvirov.

Ethics of Research in Social Sciences
Key words: ethics, research, principles, codes, social sciences.
Abstract: Nowadays research ethics became an important issue in social sciences. The main aims of this
article are to acknowledge that there are many ethical issues that can arise through different research stages,
to raise sensitivity for ethical questions, and to help researchers resolving ethical dilemmas using more
reflective approaches. Various ethics questions are discussed: How to protect interests and needs of those
taking part in a study; which are the main areas of ethical concern associated with research? Main cornerstones of ethical research practice concerning research participants are presented: principle of voluntary
participation, confidentiality, principle of anonymity, issue of informed consent, issue of balancing research
benefits with risks and harm. The origin, historical initiatives of ethical regulation of research practice, and
the development of major ethical codes and frameworks are briefly described.

Uvod

V

primerjavi z raziskavami v medicini ali s poklicnimi področji, kjer je v ospredju delo z ljudmi, so v družboslovnem raziskovanju precej manj poudarjene etične dimenzije ravnanja.
Podoben vtis dobimo, če pogledamo programe za izobraževanje in usposabljanje raziskovalcev.
V podiplomskih programih zasledimo, da so za raziskovalno delo najpomembnejši metodološki
vidiki raziskovanja, medtem ko so etična vprašanja zelo ali povsem zapostavljena. Tudi kriteriji
za ocenjevanje raziskovalnih projektov so naravnani predvsem na vsebinske in metodološke vidike in veliko manj na zagotavljanje etičnih standardov. Metodološki postopki so zelo pomembni, saj s tem, da zagotavljajo veljavnost in zanesljivost ugotovitev, tudi prispevajo k etičnosti
raziskovalnega dela. Vendar etična vprašanja, povezana z vlogo in odnosom raziskovalca do
udeležencev, ne bi smela ostati izven njegove pozornosti. Naloga raziskovalcev je razrešiti ključna etična vprašanja, ki veljajo za medicinske in družboslovne raziskave, npr. vprašanja dobrobiti
in škode raziskave, zagotovitev anonimnosti udeležencev, zaupnosti podatkov, prostovoljnosti
udeležbe in informiranega soglasja, s katerimi se ščitijo pravice udeležencev.
Silverman (2006: 315) opozarja na nevarnost, da se vloga raziskovalca z izključnim poudarjanjem raziskovalne metodologije skrči na tehnika, ki je povsem ločen od pomembnih vprašanj,
kot so: zakaj raziskujemo neko problematiko; ali bodo ugotovitve prispevale k splošnemu dobremu; ali je glavni motiv raziskovanja zagotoviti si nadaljnje izobraževanje oz. znanstveno
kariero; ali želimo pomagati ali vsaj zaščititi ljudi, ki jih raziskujemo; ali jih uporabljamo le kot
sredstvo raziskave?
Raziskovalec vedno vstopa v tak ali drugačen odnos s tistimi, ki jih raziskuje. Zato se po-
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membna etična vprašanja navezujejo na različne vidike tega odnosa in na odgovornost raziskovalca za zaščito interesov udeležencev. Kakšen odnos bodo raziskovalci vzpostavili, je v določeni
meri odvisno od tega, kako pojmujejo udeležence in kakšno vlogo jim določijo v raziskovalnem
procesu. Na to pa imajo ne nazadnje določen vpliv tudi vrsta raziskave in njena epistemološka
izhodišča.

Etične dimenzije odnosa do udeleženih v raziskavah in epistemologija raziskovalnih pristopov

Različni izrazi, s katerimi označujemo ljudi, ki so vključeni v raziskavo in so vir podatkov,
so le navidezno nepomembni. Običajno se uporabljajo izrazi osebe (subjekti), respondenti in
udeleženci. V resnici imajo ta poimenovanja pomembne implikacije za etiko raziskovanja (Oliver, 2008: 4). Vloga posameznikov, vključenih v raziskavo, in odnos raziskovalcev do njih sta
odvisna od tega, kako jih pojmujejo oz. poimenujejo.
V kvantitativnih raziskavah, ki temeljijo na pozitivistični epistemologiji, je bila zelo pogosta
uporaba izraza oseba ali celo poskusna oseba. To je bilo pogojeno tudi z logiko kvantitativnega
raziskovanja, ki izhaja iz pozitivistične epistemologije, za katero je značilno, da gleda na resničnost kot na nekaj objektivnega, »tam zunaj«. V tem primeru pridemo do spoznanja z zbiranjem dejstev o svetu, s sistematičnim in objektivnim opazovanjem po vzoru naravoslovnih ved.
Raziskovanje poteka z eksperimentalno metodo, s testiranjem hipotez v nadzorovanih pogojih
in z variiranjem spremenljivk. Tovrstne tako imenovane nomotetične raziskave so usmerjene v
iskanje splošnih zakonov. Metaforično rečeno se te raziskave izvajajo »na ljudeh« in ne »skupaj
z njimi«. Njihova vloga je bolj ali manj pasivna brez vplivanja in soodločanja v raziskovalnem
procesu, ki je pretežno enosmeren, in poteka le od raziskovalca k udeležencem, ki so predvsem v
funkciji zagotavljanja podatkov. Tak status je bil v preteklosti prevladujoč v vrsti družboslovnih
raziskav, tudi v psihologiji.
Oliver (2008: 5) opozarja, da tako pojmovanje ljudi, udeleženih v raziskavah, predstavlja določeno nevarnost, da jih raziskovalec depersonalizira in jih reducira na povsem podrejeno vlogo
v raziskovalnem procesu. S tem pa se tudi poveča nevarnost uporabe etično spornih raziskovalnih postopkov. Zato je pomembno, da so v pozitivističnih raziskavah raziskovalci še posebej pozorni na zagotavljanje spoštovanja, zaščito dostojanstva in integritete udeleženih v raziskovanju.
Kljub razlikam v vlogah v raziskovalnem procesu naj bi raziskovalci skušali namesto hierarhičnega odnosa vzpostaviti odnos, ki temelji na enaki pomembnosti vseh, vključenih v raziskavo.
Drugi pogosti izraz je respondent, ki se je uveljavil predvsem v socioloških in komunikoloških raziskavah ter implicira večjo avtonomnost in svobodno voljo posameznika v odločitvi, da
bo sprejel sodelovanje v raziskavi in odgovarjal na vprašanja. V takem primeru ima posameznik
aktivnejšo vlogo v raziskavi in se po svoji presoji odloči za posredovanje naprošenih podatkov
glede na okoliščine in glede na to, kako jih ocenjuje (Oliver, 2008).
V postmodernem času se je tudi kot politično korektnejši izraz uveljavil udeleženec, ki je v
strokovni literaturi in raziskovalnih nalogah v precejšnji meri nadomestil izraz osebe ali vzorec
oseb. Izraz se je najprej uveljavil na področju kvalitativnih raziskav in implicira participacijo
sodelujočih v raziskovalnem procesu. Med raziskovalcem in udeležencem poteka obojesmeren
proces in tudi stiki med obema so tesnejši. V teh raziskavah udeleženci sodelujejo pri vseh tistih
odločitvah v raziskovalnem procesu, ki so za njih pomembne. Z izrazom udeleženci poudarimo
tudi njihov interes v raziskovalnem procesu, da žrtvujejo svoj čas in dovolijo, da vstopimo v
njihov zasebni prostor.
Oliver (2008) opozarja, da gre za večjo demokratičnost odnosa med raziskovalcem in udeleženci kot v primeru respondenta. Na splošno je v kvalitativnih raziskavah vloga udeležencev
veliko širša kot le zagotavljanje podatkov za raziskavo. Čeprav se izraz udeleženec ne uporablja le v interpretativnih raziskavah, je nesporno, da se v teh raziskavah tako na ravni položaja
udeleženca kot tudi na odnosni ravni z raziskovalcem najbolj polno realizira njegova funkcija
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participacije ali soudeleženosti. To je pogojeno predvsem z logiko raziskovanja, ki za razliko od
kvantitativnih raziskav temelji na konstruktivističnih epistemologiji, ki pojmuje spoznanje kot
človekovo konstrukcijo. Raziskave so usmerjene na posameznika in njegovo edinstveno subjektivno izkušnjo. V interpretativnih raziskavah je poudarek na individualnem prispevku udeležencev. Zato so te raziskave, za razliko od nomotetičnih, idiografske.

Etična vprašanja dvojne vloge praktika-raziskovalca

Poleg poklicnih raziskovalcev so pogosto v vlogi raziskovalca tudi praktiki, zlasti na področjih, kjer je v ospredju delo z ljudmi, npr. psihologi, učitelji, socialni pedagogi itd. Za postmoderno dobo je značilno precej razširjeno raziskovanje, ki je postalo pomemben sestavni del poklicne
dejavnosti. To se zrcali tudi v sintagmi »raziskujoči praktik«.
Dvojna vloga praktika-raziskovalca sproža različna etična vprašanja in dileme. Vsaka od
vlog namreč ustvarja različne prioritete v različnih časih, ki lahko medsebojno interferirajo ali so
celo v določeni meri konfliktne. Lahko se pojavi etična dilema v smislu prima facies dolžnosti. V
takih primerih je potrebno pregledati obe vlogi in ugotoviti področja, ki sprožajo etična vprašanja. V vsakem primeru mora praktik-raziskovalec delovati v dobrobit udeležencev oz. klientov,
ki se prav tako znajdejo v dvojni vlogi, kar dodatno zaplete položaj. Ansdell in Pavlicevic (2001)
navajata, da je pozitivna stran dvojne vloge praktika-raziskovalca, da lahko njegove poklicne
spretnosti in dobro poznavanje področja pomembno prispevajo h kvaliteti raziskovalnega procesa. Pri tem pa se mora praktik-raziskovalec zavedati, da je hkrati v vlogah opazovalca in udeleženca raziskovalnega procesa, na katerega sovpliva in prevzema polno odgovornost za odnos
s klientom ter za kakovost tega procesa.
Tudi dvojna vloga klienta-udeleženca v raziskavi prinaša s seboj nekatera etična vprašanja in
pomisleke (Andsel, Pavlicevic, 2001). Klient, ki je nagovorjen k sodelovanju, se lahko čuti prisiljenega k udeležbi v raziskavi glede na to, da je s praktikom-raziskovalcem že sicer v poklicnem
odnosu nudenja pomoči. Lahko se zgodi, da se klient čuti izkoriščanega zaradi pozicije »moči«,
ki jo ima praktik, in si ne upa odkloniti udeležbe v raziskavi. Morda tudi praktik implicitno izvaja
pritisk na klienta, da sodeluje v raziskavi. Tako je lahko iz različnih razlogov kršeno pomembno
načelo prostovoljnosti udeležbe. Tudi pri uveljavljanju pravice, da odstopi od raziskave, ima
lahko klient težave, ker se morda boji, da bo to vplivalo npr. na terapevtski odnos.
Ne nazadnje je lahko tudi praktik v dilemi, če želi odstopiti od raziskave, a zaradi pritiska
različnih okoliščin to težje uresniči. Pri praktiku se lahko pojavi tudi večje ali manjše nezadovoljstvo s klientom, ki želi odstopiti od raziskave, še posebej, če je bilo vanjo vloženega že
veliko časa in dela. Na poklicni odnos, npr. nudenje pomoči klientu, lahko vpliva tudi strah
praktika-raziskovalca, ali bo klient sodeloval na ta način, da bo lahko zbral vse potrebno gradivo
in končal raziskavo.
Že omemba le nekaterih možnih etičnih dilem kaže na vso kompleksnost tovrstnih raziskav,
ki zahtevajo še posebno previdnost in tehten razmislek o etičnih dimenzijah.

Dobrobiti in škodljive posledice raziskave

Raziskovalci morajo predvideti nezaželene posledice raziskave in tudi njene dobrobiti. Pri
tem se od njih pričakuje, da bodo upoštevali princip neškodljivosti in čimbolj zmanjšali negativne posledice ter z upoštevanjem principa dobrobiti delovali v korist posameznika ali skupine
oz. družbe kot celote.
Za razliko od fizične škode, ki je v ospredju bioetike, se v družboslovnih vedah najbolj pogosto srečujemo s škodo v smislu stiske, neugodja, kršitvami pravic ipd. Naloga raziskovalcev
je, da anticipirajo škodljive posledice in jih skušajo zmanjšati ali se jim izogniti. V nekaterih
raziskavah, kot so etnometodološke in fenomenološke, je zelo težko vnaprej predvideti škodljive
posledice. V primerih, ko vemo, da je raziskava usmerjena na področja, ki so pogosto poveza-
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na z močnimi čustvi ali travmatičnimi doživetji, lahko predvidimo negativne posledice in tudi
strategije za zmanjšanje tveganja nezaželenih posledic, npr. udeležencem raziskave ponudimo
možnost, da odklonijo pogovor o določeni občutljivi temi ter se po premisleku odločijo, ali želijo
nadaljevati z odgovarjanjem na vprašanja.
Kot dobrobit raziskovalci zelo pogosto navajajo prispevek k znanju, k sistemu spoznanj
nekega področja, od katerega naj bi imele korist različne skupine ljudi, skupnosti ali celotna
družba. Israel in Hersh (2006) opozarjata, da lahko cilji dobrobiti in neškodljivosti presegajo
sposobnosti in zmožnosti raziskovalcev, npr. da bi pomembno prispevali k izboljšanju kakovosti
življenja nekaterih skupin, kot so žrtve družinskega nasilja, uporabniki drog, osebe s posebnimi
potrebami, marginalizirane skupine. Nekateri raziskovalci svoje delo utemeljujejo z dejstvom,
da so odgovorni za aktiven odnos do družbenih problemov in njihovo reševanje. Pri tem je potrebna previdnost, saj ni vedno jasno, kako najbolje podpirati ranljive skupine ljudi. Izogibati bi
se morali tudi pokroviteljskemu odnosu do njih.
Nekatere raziskave lahko zagotavljajo koristi, vendar ob določenem tveganju. Zato je potrebno pretehtati relativno velikost potencialne škode in koristi.
Koristi ali dobrobiti raziskave se ne kažejo nujno v obliki otipljivih rezultatov. Tako Oliver
(2008) navaja, da lahko raziskava prispeva k neposredni dobrobiti na več načinov. S tem, da
raziskovalci pokažejo resnično zanimanje za udeležence, jim dajo vedeti, da spoštujejo in cenijo njihove poglede, komentarje in mnenja, ki so pomembno gradivo raziskave. Tako se bodo
udeleženci čutili pomembne in se bo povečala tudi njihova lastna vrednost. S tem povezana je
tudi dobrobit, ko udeleženec v procesu raziskave, npr. intervjuja ali izpolnjevanju vprašalnikov,
dobi priložnost za refleksijo in lahko preverja in razjasnjuje lastne misli ter tako prihaja do novih
vpogledov.
Pri načrtovanju raziskovalnega projekta in ocenjevanju njegovih etičnih dimenzij je skoraj
vedno vključena presoja, ki tehta relativno ravnotežje med potencialnimi koristmi in škodo. Deloma mora ocena koristi vključevati evalvacijo funkcionalnosti raziskave, z drugimi besedami,
ali je raziskava načrtovana tako, da bo uresničila dobrobiti, ki jih napoveduje. Glede škode se ne
ocenjuje samo njena raven, ki jo je potrebno pretehtati, ampak tudi velikost rizika, da se škoda
pojavi. Tako se koristnost raziskave oceni glede na potencialno škodo oz. velikost rizika, da se
pojavi. Pomembno je tudi, da si zamislimo strategije za upravljanje z rizikom – tako ga lahko
zmanjšamo ali se mu izognemo.
Obstajajo različne vrste dobrobiti, ki jih lahko raziskava da. Potter (2006: 209) predlaga
naslednji postopek, s katerim se načrtno lotimo ocene škode in dobrobiti raziskave. V seznam
v Tabeli 1 vnesemo dobrobiti raziskave, kot kažejo primeri. Poskusimo jih rangirati glede na
njihov pomen v raziskavi. Tehtamo, katera dobrobit je najbolj in katera najmanj pomembna ter
kako se razvrstijo ostale med njima. Ločeno jih poskusimo rangirati tudi z vidika udeležencev in
pogledamo, kako se prioritete med obema razlikujejo.
Tabela 1. Rangiranje dobrobiti raziskave
Koristi
raziskovanje kot resnično (pravo, intrinzično) dobro
prispevek k sistemu spoznanj nekega področja
razvoj teorij
izboljšanje kakovosti življenja
izobraževanje raziskovalcev (podiplomski študij)
izboljšati ugled/podobo; promocija
povečanje poslovnega uspeha
osebni razvoj
karierno napredovanje
...

rang za raziskovalca

rang za udeleženca

34

Etika raziskovanja v družboslovnih vedah

Na podoben način skušamo za namen raziskave rangirati tudi različne vrste rizika in škode
(gl. Tabelo 2). Posebej jih rangiramo z vidika raziskovalca in z vidika udeležencev.
Tabela 2. Rangiranje tveganj in škodljivih učinkov raziskave
Tveganje
fizična travma/poškodba
psihična škoda
Stiska
Užaljenost
Prisila
izdaja zaupanja
neugodnost (neprijetnost)
izguba časa
izguba virov/sredstev
neuspeh pri objavljanju
...

rang za raziskovalca

rang za udeleženca

V nadaljevanju poskusimo pretehtati posamezno postavko v seznamu koristi, tako da ji pripišemo število točk med 0 in 10 (0 – pomeni irelevantno, nepomembno korist in 10 – visoko
pomembno korist). Podobno naredimo tudi v seznamu škode, le da tokrat pripišemo odstotke za
oceno rizika ali škode, ki bi lahko nastala pri raziskavi. Če ugotovimo, da sta določena škoda
ali riziko visoko pomembna, poskusimo predvideti način, kako bi se jima lahko izognili ali ju
minimizirali.
Pomemben temelj etike raziskovanja sta tudi načeli anonimnosti in zaupnosti. Obe načeli
imata posebno mesto tudi v različnih poklicnih kodeksih. Obstaja več načinov, kako zagotoviti
anonimnost, da ne izdamo identitete udeležencev. V raziskavah, v katerih so podatki o udeležencih agregirani, se poslužujemo numeričnih oznak in pazimo, da se uničijo vsi dokumenti,
iz katerih bi bilo mogoče identificirati udeležence. To ni vedno enostavno, še posebej pri intervencijskih raziskavah, kjer primerjamo začetno in končno stanje udeležencev. Poseben primer
predstavljajo udeleženci, ki ne želijo ostati anonimni.
Ko gre za študije primerov, uporabimo izmišljena imena in to tudi navedemo. Zaupnost v
nasprotju z anonimnostjo pomeni, da pred javnim razkritjem posebej zaščitimo osebno in občutljivo gradivo ali podatke. Tudi zaupne podatke, ki nam jih udeleženec prostovoljno in nehote
razkrije, kljub zaščiti anonimnosti ne navedemo v raziskovalnem poročilu, če niso predmet raziskave. Družboslovni raziskovalci so razvili celo vrsto metodoloških varnostnih ukrepov za zaščito principov anonimnosti in zaupnosti, ki se nanašajo na zbiranje, analiziranje in shranjevanje
podatkov.

Protokol raziskave

S protokolom raziskave na transparenten in strnjen način predstavimo, kako bomo v posameznih fazah raziskave reševali pomembna etična vprašanja. Protokol je npr. lahko pripravljen v
obliki odgovorov na vprašanja, ki jih postavi etična komisija. Protokol je jasen, nedvoumen opis
načina izbire udeležencev v raziskavi, načina obravnave podatkov, ki smo jih zbrali od udeležencev skozi različne stopnje raziskave (od zbiranja do njihove analize in predstavitve v poročilu o
ugotovitvah). Protokol je pogosto pripravljen kot ločen dokument k predlogu raziskave. Njegov
sestavni del je tudi ocena rizika in strategije za njegovo zmanjšanje.
Sicer pa se morajo vsi člani raziskovalnega tima strinjati, da bodo ravnali v skladu s pro-
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tokolom. Obstaja več področij, ki jih pokrivajo omenjeni protokoli – Potter (2006: 212) navaja
naslednja:
- Imena/funkcije oseb v raziskovalnem timu, ki bodo zbirale in obdelovale osnovne (surove) podatke.
- Imenovanje kodeksov poklicne etike, ki so bili uporabljeni.
- Postopki za pridobivanje udeležencev.
- Postopki za pridobivanje poučenega (informiranega) soglasja sodelujočih in drugih vpletenih, kot npr. staršev in družinskih zdravnikov.
- Kakršnokoli plačilo ali drugo nadomestilo udeležencem.
- Podrobnosti o tipih podatkov in metodah zbiranja.
- Kakršnokoli načrtovano prikrivanje informacij.
- Shranjevanje in načini varovanja podatkov.
- Postopki zagotavljanja anonimnosti.
- Obseg in metode analize podatkov.
- Spraševanje udeležencev.
- Analiza tveganja, strategija izogibanja in upravljanja z rizikom nezaželenih posledic.
- Podrobnosti zavarovanja odgovornosti.

Informirano soglasje

Informirana in prostovoljna privolitev ali soglasje udeležencev za sodelovanje v raziskavi je
eden od pomembnih temeljev etike raziskovanja. Razen v izjemnih primerih mora raziskovalec
udeležencem zagotoviti vse pomembne informacije o raziskavi. Gre za zagotavljanje pravice do
informiranosti, ki je pomembna za potencialne udeležence in njihove avtonomne odločitve za
udeležbo v raziskavi.
V večini primerov raziskovalci podajo informacije o namenu, metodah, postopkih in trajanju,
potencialnih tveganjih in dobrobitih raziskave, kot tudi kako bodo rezultati raziskave objavljeni.
V nekaterih primerih imajo raziskovalci težave, ker standardni pristopi k pridobivanju informirane privolitve pogosto od udeležencev zahtevajo visoko raven pismenosti in jezikovnih
zmožnosti. Vendar je v vsakem primeru potrebno najti način, da se udeležence na razumljiv način seznani z raziskavo. Poenostavitve in prilagoditve informacij ne smejo popačiti ali izpustiti
nobene pomembne informacije. Raziskovalci si v nekaterih primerih pomagajo z vključitvijo
potencialnih udeležencev v sestavljanje informacijskega gradiva. Princip informirane privolitve
se uporablja pri posameznem udeležencu in tudi, ko gre za socialne skupine ali organizacije.
Tako npr. v informirano soglasje poleg učencev oz. staršev in učiteljev vključimo tudi vodstvo
šole in morda še koga.
Posebne pozornosti so pri informirani privolitvi deležne ranljive skupine oseb. To so lahko
odrasle osebe, ki zaradi primanjkljajev v sposobnostih niso zmožne razumeti implikacije udeležbe v raziskavi ali pa so to otroci. V teh primerih pridobimo pisno privolitev od osebe, ki jih
zastopa, ali od staršev. Med ranljive skupine ljudi sodijo tudi osebe s pomanjkljivo izobrazbo in
tisti, katerih prvi jezik ni jezik večinske populacije. V teh primerih je potrebno ustrezno prilagoditi posredovanje informativnega gradiva oz. poskrbeti za prevajalce. Tudi brezposelne osebe,
brezdomci, bolni in osebe s posebnimi potrebami so ranljive skupine oseb. Pri njih sta potrebna
tudi posebna občutljivost in razmislek, če in kako jih povabiti k udeležbi v raziskavi, da jim ne
povzročimo še večje stiske. Etična vprašanja se pojavljajo tudi v primeru zapornikov, oseb v
domovih za starejše ali pri otrocih v šoli, ki se lahko zaradi pritiska socialnega okolja znotraj institucionalnih okvirov čutijo prisiljene v sodelovanje in nimajo nobene izbire glede participacije
v raziskavi.
Nekateri raziskovalci predlagajo, naj ne bo privolitev za udeležbo omejena samo na začetek
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raziskovalnega projekta, ampak naj bo dinamična, procesna ali postopna glede na potek in spremembe v raziskavi, status udeležencev ali družbeno-politične okoliščine (Israel, Hersh, 2006).
Vprašanja raziskovalne etike v primeru ranljivih oseb so zelo zapletena. Zato je v teh primerih pomembno, da skrbno pretehtamo vsa etična vprašanja in se posvetujemo z drugimi raziskovalci ali etičnimi komisijami in razrešimo vse dvome o etičnosti postopka informiranega
soglasja.
Glede upoštevanja temeljnega etičnega načela informirane privolitve in pisnega soglasja nekateri raziskovalci družboslovnih raziskav opozarjajo na primere, ko so zaradi upoštevanja tega
načela lahko ogroženi cilji raziskave. To velja predvsem za raziskave, kjer gre za prikrito opazovanje na javnih mestih. S podobno težavo se srečujejo tudi raziskovalci, ki v nekaterih primerih
iz socialnih in logističnih razlogov težko aplicirajo obrazce privolitve, saj se s tem odnos, ki
temelji na medsebojnem zaupanju, pretvori v formalnost in nezaupanje (Israel, Hersh, 2006).
Lahko tudi, da so potencialni udeleženci pripravljeni sodelovati, niso pa pripravljeni dati pisnega
soglasja. Pretirani formalizmi glede privolitve k sodelovanju lahko v nekaterih primerih celo
onemogočajo nekatere terenske raziskave, npr. etnografske ali antropološke raziskave.
Drugo področje, ki pri raziskovalcih sproža pomembna etična vprašanja in dileme, se nanaša
na še dopustno stopnjo namernega zavajanja ali zadrževanja informacij o raziskavi, še posebej v
luči že omenjenih etično nedopustnih raziskav Milgrama (Milgram, 1977) in Zimbarda (Zimbardo, Maslach, Haney, 1999). Raziskovalci s področja psihologije pogosto trdijo, da je integriteta
načrtovane raziskave ogrožena ali raziskovanje nekaterih področij onemogočeno, če udeleženci
niso v določeni meri zavedeni oz. neinformirani. V takih primerih se za zmanjšanje negativnih
posledic raziskave uporablja strategija, da se udeležencem po zaključku raziskave celovito predstavijo in razložijo njeni cilji in namen. Uporabna je tudi strategija, da se v načrtovanje raziskave
vključijo predstavniki skupine, ki ji udeleženci raziskave pripadajo.
Obsežnost podrobnosti in kompleksnosti procesa informiranega soglasja je odvisna od narave raziskave. En ekstrem predstavljajo raziskave, ki zbirajo neosebne informacije o neidentificiranih posameznikih na področju, ki ni občutljivo, npr. raziskava, ki s pomočjo kamere v časovnih
presledkih snema ljudi, ki gredo skozi vrata podzemne železnice, da bi ugotovili, zakaj prihaja
do zastojev; drugi ekstrem pa je postopek pridobivanja informiranega soglasja, ki ima izjemno
velik pomen, npr. klinični preizkusi novega zdravila za paciente s težko boleznijo.
Poučeno (informirano) soglasje Silverman (2006: 324) opredeli v naslednjih točkah:
- Dati informacijo o raziskavi, ki je relevantna za udeleženčevo odločitev o sodelovanju.
- Zagotoviti, da udeleženec razume to informacijo (npr. preskrbeti informativni dokument v
jeziku udeleženca).
- Zagotoviti prostovoljno udeležbo (npr. z zahtevo pisnega soglasja).
- Pridobiti soglasje zastopnika (npr. staršev), kadar udeleženci niso kompetentni dati soglasje (npr. otroci, mladostniki in odrasli s posebnimi potrebami).
Običajno se pri pridobivanju soglasja uporabljata lista informacij o raziskavi in obrazec soglasja, ki ga podpiše udeleženec. Dokument o informacijah mora podati dovolj informacij o raziskavi in zbiranju podatkov, tako da se potencialni udeleženci na njihovi osnovi lahko suvereno
odločijo za sodelovanje.
Postavke za poučeno (informirano) soglasje, ki naj jih vsebuje dober informacijski dokument po COREC-u (Central Office of Research Ethics Committees), so naslednje (Potter, 2006:
213):
1. Razlaga naslova projekta.
2. Razlaga vabila za sodelovanje v raziskavi.
3. Izhodišča, cilji in trajanje raziskave.
4. Razlogi, zakaj je bila oseba povabljena k sodelovanju.
5. Kakšen prispevek se pričakuje od nje.
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6.
7.
8.
9.

Možna tveganja ali neugodnosti zaradi sodelovanja.
Možne dobrobiti (koristi) sodelovanja.
Kaj sledi po koncu raziskave.
Na kakšen način se sporočijo morebitne pritožbe ali komentarji, vključno z drugim naslovnikom, ki ni raziskovalec.
10. Zaupnost podatkov.
11. Kakršnokoli plačilo ali drugo nadomestilo za udeležbo.
12. Kaj se bo zgodilo z rezultati raziskave.
13. Kdo organizira in financira raziskavo.
14. Možnost odstopa od raziskave in zagotovilo uničenja podatkov.
Pri vsaki posamezni raziskavi se odločimo, katere postavke so zanjo najbolj relevantne. Sicer
pa si pri sestavljanju informacijskega dokumenta lahko pomagamo z odgovori na vprašanja, ki
bi jih lahko postavil potencialni udeleženec raziskave:
- Zakaj menite, da sem primeren za sodelovanje v raziskavi?
- Kako ste izvedeli moje ime ali ugotovili, da sem primeren za raziskavo?
- Zakaj je raziskava pomembna?
- Kako bo raziskava izvedena?
- Kaj obsega raziskava?
- Ali mi bo raziskava koristila?
- Ali so možna tveganja ali nevarnosti?
- Ali bodo zaradi raziskave drugi ljudje lahko izvedeli podrobnosti o meni?
- Kaj, če se premislim, in ne želim biti udeležen?
- Ali lahko dobim povzetek rezultatov raziskave?

Etični okviri in kodeksi na področju raziskovanja

Zaradi številnih etično vprašljivih praks v raziskovanju – najbolj nedopustnih v nacistični
Nemčiji – so se po letu 1945 pojavila številna prizadevanja za oblikovanje etičnih okvirov za
etično ravnanje pri raziskavah na ljudeh. Kot najbolj vidni poskusi urejanja etičnih vidikov raziskovanja se navajajo: Nürenberški kodeks iz leta 1947, leta 1964 je nastala Helsinška deklaracija Svetovnega medicinskega združenja, Belmontsko poročilo je leta 1979 izdala ameriška
Komisija za zaščito udeležencev v biomedicinskih in vedenjskih raziskavah, v letu 1982 je bil
izdan kodeks Mednarodna etična načela za biomedicinske raziskave, ki ga je pripravil Svet za
mednarodno organizacijo medicinskih znanosti CIOMS (Concil for International Organizations
of Medical Sciences) ter ga revidiral leta 1993 in 2002, UNESCO pa je leta 1997 izdal Splošno
deklaracijo o človekovem genomu in človekovih pravicah.
Po nürenberškem procesu se je pozornost javnosti usmerila tudi v raziskave, v katerih so
udeleženi ljudje. Zaradi izgube zaupanja v zdravnike in raziskovalce na račun izjemno nehumanih eksperimentov, ki so potekali v času vojne, je ob nürenberškem procesu nastal Nürenberški
kodeks, v katerem je bilo še zlasti poudarjeno prostovoljno in informirano soglasje. Iz Nürenberškega kodeksa je kasneje izšla Helsinška deklaracija, ki daje številne smernice, ki določajo,
da mora raziskovanje ustrezati znanstvenim principom, da ga mora izvajati za to usposobljeni
strokovnjak in da morajo raziskovalne postopke verificirati neodvisne komisije.
Zaradi težav pri upoštevanju Nürenberškega kodeksa in Helsinške deklaracije ter odkritja
vrste etično zelo vprašljivih raziskav v šestdesetih in sedemdesetih letih tudi v družboslovnih
raziskavah v Evropi in ZDA (raziskave Milgrama in Zimbarda) je bilo izdano Belmontsko poročilo. V njem avtorji opozarjajo na neustreznost veljavnih kodeksov v kompleksnih situacijah in
na potrebo po širših etičnih principih, ki naj bodo osnova za bolj specifična pravila. Belmontsko
poročilo navaja tri širše principe: spoštovanje udeležencev, dobrobit in pravičnost, ki so bili pomembna podlaga za razvoj kasnejših etičnih okvirov in kodeksov na področju raziskovanja.
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Kodeks, ki ga je izdal CIOMS, se za razliko od ostalih treh omenjenih kodeksov oz. deklaracij ukvarja z uporabo univerzalnih etičnih principov v raznolikem in večkulturnem svetu
ter poudarja, da raziskovanje ne bi smelo prekršiti nobenega univerzalnega standarda. Poseben
pomen omenjenega kodeksa je tudi v tem, da še posebej izpostavlja problematiko avtonomije in
zaščite odvisnih in ranljivih oseb ter tudi upoštevanje različnih kulturnih značilnosti in vrednot
(CIOMS v Israel, Hay, 2008).
Danes obstajajo v evropskem raziskovalnem prostoru različni nacionalni in mednarodni dogovori, ki se lotevajo zagotavljanja okvirov za etično ravnanje pri raziskavah z ljudmi. Različni
temelji in zgodovinska ozadja so imeli za posledico raznolikost regulative in organizacijskih
oblik ter metod delovanja na področju raziskav (Institute of Science and Ethics v Israel, Hay,
2008). Med njimi je precej takih, ki urejajo področje medicinskih raziskav in kliničnih preizkusov ter so manj primerni za kvalitativne raziskave. Zato so bili sestavljeni tudi etični kodeksi za
družboslovne raziskave. Ne glede na to pa so na splošno ključni etični principi in kodeksi dobro
usklajeni v temeljnih področjih, ki zahtevajo etični razmislek, in v tem, kaj je na teh področjih
dobra praksa (npr. spoštovanje udeležencev, dobrobit, prostovoljna udeležba, informirano soglasje ipd.).
Z napredovanjem evropske integracije je Evropska komisija zagovarjala večjo konsistentnost
v pristopih k etiki v raziskovanju. Primer tovrstnega delovanja je Konferenca o komisijah za
etiko v raziskovanju leta 2005 v Bruslju. Eden od rezultatov te konference je bila Deklaracija
EUREC za ustanovitev Evropske mreže komisij za etiko v raziskovanju (EUREC). Cilj te mreže
je omogočiti boljšo izmenjavo znanja, izvajanje raziskovanja v skladu z etiko, razširjanje izobraževalnih gradiv o etiki med člani mreže in sodelovanje v razpravah o lokalnih implementacijah
direktiv Evropske komisije.
Za družboslovne raziskovalce spada projekt RESPECT (Principles for Ethical Socio-Economic Research) med najzanimivejše. Ta nadnacionalni projekt je izvedel Inštitut za študije zaposlovanja v okviru prednostne pobude Tehnologije informacijske družbe Evropske komisije. Cilj
projekta RESPECT je sestaviti nabor etičnih in poklicnih navodil, ki bodo služila kot kodeks za
socio-ekonomsko raziskovanje v Evropi. Kodeks naj bi bolj nudil pomoč pri reševanju etičnih
dilem kot pa imel vlogo predpisovanja. Ta navodila, ki naj bi združila vsebine obstoječih kodeksov s trenutnimi pravnimi zahtevami Evropske zveze, so osnovana na treh principih: vzdrževanje
znanstvenih standardov; skladnost z zakoni; izogibanje družbeni in osebni škodi (Institute for
Employment Studies, 2004 v Israel, Hay, 2008).
Avtorji kodeksa v projektu RESPECT opominjajo raziskovalce, da je razreševanje etičnih dilem njihova osebna odgovornost; da navodila nudijo le osnovo za odločanje; da naj raziskovalci
kot redni in rutinski del svoje raziskovalne prakse preiskujejo svojo »etično vest«.
Inštitut za študije zaposlovanja je leta 2004 zapisal, da kodeks RESPECT ni namenjen zamenjavi obstoječih ali nastajajočih poklicnih etičnih pravil, ampak naj služi kot vir za morebitno izboljšanje obstoječih pravil ali kot pripomoček organizacijam, ki razvijajo nova pravila. Mogoče
najbolj zanimiva pa je namera, naj ta ključna pravila podpirajo razvoj skupnega mednarodnega
raziskovalnega prostora s »transparentnimi in univerzalno sprejetimi« standardi. Ali bodo pravila RESPECT dosegla ta cilj, bo pokazala prihodnost.
Sicer pa je slabo zamišljena raziskava že sama po sebi etično vprašljiva. Zato je ocenjevanje racionalnosti in funkcionalnosti raziskovalnega pristopa in njegovih verjetnih prispevkov k
teoriji ali praksi področja ključni del etičnega pregleda raziskave. Raziskava, ki ni dobro načrtovana, in za katero je majhna verjetnost, da bo dala verodostojne in relevantne rezultate, sproža
etična vprašanja, npr. smotrne uporabe virov, raziskovalčevega časa in časa udeležencev. Zato
je pomembno, da dobro premislimo o najboljšem možnem načrtu raziskave, ki bo omogočal, da
bomo dobili ustrezne odgovore na postavljena raziskovalna vprašanja. Pri načrtovanju raziskave
je tako dobro odgovoriti na vprašanja: za koga je raziskava pomembna, kakšne so njene koristi,

39
kakšen vpliv bodo imeli rezultati in na koga ipd.
V današnjem času postaja vedno bolj očitno, da se z razvojem znanosti, raziskovalnih pristopov in metodologije pojavljajo vedno nove etične dileme in potreba po nenehnem razvoju
etike raziskovanja. 
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Teorija selfa v geštalt terapiji
Ključne besede: self, polje, kontakt, funkcije selfa, gestalt teorija in terapija.
Povzetek: Self, ki je osnova vseh psihoterapijskih pristopov, je tema tudi pričujočega besedila. Avtorica
Margherita Spagnuolo-Lobb obravnava self predvsem kot izkušenski dogodek in na konkretnih primerih
pokaže kako je fenomenologija prinesena v klinično polje s strani Geštalt terapije, s postavitvijo selfa »v
srednjo pozicijo« (odnôsnosti) med organizmom in okoljem. V tem smislu pokaže zakaj teorija selfa v
Geštalt terapiji, čeprav epistemološki postavljena na paradoksu teoretiziranja tega, kar se ne podá teoretiziranju, implicira da ne obstaja nepremostljiv prepad med posameznikovim potrebam in pravilom družbe.
Razumevajoč »polje« na način, ki presega sistemsko teorijo, Spagnuolo-Lobb obravnava zatorej self kot
izkušnjo kontakta, kot funkcijo polja organizem-okolje v fenomenološki aktualnosti, in razvoj selfa kot razvoj izkušnje kontakt-umik iz kontakta. Avtorica obravnava bolj detaljno tri osnovne funkcije selfa, kot sposobnost osebe, da se poveže s svetom, ter patologijo selfa. Slednje je doumljeno kot prekinitev sposobnosti
narediti kontakt. Na koncu avtorica povprašuje o cilju psihoterapije in zagovarja zakaj le-ta je potrebno
razumeti kot premik iz egotizma k relacioni ustvarjalanosti.

Theory of Self in Gestalt Therapy
Key words: self, field, contact, functions of the self, relational creativity, gestalt theory and therapy
Abstract: The self, which is the hinge on which all psychotherapeutic approaches turn, is the main focus
of the present text too. In it, the author Margherita Spagnuolo-Lobb treats the self as an experiential event
and tangibly demonstrates how phenomenology is brought into the clinical field by Gestalt therapy with
the collocation of the self in a ‘middle position’ between organism and environment, which is to say in a
uniquely relational position. In this sense, she shows why the theory of self in Gestalt therapy, although
epistemologically based on the paradox of theorizing the untheorizible, does not go with the unbridgeable
gap between individual needs and the rules of living in society. Understanding the field in a way which
surpasses the system theory, Spagnuolo-Lobb treats the self as the experience of contact, i.e. as a function
of the field organism-environment which takes place in the phenomenal actuality, dealing in more detail
with the three basic functions of the self understood as the person’s ability to relate to the world, and treats
the development of the self as development of the experience of contact-withdrawal from contact. Finally,
she turns to the pathology of the self, understood as an interruption of the ability to make contact and in the
end raises questions on the aim of psychotherapy, by defining the later as a move from egotism to relational
creativity.

1. Epistemologija selfa [il sé]: fenomenološki dogodek

1.1. Self* in spontanost življenja
e bi se igrala s prostimi asociacijami, bi koncept selfa v geštalt terapiji povezala z besedo
»izkušnja«. Reči »izkušnja« pomeni namreč nakazati izvorno raven bivanja, kjer se to dogaja v vsej svoji spontanosti in nedoumljivosti. Vsaka teorija izkušnje se torej sooča s paradoksom
poskusa kategorizacije tega, kar je predkategorično, oziroma teoretizacije tistega, kar se ne poda
teoretiziranju. Teoretični akt sicer sam po sebi implicira devitalizacijo materije, ki se jo obravnava, verjetno zaradi neizogibnega preloma med življenjem in zgodbi o življenju, kakorkoli je že
uresničena. Zgraditi teoretični model, ki bi se nanašal na spontanost človeške narave, ne da bi se
v tem procesu le-ta devitalizirala, temveč bi se celo postavili principi tega quida,‡ ki jo določajo,
so bile sanje in tudi epistemološko tveganje, ki so ga avtorji knjige Gestalt Therapy hote sprejeli
(Perls, Hefferline in Goodman 1951, poglavje 10, odstavek 4).1 Avtorji uvodoma izpostavljajo,
da se dobro zavedajo, da je to nujna abstrakcija, kod, utemeljen na logiki procesa, ki jim prav
zaradi svoje abstraktnosti dopušča, da v celoti obdržijo in upoštevajo to spontanost življenja.

Č
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Skratka, teorija selfa v geštalt terapiji je epistemološko postavljena na paradoksu teoretiziranja
tega, kar se ne poda teoretiziranju, na ujetju izkušnje v njeni minljivosti. In edina možna pot
je bila fenomenologija ali, raje, vzpostavitev fenomenološke klinične prakse. Tako skuša Paul
Goodman strogo fenomenološko metodologijo premestiti v klinični okvir.2 Self, ki je osnova
vseh psihoterapevtskih pristopov, je v Gestalt Therapy koncipiran kot izkušenjski dogodek, ki
se dogaja v fenomenološki aktualnosti. Geštalt terapija prinese dušo fenomenologije v klinično
polje s postavitvijo selfa »v srednjo pozicijo« med organizmom in okoljem: ničesar ne moremo
zagrabiti, razen skozi naše izkušnje, toda hkrati nismo nikoli »samo« mi sami, temveč »smo«
hkrati fenomen, v katerega smo vključeni (Perls idr. 1951, poglavje 10, odstavek 4).
V tem smislu je teoriji posebna naslednja značilnost: da se ne pusti požreti niti Freudovi
intrapsihični perspektivi (tedaj zelo uveljavljena, kljub težnjam neoanalitikov iz šole ameriških
kulturalistov, kot so Sullivan, Horney in Erich Fromm, k sferi interpersonalnega) niti sistemski
ali behavioristični perspektivi, obema orientiranima – navzlic očitnim razlikam med njima – v
smeri razumevanja okoljskih vplivov (Spagnuolo-Lobb 1996; 1997b). Ostajajoča zvesta matrici
skrajne fenomenološke in eksistencialne misli, Perls in Goodman nista hotela izgubiti niti dramatičnosti individualne izkušnje niti središčnega položaja izkušnje same. Na ta način sta implicitno obdržala distanco do Lewina, zavračajoča spremembo subjekta v točko v polju ali v del
polja. Self je funkcija polja organizem-okolje, je »izkušnja polja« organizem-okolje.
1.2. Polje
Kaj je polje? Očitno je, da polje ni zgolj subjektivna realnost zaznavajočega tipa. Vključuje
namreč tudi dejstva, v pravem pomenu okoljska, katerih integralen del so »drug(ačn)e« [altre]
zaznave sveta. Upoštevati polje v čisto subjektivnih terminih bi namreč pomenilo vrniti ga nazaj
v intrapsihično perspektivo, v kateri bi se človeško vedenje vzgibalo izključno iz subjektivne zaznave realnosti. Glede tega Gestalt Therapy uvaja koncept »srednjega modusa« funkcioniranja
selfa, ravno zato, da bi pokazala na njegovo pozicijo na meji. Self ni nikoli le na strani organizma
niti ne le na strani okolja, nikoli ni samo aktiven in nikoli samo pasiven. Objektiven značaj polja
nam omogoča razmišljati o zaznavi, ki je še naprej subjektivna, kot o relacijskem derivatu, ki je
funkcionalen v tolikšni meri, kolikor je popolnoma osredotočen na mejo kontakta in uspe s tem
ujeti tako tisto, kar je notranje, kot tisto, kar je zunanje, ne glede na potrebe ali izkušnje posameznika oziroma zahteve in pogoje okolja. Poglejmo si primer: v partnerskem paru se čuti moški
zavrnjenega, ker partnerka z njim noče spolno občevati. To zavrnitev doživlja kot zavračanje
svojega lastnega bivanja, saj ga je takšno dojemanje spremljalo v njegovih najpomembnejših
intimnih odnosih v preteklosti. Toda njegov self je tudi v okolju in je tako zmožen doumeti tudi
želje partnerke, ki ima občutek, da si njen partner želi ljubezen le zaradi ljubezni in da ni zares
zavzet zanjo. Resnična intimnost med obema je dosežena takrat, ko sta sposobna drug drugemu
posredovati lastne percepcije in potrebe. Oziroma: intimnost je dosežena takrat, ko je self pri
obeh prisoten na meji kontakta. Polje zato izraža tako percepcijo posameznika kot percepcijo
okolja. Sile polja so dane v zaznavi vseh elementov, ki ustvarjajo polje.
Že nekaj časa smo priča zelo razširjenim poskusom približevanja koncepta polja iz geštalt
terapije sistemski teoriji. Čeprav je sistemsko branje gotovo laže poučevati, saj ponuja varnost
formalne strukture, pa ne nudi ustreznih ustvarjalnih možnosti, ki jih omogoča bivanje na meji
neznanega, z vsemi negotovostmi in strahovi, a tudi z neprecenljivim občutkom upanja in možnosti, ki jih naša teorija človeške narave dopušča. Polje je v geštalt terapiji proces, ne sistem
(Hodges 1996). Kljub temu, da je sistemski obrat pri nekaterih kolegih v kontekstu evolucije
geštalt terapije razumljiv kot posledica nasprotovanja »kalifornijski« orientaciji razumevanja
selfa v intrapsihičnih terminih (prav na ta način je self iz slovite Perlsove »prayer« napačno razumljen). Kar je specifično naši teoriji, je, da je self razumljen v srednji poziciji med organizmom
in okoljem oziroma v posebni relacijski poziciji.
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Lahko torej rečemo, da je polje odnosen [relazionale] proces, ki se dogaja tukaj-in-zdaj. Ta
proces je potrebno razumeti holistično, v geštaltističnem pomenu, saj ne vključuje le figure ter
kontakta med organizmom in okoljem, ampak tudi vse tisto, kar mu »nasprotuje« in predstavlja
njegovo ozadje. Tako kot ne bi bili zmožni prepoznati dneva, če ne bi imeli izkušnje noči, ki tvori
njegovo ozadje in prispeva k njej na fundamentalen način. Podobno je, kadar jemo jabolko; self,
ki je v kontaktu z jabolkom se s to izkušnjo »napolni« do te mere, da je preostanek polja (predhodna želja po nečem hladnem in sladkem, prej pojedena jabolka, skratka vse, kar ne sodi pod
»jesti jabolko v tukaj-in-zdaj«) prisoten kot ozadje. Prav zaradi tega je self izkušnja polja.
1.3. Antropologija selfa
Self kot produkt interakcije med organizmom in okoljem ima očitno antropološko matrico
Darwinovega kalupa. Človeški živalski organizem je namreč razumljen kot plod okoljske evolucije, zato je interakcija organizem-okolje prirojena v matrici same evolucije. Sam koncept organizemske samoregulacije (Goldstein 1939) je tesno povezan z evolucijo vrste. Tudi Perlsova intuicija o infantilnem razvoju oziroma njegov koncept dentalne agresije (Perls 1942) je temeljil na
teoriji človeške narave kot zmožne samoregulacije. Teorija, ki je v primerjavi z mehanicističnim
konceptom, ki je bil uveljavljen na prelomu iz XIX. v XX. stoletje (in ki prežema tudi Freudovo
teorijo), nedvomno bolj pozitivna. Sposobnost otroka, da grize, podpira in spremlja njegovo sposobnost destrukturiranja realnosti. Ta spontana, pozitivna agresivna moč ima funkcijo preživetja
in omogoča posamezniku, da aktivno doseže vse, kar lahko v okolju zadovolji njegove potrebe,
destrukturirajoč ga v skladu z lastno radovednostjo.
Poudarek, ki ga je Goodman namenjal odnosnosti [relazionalità], je potemtakem povezan z
zvezo organizem-okolje na antropološki ravni in posledično z zvezo posameznik-družba na socialnopolitični ravni. Ne gre za zanimanje, usmerjeno v analizo odnosa v terminih komunikacije,
kot pri Watzlawicku in Rogersu. Skupina, ki je utemeljila geštalt terapijo, je dejansko hotela pokazati, da med posameznikovimi potrebami in pravili družbenega življenja ni nepremostljivega
prepada (Spagnuolo-Lobb, Salonia et al. 1996; 1997). To je bilo v nasprotju s teorijo principa
realnosti, po kateri se mora potreba posameznika prilagoditi predpostavljeni zunanji realnosti:
»Kolikor je nekdo v kontaktu s potrebo in okoliščinami, je očitno, da realnost ni nekaj neupogljivega in nespremenljivega, ampak je pripravljena biti ponovno-narejena; in čim bolj spontano
nekdo uveljavlja moč orientacije in manipulacije, za bolj bistveno se izkaže to ponovno-oblikovanje.« (Perls idr. 1951, poglavje 2, odstavek 9)
Self geštalt terapije izraža natanko to sposobnost organizma, da vzpostavi kontakt s svojim
okoljem spontano in namerno, kot cilj oziroma kot teleološki princip človeške narave. Razlog,
ki premika self, je organizemska intencionalnost osebe, ki je za geštalt terapijo vedno relacijska.
Kajti človeška oseba je definirana kot »človeški živalski organizem v kontaktu«. Kontakt je
smoter selfa.
1.4. Self kot kreativno prilagajanje
Perls in Goodman v Gestalt Therapy nedvoumno povesta, da je bilo tisto, kar ju je spodbudilo k oblikovanju nove teorije selfa, šibkost teorije jaza v psihoanalizi: »V literaturi psihoanalize,
kot je splošno znano, je najšibkejše poglavje tisto, ki se nanaša na teorijo o selfu ali o jazu. Tako
ne ukinjamo močnega dela kreativnega prilagajanja, ampak uveljavljamo novo teorijo selfa in
jaza« (Perls idr. 1951, poglavje 2, odstavek 11). Kreativno prilagajanje je bistvena funkcija selfa
ali, bolje, »self je sistem kreativnih prilagajanj« (ibid.). Self torej izraža sposobnost; sposobnost
človeškega živalskega organizma, ki s tem, ko se osredotoča na navzoči dogodek in dopušča
svobodno medsebojno delovanje svojih zmožnosti, ne pride do kaosa (kot bi nas hotel usmeriti
dihotomen način razmišljanja o razmerju posameznik-okolje), ampak do geštalta, ki dejansko
razreši realni problem (Perls idr. 1951, poglavje 2, odstavek 9).

Margherita Spagnuolo-Lobb

43

Self organizira to izkušnjo preko svojega bivanja v kontaktu tako, da sledi zakonom geštalt
zaznavne organizacije (Spagnuolo-Lobb 1997; Wheeler 1991), dinamiki figura/ozadje, odnosu
celota-deli ali holizmu. Dialoški princip Buberja (1954), še bolj pa moderna hermenevtika (Gadamer 1960) sta teoretski orodji, ki nam omogočata razvijati vidik zaznave na meji kontakta. Biti
popolnoma v kontaktu kot sposobnost upoštevanja bodisi lastne zaznave bodisi zaznave drugega
in s tem uresničiti »zlitje horizontov« (Gadamer 1960), je osnova za oblikovanje specifične teorije diagnoze v geštalt terapiji, hkrati pa branje kontratransferja, nujnega za funkcionalen odnos (Salonia 1992; Spagnuolo-Lobb, Salonia 1986). Diagnostična metodologija, utemeljena na
fenomenološki realnosti terapevtskega odnosa tukaj-in-zdaj oziroma kontakta med terapevtom
in klientom, je referenčni okvir, na katerega se mora imeti geštalt terapija možnost opreti, da bi
lahko diagnosticirala in konstruirala modele, ki so primerni temu pristopu, in niso hibrid drugih
teorij, ki se ne glede na svojo veljavnost nanašajo na drugačne epistemološke principe. Isto velja
za teorijo razvoja v geštalt terapiji (Spagnuolo-Lobb 1999). Če je smoter selfa kontakt, mora
biti ta epistemološka opredelitev projecirana tudi v teleologijo razvoja. Razvoj človeškega bitja
poteka od manj diferenciranih relacijskih sposobnosti (ki ustrezajo samocentrirani zaznavi) do
sposobnosti za kontakt s »ti« (dialoška sposobnost, pri kateri obstajata obzorje jaza in obzorje ti,
s tem da obstaja jasna diferenciacija med obema zaznavama, ki se uspeta raztopiti, da bi se tako
dopustila nadaljnja asimilacija). (Salonia, 1989)
1.5. Self kot funkcija
Naša teorija torej v polje psihoterapije vpeljuje koncept selfa kot funkcije. Gre za preprosto
opazovanje procesne dinamike, ki gre naravnost v srce relacijskega funkcioniranja posameznika, onstran vsebine. Teorija selfa teži k doumevanju tistega, kar je posebno človeški izkušnji.
Ker imamo potrebo, ki se kaže kot model, s katerim si lahko pomagamo pri razumevanju bistva
izkušnje, mora biti ta model v soglasju z izkušnjo samo oz. mora biti procesen, gledati mora
na to, kakšna sta izkušnja in odnos. Self je v Gestalt Therapy obravnavan kot funkcija polja
organizem-okolje v kontaktu, ne kot fiksirana struktura ali vsebina. To ni izpeljano iz dejstva,
da geštalt terapija ne priznava vsebine ali fiksnih struktur, ampak enostavno iz prepričanja, da
je naloga vsakogar, ki proučuje človeško naravo, opazovanje kriterijev, ki ustvarjajo spontanost,
in ne kriterijev, ki omogočajo shematiziranje človeškega vedenja. Namesto da bi se usmerjala
v možnost zapiranja človeškega vedenja v sheme, si geštalt terapija raje dopušča usmerjanje k
občutku polnosti, ki je podan z vztrajanjem v izkušnji.
Kaj pomeni, da self kot funkcija izraža sposobnost, proces? Poglejmo si primer. To, da zna
novorojenček sesati, je splošna zmožnost oziroma funkcija, medtem ko je to, kar sesa, vsebina,
ki je spremenljiva. Prav zmožnost sesanja (in pozneje grizenja ali sedenja) je tista, ki pripelje
otroka do kontakta s svetom, ki generira njegovo spontanost – ali pomanjkanje spontanosti. Namreč, kolikor je otroku sesanje na neki način prepovedano, tj. mu je prepovedano spontano izvajanje funkcije, ki mu je primerna, mora otrok to izravnati s početjem česa drugega in tako priti
v kontakt ter razrešiti, sicer s pomanjkanjem spontanosti, potrebo, ki je nastala z aktom sesanja.
Dejstvo, da otrok sesa nekakovostno mleko, gotovo vpliva na njegovo izkušnjo. Toda geštalt
terapije ne zanimajo sodbe o kvaliteti mleka, temveč to, kako se je otroški organizem na slabo
mleko odzval oziroma kako mu je prilagodil svoje funkcioniranje: skratka, kakšno spontanost
je izgubil. To nam omogoča, da se osredotočimo na vprašanje, kako podpreti organizem, da bi
lahko spet pridobil funkcijo sesanja z nedvoumno spontanostjo. Z drugimi besedami, omogoča
nam, da se osredotočimo na možnost zopet pomagati organizmu doseči njegovo spontanost kontakta, ki je za nas teleologija njegovega bivanja, razlog za njegovo življenje in sredstvo, skozi
katerega živi: kontakt, ki je uresničen preko različnih sposobnosti.
Tisto, kar pomaga otroku vnovič vzpostaviti spontanost sesanja, ni le védenje, da mleko ni
bilo dobro, ampak tudi izkušnja možnosti vrnitve in sesanja drugačnega mleka, ponovnega od-
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kritja funkcionalne spontanosti sesanja z novim kreativnim prilagajanjem, novo organizacijo
izkušnje polja organizem-okolje.
1.6. Self in holizem
Spontanost selfa je rezultat kombinacije dveh ekstremov: intencionalnosti (deliberateness) in
sproščanja (relaxation) (Perls idr. 1951, poglavje 10, odstavek 4). V Aristotelovih terminih, »vse
stvari, ki predpostavljajo določeno kombinacijo, morajo biti zmožne recipročnega kontakta« (De
Gener. et Corrupt., 1,6).
To teoretiziranje quida, ki določa spontanost selfa, ta integracija in harmonija gibanj, ki – kot
val – v figuro prinašajo tisto, kar je bilo ozadje, in obratno, odvisno od ritma nenehnega ustvarjalnega prilagajanja temu, kar se dogaja na kontaktni meji, nas vrača nazaj k srednjemu modusu
selfa. Ne glede na to, ali self deluje ali delovanje sprejema, ta proces vedno meri na samega sebe
kot celoto, čuti ga kot svojega in se mu hkrati zaveže (Perls idr. 1951, poglavje 10, odstavek 4).3
Holistična logika, značilna za Gestalt Therapy, je strogo zavezana temu pojmovanju selfa. Gre
za upoštevanje polarnosti (posameznik in okolje, črno in belo, dan in noč) v vsej njihovi moči
ustvarjanja eksistence. Namreč, iz zaznavajočega soobstoja belega in črnega lahko vemo, ali je
govora o eni ali drugi barvi, tako kot je mogoče iz dejanske sočasnosti posameznika in okolja
spoznati bodisi enega bodisi drugega.

2. Tri osnovne funkcije selfa

Z določanjem selfa kot kompleksnega sistema kontaktov, nujnega za prilagajanje zapletenemu polju (Perls idr. 1951, poglavje 10, odstavek 2), avtorji Gestalt Therapy opredeljujejo določene »posebne strukture, ki jih prav ta [tj. self] ustvarja za posebne namene« (Perls idr. 1951,
poglavje 10, odstavek 5).
Govorijo o skupku izkušenj, okoli katerega se organizirajo različni vidiki selfa. Za opis teh
struktur uporabljajo termine psiholoških teorij (id, ego in osebnost), toda z bistveno razliko:
izogibajo se podajanja definicije realnosti. To bi namreč privedlo do izgube fenomenološkega
občutka izkušnje. Perls, Hefferline in Goodman razumejo te pojme v izkustvenih in fenomenoloških terminih, potrjujoč značilno mentalno odprtost, in povedo, da si ne domišljajo, da z
omenjenimi pojmi – id, jaz in osebnost – povedo vse, ampak se zavedajo, da so to le tri izmed
množice možnih izkustvenih struktur. Te strukture postanejo parcialne, sposobnosti, ki – to je
treba ponoviti – funkcionirajo v integriranem modusu, v holističnem kontekstu izkušnje, ki konstituira self. Tukaj morajo biti strukture razumljene kot sistemi urejanja ali organizacijska načela,
s pomočjo katerih izkušnje organizma pridobivajo svojo formo in značilne pomene. To se nanaša
na podfunkcije, ki enostavno odgovarjajo naši potrebi po definiranju in abstrahiranju, ter orientacijo pri razumevanju človeške izkušnje.
Tri funkcije selfa so doumete kot sposobnost osebe, da se poveže s svetom: id kot ozadje izkušnje, tisto, kar je »znotraj kože«, osebnost kot asimilacija prejšnjih kontaktov in ego kot motor,
ki žene drugi dve funkciji in izbira, kaj mu pripada in kaj mu je tuje.
Pozorno si oglejmo te tri delne funkcije selfa.
2.1. Id-funkcija
Ta je definirana kot sposobnost organizma, da vzpostavi kontakt z okoljem s pomočjo 1)
ozadja asimiliranih kontaktov (vključno z nedokončanimi preteklimi situacijami); 2) fizioloških
potreb; 3) telesnih izkušenj in tistih situacij, ki so doživete kot »znotraj kože«.
1. Ozadje asimiliranih kontaktov. V različnih poglavjih Gestalt Therapy lahko preberemo
tako različne definicije »kontakta«, da se zdijo celo nasprotne. Kontakt je na primer po eni strani
nenehna dejavnost selfa (self je neprestano v kontaktu), po drugi pa pomenljiva izkušnja, ki lahko spremeni pretekla prilagajanja selfa. Kaj je torej kontakt? Sedeti na stolu (fizični kontakt med
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delom telesa in stola) ali nekaj podobnega prvemu spolnemu občevanju z vsem našim bitjem z
osebo, v katero smo zaljubljeni?
Skratka, obstajajo tipi kontaktov, ki jih nimamo potrebe vsak trenutek preverjati in ki predstavljajo oporo prejšnjim kontaktom selfa. Tako ni treba vedno znova preverjati, ali nas bo stol
zdržal, ter ponovno obnavljati vrste proprioceptivnih in motoričnih koordinacij, ki nam omogočajo, da se nanj usedemo. Že samo destrukturirajoč dogodek, kot je zibanje ali škripanje stola,
bo ponovno aktiviral self na meji kontakta med našim telesom in stolom, da bi tako preverili
strukture, potrebne za kontakt. Za novorojenčka ni nič samoumevno oziroma vnaprej znano
(če izvzamemo modifikacije, ki izhajajo iz fiziološke evolucije in iz tega, česar se je bil naučil
v času znotrajmaterničnega življenja): dojenček se mora naučiti vsega in vse mu je noviteta, ki
jo je potrebno preizkusiti, destrukturirati in asimilirati. Majhen otrok se veliko ukvarja s koordinacijo proprioceptivnih zaznav in motoričnih funkcij, z integracijo dimenzij prostora in časa, z
nenehnim formiranjem geštalta, ki bo na smiseln način povezal njegove lastne potrebe in želje s
pogoji okolja. Šele tedaj, ko otrok kontinuirano izumlja ustvarjalne rešitve, se sooča z zidom, ki
predstavlja omejitev njegovi želji po raziskovanju, se nauči regulirati napetost raznoterih mišic
tako, da se nauči, da lahko s prislonitvijo na zid pomaga telesu. Na enak način se nauči vseh
domnevnih koordinacij, nujnih, da se postavi na noge. Prav iz razmerja med njegovim jokom in
prihodom njegove mame se nauči regulirati lastni notranji občutek časa, brez – tako je vsaj zaželeno – tesnobe zapuščanja in niča.
Ozadje asimiliranih kontaktov torej spada »znotraj kože« selfa, med tiste specifične pridobitve, ki so sorazmerne kompleksnosti psihofizičnega razvoja (Piaget 1950) in telesnim izkušnjam
(Kepner 1997).4
2. Fiziološke potrebe. Fiziološke potrebe predstavljajo v kontekstu teorije selfa kot funkcije
polja vzbujanje selfa, ki izvira iz organizma. Self se namreč lahko aktivira bodisi zaradi notranjega (podanega s pojavom fiziološke potrebe) bodisi zunanjega vzbujanja (podanega z napetostjo
v okolju). Vendar je ta razlika le v našem umu, saj je self funkcija polja in je njegovo aktiviranje
del integriranega procesa: okoljski element lahko stimulira fiziološko potrebo, tako kot lahko
fiziološka potreba stimulira zaznavo poprej nezaznanega dela polja.
Na primer: pogled na fontano, medtem ko se sprehajamo pod močnim soncem, nas lahko
»spomni«, da smo žejni, tako kot nas žeja aktivira k iskanju vode v okolju. To zaznavno-relacijsko dinamiko so poudarjali že teoretiki geštalt psihologije (Köhler 1940; 1947; Koffka 1935).
Če se vrnemo k strogo kliničnemu kontekstu, lahko pacienta na primer pogled na terapevtovo
brado »spomni« na (frustrirano) željo izraziti lastno seksualno afektivnost do očeta. Tako lahko
tudi želja po osvoboditvi seksualne energije pacienta aktivira k iskanju tega zaznavnega (moškega) elementa pri terapevtu, elementa, ki klientki omogoča to možnost osvoboditve od omenjene
energije. V vsakem primeru je kontakt z dogodkom vedno integracija, geštalt, razpoložljivosti v
organizmu in razpoložljivosti v okolju.
Če pacient reče terapevtu: »Vaša brada me vznemirja: spominja me na pošasti iz pravljic,«
ali mu pove o sanjah, v katerih je božal njegovo brado, vsebujejo ta sporočila relacijski pomen,
ki lahko značilno usmerja terapevta. Stereotip geštalt terapevta5 bi morda na to informacijo odgovoril tako, da si dovoli biti svobodno navdihnjen od tega, kar čuti. To je skladno z našo teorijo,
hkrati pa predpostavlja tudi, da je terapevt popolnoma v kontaktu s pacientom, z drugimi besedami, da je natanko na meji, kjer se pacientova fiziološka potreba sreča z brado kot elementom
okolja. Predpostavlja tudi, da ja terapevt zmožen nuditi podporo, ki jo pacientov self išče, da bi
bil zmožen povsem razviti ta tip kontakta.
3. Telesne izkušnje in tisto, kar je izkušeno kot »znotraj kože«. Isadore From je učil, da
imajo osebe s psihotično motnjo prevladujočo motnjo id-funkcije; asimilirale so jo z močno
tesnobo, tistim, kar je povezano z »znotraj kože«.
Če se poglobimo v ta klinični koncept in ga obogatimo s prispevki zadnjih desetletij o ra-
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zumevanju in obravnavi težko obolelih pacientov, postane jasno, da ta koncepcija id-funkcije
selfa geštalt terapiji odpira možnost dela s pacienti s težkimi motnjami preko notranje teoretske
doslednosti in z metodološko originalnostjo.
V resnici ta tretji vidik id-funkcije združuje prejšnja dva in jima daje občutek integriranosti v
izkušnji osnovne varnosti (ali nevarnosti), ki ga ima (ali ga nima) self pri vzpostavljanju kontakta
z okoljem. Gre za občutljivo razmerje med samopodporo in podporo okolja, med občutkom notranje polnosti in občutkom, da je okolju mogoče zaupati. Obe izkušnji sta med seboj tesno povezani: bolj ko oseba preizkuša občutek, da lahko zaupa okolju, bolj preizkuša notranjo polnost
kot sproščanje tesnobe ali fizioloških potreb. In nasprotno: bolj ko oseba čuti notranjo varnost,
bolj je zaupanje svetu možno in funkcionalno.
Če se je bila oseba naučila živeti z anksioznostjo, pričakovanjem razrešitve fiziološke potrebe
(ker je oseba, ki je ponujala skrb, prišla prepozno ali ni prišla takrat, ko je bila potreba izražena,
ali ker ni kako drugače pomirila anksioznosti, porojene iz pomanjkljive podpore okolja), se bo
povezovala z okoljem brez tega specifičnega ozadja asimiliranih kontaktov.6
Za osebe s psihotično motnjo je natanko ta izkušnja »znotraj kože« tista, ki se pokaže kot
napolnjena z anksioznostjo in kot – še pomembneje – nediferencirana od »zunaj kože«. Z drugimi besedami, pri psihotičnih motnjah srečamo pomanjkljivost zaznavanja meje med telesom
in zunanjim okoljem, med telesom in hišo (Salonia, v pripravi), med znotraj in zunaj. Oseba s
psihotično motnjo se ne more veseliti lahkotnosti, ki jo omogoča zaznava meje, tako da je pri njej
vse, kar je zunaj, tudi znotraj. Zunanjost predre v kožo in sega v intimo, do srca, do želodca, do
možganov. To disfunkcionalno izkušnjo id-funkcije zaznamo v dihanju in drži, v načinu dojemanja in nasploh v načinu povezovanja ter v govoru. Telo in govor sta iz tega razloga za terapevta
najpomembnejša instrumenta fenomenološkega branja.
Pacient z resnimi motnjami, ki ni bil zmožen ustvariti zaznave »zaslona«, meje med notranjim in zunanjim, bo uporabljal jezik, ki na določen način razkriva to zaznavo. Na primer: »tvoj
glas mi vdira v možgane«; »ta kozarec vode mi je uničil želodec«; »ni bil protagonist v filmu
tisti, ki je krvavel, ampak jaz, toda tako se je videlo na zaslonu«; »ko se nasmejiš, laže diham«. Ti
primeri nas opominjajo na tesno zvezo med notranjim in zunanjim, med okoljem/osebo-v-relaciji in funkcioniranjem našega telesa, zaradi česar tesnoben pogled matere povzroča tesnobo pri
otroku, medtem ko nasmeh ustvarja odprtost, ki se konkretno čuti v telesu kot odprtost dihanja
in zaupanje v celoto, ki je polje organizem-okolje.
2.2. Funkcija osebnosti
Funkcija osebnosti pomeni sposobnost selfa, da pride v kontakt z okoljem na osnovi tega, kar
je, oziroma tega, kar je postal. »Osebnost je sistem drž, utemeljen v medosebnih razmerjih ... je
v bistvu verbalen odziv selfa« (Perls idr. 1951, poglavje 10, odstavek 8). Osebnostna funkcija je
zato izražena z odgovorom subjekta na vprašanje »kdo sem jaz?«. Odgovor predstavlja razlago
obnašanja posameznika, vsaj vrsto razlage, kakršno dajejo teorije osebnosti. Ta funkcija posameznika kontinuirano informira o njegovih preferencah in nepreferencah, o tistem, kar je usvojeno kot škodljivo ali varno, manifestirajoč bogastvo, ki ga je bil izgradil na ravni socialnih relacij,
kulturnih, etičnih in moralnih vrednot, jezika in učenja: skratka, osebnostna funkcija pomeni
referenčni okvir temeljnih stališč posameznika (Bloom 1997). Kot značilen tretji element selfa
predstavlja popolnoma drugačen koncept od tistega, ki je značilen za psihoanalizo ali transakcijsko analizo, in sicer osebnost kot normativen aspekt psihične strukture, poleg impulzivnega (id)
in regulatornega (jaz) aspekta. Bolj kot normativen sistem izraža osebnostna funkcija socialno
prilagoditev interaktivnega vida.7
V geštalt terapiji pomeni osebnostna funkcija sposobnost organizma, da vzpostavi kontakt
z okoljem na osnovi definicije, ki jo dá samemu sebi. Jasno je, da v razmerje z drugimi vedno
stopamo na osnovi tega, kar si mislimo o sebi samih: če se definiramo kot plahe, vzpostavljamo
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popolnoma drugačen tip razmerja, kot če se definiramo kot drzne. Tako je eden poglavitnih
aspektov, na katerega mora biti terapevt pozoren, da bi bila terapija učinkovita, funkcioniranje
selfa na osebnostni ravni, bodisi v terapevtovem načinu vzpostavljanja kontakta bodisi v pacientovem. Osnovno je, da pacient sebe kot takšnega definira v odnosu do »tega« terapevta in da
terapevt sebe definira kot terapevta v odnosu do »tega« pacienta. Osebnostna funkcija je zato
povezana s socialno vlogo, z introjekti, z asimilacijo razvojno zastavljenih sprememb (postati
odrasel, starš itn.), torej z učenjem.
Na primer: osemleten deček spontano uporablja jezik, ki je primeren njegovi starosti. Če se
izraža z jezikom odraslih, lahko rečemo, da njegov način kontaktiranja z okoljem izraža motnjo
v osebnostni funkciji. Isto lahko rečemo za štiridesetletno žensko, ki govori kot šestnajstletno
dekle, ali za mater, ki se do svoje hčerke obnaša kot do prijateljice ali sestre, ali pa za študenta, ki
se obnaša kot profesor, in za pacienta, ki sebe opredeli kot osebo, ki ne potrebuje pomoči.
2.3. Funkcija jaza (ego-funkcija)
Jaz-funkcija pomeni drugačno sposobnost selfa v kontaktu. Kajti to je sposobnost identificirati sebe ali odtujiti se od delov polja (to »sem« jaz, to »nisem« jaz); je sposobnost volje,
sposobnost odločanja, značilna za enkratnost posameznikovih izbir; je volja, ki jo je Otto Rank
razumel (1941, 50) kot moč, ki se organizira avtonomno, ki ne predstavlja niti biološkega impulza niti socialnega gona (pulzije), temveč tvori ustvarjalni izraz celotne osebe (Müller 1991, 45).
Jaz se torej udeležuje procesa kreativnega prilagajanja preko izbiranja, in sicer tako, da se
poistoveti z nekaterimi deli polja, a odtuji od drugih. Natanko ta funkcija selfa dá posamezniku
občutek, da je aktiven in intencionalen. Ta namernost je spontano udejanjena s strani selfa, ki
jo žene naprej z vso svojo močjo oziroma z zavestjo, razburjenostjo in sposobnostjo ustvarjanja
novih figur.
»Jaz-funkcija je namernostna [deliberate], aktivna, čutilno pozorna ter motorično agresivna
in se sebe zaveda kot izolirane od situacije« (Perls idr. 1951, poglavje 10, odstavek 6). Natanko
to so po avtorjih Gestalt Therapy značilnosti ego-funkcije, kar nas navadno privede do tega, da jo
imamo za posrednico izkušnje kot njene prave snovi zunaj polja. Ta abstrakcija, ki jo izvršujemo,
nas pripravi, da o okolju ne razmišljamo več kot o polju naše izkušnje, ampak kot o zunanjem,
oddaljenem svetu (ibid.). Gledišče geštalt terapije pa nasprotno vztraja pri tem, da se jaz in okolje razumeta kot nedihotomna dela enega dogodka, ki je self, se pravi kot ustvarjalna prilagoditev
polja. Noč je samo polariteta dneva in obratno (Cavaleri 1996).
V primerjavi z drugima dvema funkcijama je jaz-funkcija drugačna: je kot motor, ki deluje
na osnovi interakcije vseh ostalih struktur selfa. Ego, sposobnost spontanega odločanja ob podpori zaznave »znotraj kože« in zaznave »kdo sem jaz«, deluje na z njima skladen način. Prav
tako ne bi smelo biti nič drugače v holističnem pogledu na self: sposobnost vzpostaviti kontakt
z okoljem – tako imenovana ego-funkcija – selfu stvarnosti ne more predstaviti ločeno: namesto
tega je to način, kako self ustvari lastno ustvarjalno prilagoditev. V tehničnih terminih, gre za
sposobnost introjiciranja, projiciranja, retroflektiranja oziroma popolnega ustvarjanja kontakta.
Vzemimo klinični zgled. V navzočnosti dražljaja, povezanega z emocijo, ki ni podprta na
telesni ravni (mišice, ki bi morale odgovoriti na to zaznavo, so rigidne, in dihanje je blokirano
– id-funkcija) in/ali ni opredeljena kot lastna (»nisem nekdo, ki čuti takšne emocije – osebnostna
funkcija), lahko jaz izbere, da se izogne sprožitvi razburjenja, bodisi z introjekcijo, tj. z opredelitvijo razburjenja z zunanjimi oznakami (»sem napet, moram se umiriti«), bodisi s projekcijo,
kar pomeni pripisanje razburjenja okolju (»svet je poln napetih ljudi«), bodisi nadalje z retrofleksijo, se pravi z izognitvijo polnemu kontaktu z okoljem (»s to izkušnjo se moram spraviti sam«,
medtem ko si celo grize nohte ali se praska).
Tako imenovana »izguba funkcije jaza« kaže natanko na to (ustvarjalno) izbiro jaza, da se
izogne sprožitvi razburjenosti med različnimi fazami izkustvenega cikla v kontaktu z okoljem,
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da bi se tako izognil tesnobi, ki jo povzroči pomanjkanje podpore za to razburjenje. Do tovrstne
izgube lahko pride preko introjektivnega procesa (»vem, kako se imenuje ta stvar«, ali »tega ne
smem čutiti«), preko projektivnega procesa (osredotočiti se na zaznavo zunanjosti in pripisati
lastno emocijo ali njeno nasprotje drugemu – »rad/a me imaš« lahko predstavlja isti projektivni proces kot »sovražiš me«) ali preko retroflektivnega procesa (»ne smem zaupati okolju, to
moram narediti sam«). Ko torej govorimo na primer o izgubi funkcije jaza, ki se ji reče introjekcija, to ne pomeni izgube sposobnosti introjekcije, ampak nasprotno, izgubo ego-funkcije
za izpeljavo razburjenja, realiziranega preko introjektivnega modusa (ki v tem primeru postane
disfunkcionalen).

3. Razvoj selfa v izkušnji kontakt-umik iz kontakta

Tako smo prišli do teme selfa kot procesa, kot razvoja izkušnje kontakt-umik kontakta. Torej: self je izkušnja kontakta med organizmom in okoljem: »Izkušnja se zgodi na meji med
organizmom in njegovim okoljem, predvsem na površini kože in ostalih organov zaznavanja in
motoričnega odziva« (Perls idr. 1951, poglavje 10, odstavek 1). »Self je figura/ozadje procesa v
kontaktni situaciji« (Perls idr. 1951, poglavje 10, odstavek 2). Tisto, kar zanima geštalt terapijo,
je upoštevanje tega fenomenološkega procesa in podajanje teoretičnega koda, ki bi se nam omogočal v njem orientirati – zlasti iz terapevtskih razlogov – v primeru, ki se ne pokaže kot funkcionalen. Prav pozornost na proces nam omogoča videti izkušnjo kontakta v njenem napredovanju,
upoštevajoč torej časovno dimenzijo (glej tudi Cavaleri, v tej knjigi). Namreč, v navadni zdravi
izkušnji »je oseba sproščena, ima več interesov, vsi so sprejeti in vsi so precej nedoločeni – self
je “slaboten geštalt”. Nato določen interes postane pomembnejši in sile same sebe spontano
mobilizirajo, določene podobe se razjasnijo in pričnejo se motorični odzivi. V tej točki so zelo
pogosto potrebne tudi določene namerne izključitve in izbire. (...) Se pravi, namerne omejitve so
postavljene v celotnem funkcioniranju selfa in poistovetenje ter odtujevanje se nadaljujeta v soglasju s temi omejitvami. (...) Nazadnje, na vrhuncu vzburjanja, se sposobnost odločanja zrahlja
in zadovoljitev je spet spontana.« (Perls idr., 1951, poglavje 10, odstavek 6)
Proces kontakt-umik iz kontakta je potovanje, ki definira self in ga vodi do meje kontakta z
okoljem ter ga po polnosti srečanja ponovno potegne nazaj. Če si zavoljo boljše razlage organizem zamislimo kot kroglo v polju, potem je proces kontakta aktiviranje te krogle, njeno samopolnjenje z energijo, da bi funkcionirala na meji, kjer se dogaja aktivna izmenjava z okoljem.
Poenostavitev te prispodobe gotovo ne naredi pravice strukturirani kompleksnosti izkustvenega
holizma. Self je nenehno v kontaktu, in ne obstaja stanje »ne-selfa«; človeški organizem brez
selfa je anesteziran ali mrtev (Kitzler 1999). Naše teoretično odmišljanje tega, kar se spontano
dogaja, je uporabno za klinične namene in nam omogoča, da se orientiramo v kontaktu, na
primer v kontaktu terapevt-pacient. Izkušnja kontakta je v geštalt terapiji opisana kot razvoj,
ki poteka v štirih fazah (predkontakt, kontakt, finalni kontakt, postkontakt), med katerimi daje
dinamiki figura/ozadje vsaka drugačen poudarek.
Organizem, ki sam sebe aktivira, je v fazi, ki se imenuje predkontakt, trenutek, v katerem
se pojavijo dražljaji, ki vpeljejo proces figura/ozadje. Ti dražljaji ali predkontakti so: redno ponavljajoče se potrebe, ki aktivirajo kontakt v smeri okolja (recimo lakota); neredne bolečine, ki
aktivirajo kontakt v smeri telesa (na primer poškodba); dražljaji, ki se postopoma razvijajo v
želje in emocije ali stiske (npr. sanje); ponovne prilagoditve fiziologije, povzročene z okoljskimi
pogoji, ki se včasih manifestirajo kot praznine v strukturi kontakta (npr. čustvena frustracija, žalovanje, izguba itn.) ali bolj trajno kot simptomi (ustvarjalne prilagoditve v težki situaciji) (Perls
idr. 1951, poglavje 12, odstavek 2). Energija, ki giblje organizem in iniciira aktivnost selfa, vedno izhaja bodisi iz organizma bodisi iz okolja. Izključno okoljski ali izključno fiziološki dražljaj
ne more obstajati, saj sicer ne bi bilo nobene novosti, ki bi jo bilo potrebno asimilirati, in ne bi
bilo ne selfa ne rasti. Obstajajo živalske funkcije, ki težijo k izpolnitvi in dovršitvi v notranjosti,
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zaščitene in nezavedne: govorimo o organskih ohranjevalnih prilagoditvah, po navadi filogenetskega tipa, ki niso funkcije kontakta (Perls idr. 1951, poglavje 12, odstavek 1).
Kot primer razvoja selfa vzemimo potrebo po hrani. V predkontaktu je telo dojeto kot ozadje,
medtem ko je dražljaj (potreba po hrani) figura. V naslednji fazi, fazi kontakta, se self razširja
proti meji kontakta z okoljem, spremljajoč dražljaj, ki ga je bil v prvem trenutku (v podfazi orientacije) privedel do raziskovanja okolja med iskanjem predmeta ali do skupka možnosti (hrana,
različni tipi hrane), ki postanejo figure, medtem ko potreba ali primarna želja takoj potone v
ozadju. V drugem trenutku (v podfazi manipulacije) self »manipulira« z okoljem tako, da izbere
nekatere možnosti in zavrne druge (izbira na primer zelo začinjeno, vročo, beljakovinsko ali
mehko hrano), napada nekatere dele okolja in premaga ovire (aktivno išče mesto, bar, slaščičarno, gostilno, kjer lahko najde izbrano hrano). V tretji fazi, ki se imenuje finalni kontakt, finalni
objekt, je kontakt figura, medtem ko sta okolje in telo ozadje. Self je v celoti prevzet s spontanim
aktom kontaktiranja okolja, zavedanje je na vrhuncu, self je popolnoma prisoten na meji kontakta z okoljem (hrana je zgrizena, okušana, slastna) in vsa sposobnost izbiranja je sproščena, saj
ni v tem trenutku nobene izbire, le polno doživetje poprejšnje. Prav v tej fazi se dogaja hranljiva
izmenjava z okoljem, z novostjo. Ta, enkrat prevzeta, bo prispevala k rasti organizma.
V zadnji fazi, fazi postkontakta, self upada, da bi pustil organizmu možnost prebaviti pridobljeno novost, da bi jo integriral, na nezaveden način, v poprej obstoječo zgradbo. Proces
asimilacije je vedno nezaveden in nenameren (tako kot je nezavedna in nenamerna prebava);
zavesten lahko postane, kolikor obstaja motnja. Self se torej v tej fazi praviloma zmanjšuje, se
umika z meje kontakta.
Jasno je, da ta razlaga s primerom ne more v polni meri prikazati kompleksnosti sistema
kontaktov selfa, ki je nenehno dejaven na različnih ravneh in ki predstavlja trenutno izkušnjo
posameznika. Nekdo lahko bere knjigo (mentalni kontakt) ležeč v viseči mreži (v precejšnji meri
asimiliran kontakt, razen če se viseča mreža prevrne), poslušajoč ptičje petje (akustični kontakt),
vdihavajoč vonj rož (olfaktorni kontakt) in prepuščajoč se božanju sonca (kinestetski kontakt).
Vendar se v tem kompleksnem sistemu kontaktov organizem osredotoči pretežno na enega: tistega, ki ga izbere in s katerim se identificira, da bi rasel. Če je najizrazitejša potreba povezana
z mentalno rastjo, je to branje knjige, če v tem trenutku pomembna čustva ali misli prikliče akustični kontakt, je to poslušanje ptičjega petja, itd.
Če je opis procesa kontakta, ki tvori self, v Gestalt Therapy zelo jasen, pa ni tako nedvoumna
uporaba koncepta časa. Ni torej jasno, ali te štiri faze izražajo možen razvoj izkušnje kontakta, ki
na ta način pušča prostor možnosti, ki se ne bo razvila pri vsaki izkušnji kontakta, ali pa je treba
časovno dimenzijo razumeti v Heideggerjevem smislu, kot kategorijo, ki določa občutek odnosa,
tako da vsaka izkušnja kontakta s tem, da se razvija v času, vključuje časovno izkušnjo, vrsto
relacijske ure, ki poda občutek in pomen glede na minulo časovno fazo. Z drugimi besedami,
radi bi vedeli, ali je finalni kontakt (ali katerakoli faza v procesu kontakta) faza, ki se »dogaja« v
vsakem primeru – če kontakt v tej fazi razumemo v smislu, ki ga implicira ta faza –, ali pa je to
faza, ki se dogaja le, če je odnos dosegel določeno raven zrelosti. Zdi se mi, da je v teoriji selfa
suverenost časovne dimenzije implicitna, fundamentalno fenomenološka, vendar ostaja ta točka
v osnovnem besedilu nerazvita. Hkrati se za razjasnitev tega ne moremo obrniti niti na geštalt
literaturo, ki je sledila, saj temu vidiku tudi ta ni posvetila ustrezne pozornosti.8
Če dejstvo, da je self umeščen v času, spreminja njegovo izkušnjo v kontaktu, lahko razmišljamo o različni dovzetnosti selfa za kontakt v različnih fazah. Posledica tega je dejstvo, da se
ista zaznava ali izražanje umešča v referenčni kontekst, ki ni odvisen od notranje vsebine, ampak
od teleološke funkcije faze, v kateri se nahaja. Na primer: dražljaj lakote v predkontaktu aktivira
self, ki se potem usmerja k opazovanju okolja, izbiranju hrane, ki si jo želi, izmed tiste, ki je na
razpolago v okolju – tu je v fazi polnega kontakta –, in potem pusti prostor asimilaciji oziroma
prebavi. Isti stavek, na primer »lačen sem«, izrečen v fazi predkontakta pomeni »definiram svojo
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potrebo«, v fazi kontakta na stopnji usmerjanja [contatto-orrientamento] pomeni »iščem nekaj,
kar bi pojedel«, v fazi kontakta na stopnji priprave [contatto-manipolazione] pomeni »želim
jesti (na primer) to jabolko«, v fazi polnega kontakta pomeni »kako dobro je to jabolko«, v fazi
postkontakta pa »nisem potešil svoje potrebe«. Če uporabimo ta kalup relacijskega pomena v
terapevtskem procesu oziroma v času terapevtske ure, potem pridobi vsak pacientov stavek pomen v kontekstu časa.9
Pacient, ki pride na dogovorjeno uro in terapevtu takoj pove o najintimnejših delih svojega
problema, se očitno izogiba predkontaktu (ker ta ustvarja anksioznost). Zato lahko rečemo, da
ima motnjo v tej fazi: anksioznost, ki jo čuti v predkontaktu, mu ne dopušča spontanega razvitja
procesa kontakta in tako self ustvarja rešitve, ki mu skozi izgubo neke funkcije jaza omogočajo,
da ne čuti anksioznosti.

4. Patologija selfa

Zadnji dve poglavji prvega zvezka Gestalt Therapy preučujeta psihopatologijo. Ta je definirana kot motnja v funkcioniranju selfa.
Gre za običajno prekinitev sposobnosti vzpostavitve kontakta, kar privede do kopičenja nedokončanih situacij (prekinjena intencionalnost kontakta pušča geštalt odprt) in kar potem nadalje prekinja vse druge procese, ki so pomembni v kontaktu. Anksioznost, ki spremlja primarno
prekinitev – tako, da ponavljajoče se situacije postanejo navada –, ni nič drugega kot dražljaj
organizma, ki na pomanjkanje kisika (globoko dihanje) na fiziološki in okoljski ravni odgovarja
na relacijski ravni, kar, namesto da bi ga to privedlo do spontanega razvoja selfa na kontaktni
meji, povzroči, da je ta razvoj prekinjen.
Poglejmo si primer. Šestletna punčka čuti spontano željo objeti svojega očeta, izraziti mu
toplino, radost razširjanja (id-funkcija) do njega. Vse to čuti kot zdrava oseba, polna veselja in
toplote (osebnostna funkcija). Vendar trdna odločitev za objem očeta naleti na očetovo hladnost
(okoljski pogoj) in je običajno prisiljena v prekinitev, kar odpira prostor za disfunkcionalne načine kontaktiranja (dražljaj je postal anksioznost, ki naj bi se ji izognili). Disfunkcionalen način
je lahko prekinitev namernosti [l'intenzionalità] introjicirajoče pravilo ali definicija, na primer:
»ne sme se biti odprt«; ali »očetov se ne sme objemati« itn. Drug način je lahko prekinitev namernosti [l'intenzionalità] skozi projekcijo: »oče me zavrača«; ali »moja odkritost je napaka«.
Ali pa na retroflektiven način: »nimam potrebe (ni dobro zame) objemati ga«. Kopičenje teh
nedokončanih situacij navadno ustvarja prekinitev, ki lahko privzame druge vedenjske oblike,
ustvarjene za »pokritje« primarne prekinitve. Na primer: ne glede na tip prekinitve, ki se po navadi uporablja – kot smo že videli, je to lahko projekcija, retrofleksija ali introjekcija –, lahko
oseba to začetno prekinitev »pokrije« z drugo, bolj površno prekinitvijo. Kar je potem vidno
na fenomenološki ravni, je, da oseba prekinja kontakt v zvezi s temo »biti odprt [espansive] do
človeka, čigar funkcija je očetovska«, preko retrofleksije (božati zapestnice ali kakorkoli delati
sebi tisto, kar hoče oseba narediti nekomu drugemu, ali tisto, kar želi, da bi drugi naredil zanjo).
Retrofleksija je prekinitev, ki se v fenomenologiji razmerja terapevt-pacient pojavlja najpogosteje. Terapevt mora odkriti začetno prekinitev oziroma mora, kot pravi Perls, »lupiti čebulo«.10
Iz učenja Isadora Froma vemo, da je lahko jaz-funkcija izgubljena, medtem ko sta lahko
id- in osebnostna funkcija moteni (ne pa izgubljeni). Slednji namreč predstavljata skoraj pogoj,
temelj selfa (psihosomatski v primeru ida, socialno vlogo v primeru osebnosti), in ne izražata
sposobnosti odločanja selfa, ki jo predstavlja jaz-funkcija.
Ko sta ti dve funkciji moteni, je zaporedje kontakta spremenjeno, s posledično izgubo jazfunkcije. Neka organska potreba je na primer odtujena prek projiciranja v okolje (»zrak je težek«, gl. tudi Bloom 1997).
V primeru psihoz je navzoča težka poškodba id-funkcije: osnova varnosti, ki izvira iz asimiliranih kontaktov, je odsotna, zato ego ne more uporabiti na tem utemeljene sposobnosti od-
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ločanja. Kontaktu tako vladajo občutki, ki preplavljajo self, ki je, lahko rečemo, »brez kože«.
Vse tisto, kar se dogaja zunaj, se dogaja tudi znotraj: self se premika brez jasne zaznave mej z
okoljem (konfluenca), brez rešitve trajnosti, v stanju, v katerem je vse anksioznogeno (nemogoče
predpostaviti, da potresa ne bo), in ni dejansko zmožen ničesar asimilirati (ker nič ne more biti
prepoznano kot različno, kot novo).
Nasprotno pa, ko je navzoča motnja osebnostne funkcije, določena togost ali tesnoba do
novega v zvezi s socialnimi odnosi v polju moti kontakt, pri čemer jaz izgublja nekatere sposobnosti. Primer tega je postati mati, ki išče ne le biološko spremembo, ampak tudi spremembo v
socialnih odnosih (biti mati otroka). Tisto, kar se zdi novo, jaz, ki se ne more prilagoditi spremembam v socialnih odnosih ali kulturnih vrednotah ali jeziku, odvisno od trenutne situacije,
določa kot »ne zame« (saj manjka opora osebnostne funkcije).
Ker osebnostna funkcija uteleša sposobnost selfa, da organizira sledi iz prejšnjih kontaktov,
ki so v spominu, obvešča self – med drugim –, česa se je treba izogibati. To je kot podatkovna
baza, ki poskrbi, da je self dobro obveščen o tem, kaj je v preteklosti predstavljalo nevarnost (četudi danes temu morda ni več tako). V sodelovanju z idom, ki nasprotno organizira tisto, kar se
čuti, motnja v osebnostni funkciji prispeva k izgubi funkcioniranja jaza in je temelj nevrotičnih
motenj. Kajti osebnostna funkcija predvsem organizira in ohranja arhaične elemente v strukturi
trenutne situacije in je kot taka bistvo nevrotične fiksacije (Bloom 1997).

5. Cilj psihoterapije: od egotizma do relacionalne ustvarjalnosti

Goodman šteje med izgube funkcij jaza egotizem – nevrotsko strukturo, o kateri se je veliko
razpravljalo pred petdesetimi leti, bodisi ker so bili njeni aspekti slabo definirani bodisi ker je
nedvomno prestavljala izziv. »(V pomanjkanju boljšega termina imenujemo to držo “egotizem”,
ker izraža posameznikovo pozornost do svojih meja in svoje identitete, in ne toliko do tega, kar
je kontaktirano.)« (Perls idr. 1951, poglavje 15, odstavek 8)
Egotizem je prekinitev kontakta, ki ga izvaja jaz funkcija v finalni fazi: v ključnem trenutku
izkušnje kontakta, ko naj bi prišlo do izmenjave med organizmom in okoljem in naj bi se sprostile vse sposobnosti volje, jaz ohrani nadzor, vzpostavi kontakt, ne da bi dopustil okoljski novosti,
da ga poruši. Subjekt je obveščen o vsem, o vsem ima nekaj povedati. »Tipičen primer je poskus
ohranitve erekcije, da bi se izognili spontanemu razvoju orgazma. Na ta način posameznik potrjuje lastno potenco, da “lahko”, in pridobi zadovoljitev ničevosti (...), preži na presenečenja iz
okolja (...), tako da izolira sebe kot edino realnost.« (Perls 1951, poglavje 15, odstavek 8)
Egotizem ima torej opraviti s prepuščanjem okolju, z zaupanjem v ključno novost, ki predstavlja okolje. »Ta je upočasnitev spontanosti prek namerne introspekcije in previdnosti, da se
zagotovi, da so druge zmožnosti zares izčrpane – ni grožnje nevarnosti ali presenečenja –, preden
zaupa.« (Perls idr. 1951, poglavje 15, odstavek 8).
Isadore From je rekel, da je egotizem bolezen, ki jo terapevti (celo geštalt terapevti, bi podčrtal ironično) posredujejo svojim pacientom takrat, ko jih privedejo do stopnje, na kateri imajo
občutek, da vedo vse o sebi, a so se nezmožni predati quidu, za kar je nujno potrebno zaupanje,
da bi se vdali življenju. »Ta metamorfoza je nevroza psihoanalizirancev: pacient popolnoma
razume svoj karakter in ima svoje “probleme” za veliko bolj zanimive od vsega drugega – in ti
problemi bodo obstajali do smrti, ker brez spontanosti in tveganosti neznanega pacient ne bo mogel asimilirati niti analize niti česa drugega« (Perls idr. 1951, poglavje 15, odstavek 8). Egotist bi
lahko bil rešen narcisist, ki se je bil naučil vsega, kar je potrebno, da lahko prekinja kontakt, celo
tega, kako se mu izogniti, ampak ki še vedno ni sposoben biti v polnosti življenja, sprejemati
tveganja, ki ga s seboj nosi življenje.
Koncept egotizma kot prekinitve kontakta (ali odnosa) združuje v kliničnih terminih različne
teorije in antropološke perspektive, od misli Otta Ranka, za katerega je zavedanje smrti nagrada,
ki jo moramo plačati, da bi se zavedali življenja (Müller 1981), do poetičnega humanizma Her-
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manna Hesseja (1955), ki vidi smeh kot edino rešitev človeške drame.
Postaviti v terapevtski odnos dialektično vrednost človeške dramatične nezmožnosti in »lahkotnost bivanja« skoraj kot končni cilj psihoterapije je revolucija v etiki. To nas namreč spodbudi, da razmislimo o ciljih terapije. Ali je namenjena zdravljenju psihološkega funkcioniranja
tistega, ki je prišel iskat pomoč, ali pa vsebuje bolj kompleksne aspekte? Če je namenjena prvemu, bi lahko rekli, da je egotističen pacient »ozdravljen«, saj ima zavest [coscienza] in obvladuje
svoje življenje. Ampak če je to cilj psihoterapije, bi posledično lahko povzeli, da je »zdrav« svet
sestavljen iz dolgočasnih ljudi, ki imajo nekaj povedati o vsem, a »se branijo pred spontanim
razvojem orgazma«.
Otto Rank (Freudov genialni učenec, kasneje za svoje kolege odpadnik, ki je pomembno vplival na rojstvo geštalt terapije) pravi, da mora biti psihološki človek presežek duhovnega človeka
(Becker 1982), in ostro kritizira koncept zdravljenja kot normalizacije ter potrjuje terapevtsko
načrtovanje, ki je usmerjeno v spoštovanje različnosti vsakega posameznika in ustvarjalnosti, ki
izvira iz tveganja ob izražanju sebe.
Geštalt terapija je Rankov uvid poglobila in vključila ter ustvarjalnost povezala predvsem s
tveganostjo bivanja v razmerju, ne toliko s tveganjem samoizražanja. Koncept egotizma nas torej vodi nazaj k začetnemu izzivu, ki so ga obravnavali avtorji Gestalt Therapy: razviti terapijo,
ki bi bila zmožna ohranjati in obnavljati spontanost, preko katere organizem srečuje svoje okolje,
pri tem pa ostati povsem v fenomenološkem registru.
Egotizem pomeni namreč izmakniti se relacijski namernosti, lastni človeškemu bivanju, »zagotoviti, da so druge možnosti zares izčrpane – da ni grožnje nevarnosti ali presenečenja –, preden oseba zaupa« (Perls idr. 1951, poglavje 15, odstavek 8).
Ta koncept torej vključuje dve za psihoterapevta pomembni vprašanji. Eno je, kot že rečeno,
povezano s ciljem psihoterapije: ali je terapevtova naloga podpirati zavest [la coscienza] bivanja
(narediti jaz tistemu, kar je bil id, kot je predlagal Freud)11 ali pacientu vrniti spontanost kontaktiranja z okoljem? Drugo je: ali je psihoterapija samó tehnično dejanje, klinična umetnost, ali pri
osebi, ki jo uporablja, implicira življenjski slog?
Kar se tiče prvega vprašanja, za geštalt terapijo cilj zdravljenja gotovo ni zavest o selfu,
temveč spontanost v kontaktiranju z drugimi, predajanje neizogibni spontanosti odnosa, ki je v
temelju ustvarjalnosti. Ta perspektiva predstavlja luč za psihoterapevte tretjega tisočletja, umeščeno v kulturni kontekst, kjer je razmerje z več strani prikazano kot nujna osnova vsakega človeškega razvoja in izmenjave. Predstavlja tudi dokončno premaganje freudovskega vprašanja
o dovršljivosti ali nedovršljivosti analize, saj je fokus zdravljenja prestavljen z nedosegljive
človeške popolnosti na sposobnost izražanja sebe v polnosti lastnega smisla življenja, ki na
koncu vključuje avtonomijo, tudi analitikovo. Dati psihoterapiji nalogo, da obnovi spontanost
in zavedanje [consapevolezza] (kar ni isto kot »zavest o« [coscienza]) pri kontaktiranju okolja,
namreč pomeni dati prostor in zaupanje ustvarjalnosti, ki je lastna človeškemu organizmu v njegovi relacijski nameri, in ne vnaprej določenim pravilom socialnega življenja. Gre za utemeljitev
življenja v skupini, ki lahko vključi posameznikovo ustvarjalnost in pravila skupine (SpagnuoloLobb et al. 1996).
Koncept egotizma, opisan kot ena izmed izgub jaz-funkcije, predstavlja novost in pomembno kulturno ter politično ozadje psihoterapije, saj nas opominja, da pacient zdravljenja ne sme
končati takrat, ko ve vse o sebi in svetu, temveč takrat, ko je zmožen biti spontan in popolnoma navzoč v kontaktih, presegajoč odpore, ki še vedno predstavljajo ustvarjalno prilagajanje v
težkih situacijah.
Kar se tiče drugega vprašanja, pozornost pri zdravljenju egotizma poleg tega dopušča razporeditev terapevtove vloge kot tistega, ki se zanima za odnos s pacientom, ki verjame, da je to
prostor zdravljenja, ki si torej ne domišlja, da »ve« vse o sebi in o drugem, ampak svojo učenost
raje uporablja kot ozadje za svoj odnos s pacientom.

Margherita Spagnuolo-Lobb
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Če je, kot je bilo poudarjeno na začetku tega poglavja, self v geštalt terapiji epistemološko
utemeljen na upoštevanju integritete in spontanosti življenja, je potrebno ta princip obdržati tudi
pri zdravljenju in terapevtskem razmerju; to pomeni, da mora terapevt to posebnost tudi sam
ohraniti v lastnem načinu bivanja. 
Prevedla: Kristina Egumenovska
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Opombe
Prevodizvirnegabesedila:MargheritaSpagnuolo-Lobb(2001),»LateoriadelséinpsicoterapiadellaGestalt«,v:MargheritaSpagnuolo-Lobb
(ur.), Psicoterapia della Gestalt. Ermeneutica e Clinica, Milano: Franco Angeli, 86–110.
*Vse opombe, razen če ni navedeno drugače, so avtoričine.
*Avtoricabesedilauporabljaizraz»lapsicoterapiadellagestalt«,kisemgaprevajalakot»geštaltterapija«,nezaraditega,kervgeštalt
terapijini»ψυχή/duše«alikerbisegeštaltterapijaosredotočalanakajdrugega,temvečzlastizaradiholističnegapristopavteorijigeštalt
terapije, kjer bi ta »duša« lahko bila le celota, in zatorej tudi zdravljenje nikoli ni fragmentarno.
*Voglatihoklepajihsemzapisalabesedeizizvirnika,zlastičegrezaključneterminekotconsapevolezza(prevedlasemgakot»zavedanje«,
da bi nakazala, da gre za proces) ali coscienza, izraz, ki sem ga prevajala kot »zavest o« ali pa le kot »zavest«.
*Italijanskiizraz»ilsé«,kigauporabljaavtorica,semseodločilaprevestistujko»self«,innezosebnimzaimkom»jaz«alispovratnim
osebnimzaimkom»sebe«,kergrepri»ilsé«zaposamostaljanjepovratnegaosebnegazaimka.Terminološkoproblematikovslovenskem
jezikubilahkoobravnavaliizrecnoinposebej.Dejstvo,davslovenščininiimenovalnikazaizraz»sebe«(temvečsosamoskloni),jelahko
namrečizrednozanimivo–nakratko,slovenščinainnekateridrugislovanskijezikitakorekočnedopuščajouniverzalizacijesubjektivnega.
Obstajatudipredlogzaprevajanjeizraza»self«zizrazom»sebstvo«(Musek1993),čepravvtemprimerunijasno,kakonajseprevajaizraz
»selfhood«.Zatorejjepomembno,dasmovtematizacijah»sebstva«inprevodihpozorninaustreznostizbranegaizrazaznotrajpomenov
določenega teoretskega modela.
‡

Latinskobesedoquidavtoricauporabljavpomenu„bistvenastvar;nekajbistvenega;tisto,nekaj,nekakšno“(citiram:Latinwordforthe
essential matter, the „something“, osebna e-mail komunikacija, opomba K.E.)
1

VsicitatiizbesedilaGestaltTherapyvdvehzvezkihavtorjevPerlsa,HefferlinainGoodmanasenanašajonazvezek,kidajesamteoretični
temeljGestaltterapije.Vprviizdaji(takoitalijanskikotangleški)jebiltodrugizvezek,medtemkojevnajnovejšiizdajiprvi,vskladuz
avtorjevimnačrtom,kasnejespremenjenimizmarketinškihrazlogov.Dabibralcemolajšaliiskanjecitatovinnjihovopostavljanjevkontekst,
sovsakičpodaniletoprveizdaje,poglavjeinodstavekzgorajnavedenegazvezka.Italijanskiprevodizbranihcitatovjemoj.(Zaprevodv
slovenščinosemtuizhajalaneposrednoizizvirnegaangleškegabesedilavdvehknjigah,izkateregajeprisvojemprevoduvitalijanščino
izhajala tudi avtorica, op. prev.)
2
Njemu je pripisana sestava/pisanje prvega zvezka Gestalt Therapy, zvezka, ki vsebuje teoretični temelj Gestalt terapije.
3
Čepravseizvirnobesedilonikjereksplicitnonesklicujenaameriškipragmatizem,kigapredstavljajoJohnDewey,WilliamJamesinGeorge
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HerbertMead,jeGoodmanovopisprocesaselfazelopodobenMeadovemunedoumljivemukonceptujaza(K.Meyer1997),storazliko,da
poudarjanaenistranidružbenovlogo,nadrugipaempiričnonaravoizkušnjeterdaselfpojmujekotčasovniproces.Moramopapoudariti,da
v simboličnem interakcionalizmu središčna točka argumentacije ni holizem, kot je temu v Gestalt Therapy.
4
Grezakoncept,kiserazlikujeodpridobljenihkontaktovosebnostnefunkcije,četudijerazlika,kotsmobilipovedaliževuvodu,leteoretična.
Funkcijaosebnostijenamrečvozadjusestavljenatudiizpridobljenihkontaktov,kisevežejonaizkušnjo»kdosempostal«,medtemkosev
primeruid-funkcijeozadjeasimiliranihkontaktovnanašanaozadjepsihomotoričnihavtomatizmov,kinamdopuščajo,darazličneustvarjalne
psihofizične prilagoditve jemljemo za samoumevne.
5
Po navadi ateoretičen, kot je bilo moderno v geštalt terapiji v šestdesetih in sedemdesetih letih.
6
LauraPerlsjevsvojemkliničnemdelutavidikposebejmočnoupoštevala.Njenapozornostnapacientovodržoinnačinhojejijeomogočala
spremembointervencijeindajanjeprednostiobčutkusamopodpore,kiseporajaizrazmerjaspodporookolja(L.Perls1990).Tastilje
proizvajal globoko in trajno terapevtsko intervencijo.
7
Spominjanaempirični»jaz«GeorgeaHerbertaMeada(1934),predstavnikaameriškegapragmatizma,filozofainsocialnegapsihologana
Čikaški univerzi, kjer je nekaj let kasneje študiral tudi Paul Goodman.
8
VskupininaGeštaltinštitutu,kigavodivaskupajzGiovannijemSalonio,smorazviličasovnodimenzijoizkušnjekontakta(Salonia1992,
Spagnuolo-Lobbetal.1999),kersenamtozdihermenevtičnokorektno(Sichera,vpripravi)inkersmoraziskovaliveljavnostkliničnega
(Spagnuolo-Lobb 1997; Argentino 1997; Conte 1999) ter formativnega (Spagnuolo-Lobb 1991) ozadja.
9
PravIsadoruFromusmodolžnizahvalozazačetnirazvojčasovnegaključavteorijioprocesukontakta.Čepravnizapustilnobenegapisnega
dokazaotemvprašanju,jepustilsvojimučencemjasenpoukopomenufenomenološkegabranjagledečasovnegaključamotnjevkontaktu
razmerja terapevt-pacient, kot se ta razvija tekom seanse (Müller 1993).
10
ŽaljevGestaltTherapyopisnevrotičnihstruktur,ustvarjenihsstraniselfa,obdelannahitro.Opredeljenajeleizgubajazsposobnosti
–imenovaneintrojekcija,projekcija,retrofleksija(zegotizmomsebomukvarjalaposebej)–,medtemkosoidinosebnostnefunkcijeselfa
povsemzanemarjeni.Grezaspodbujajočoteorijoinnuce,kijedanesbistvenazaobstojnašegapristopainkijotaknjigaskušarazvitis
hermenevtičneperspektive.(AvtoricasesklicujenaknjigoMargheriteSpagnuolo-Lobb(ur.)PsicoterapiadellaGestalt.ErmeneuticaeClinica,
Milano:FrancoAngeli,kjerjebiloizvirnoobjavljenopoglavje,kateregaprevodlahkozdajbralecberevslovenskemjeziku,op.prev.)
11
Tusemprevedlatako,kotjezapisanovizvirnikupriM.Spagnuolo-Lobb,grepazaznanoFreudovomisel»WoEswar,sollIchwerden«,kibi
jolahkoprevedlakot»KjerjebilId,najJazpostane«,kiimamalcedrugačenpomenodtega,karjepodanozgoraj,sajnenakazujenato,da
bi Jaz lahko »premagal« Id, temveč prej na to, da se njun odnos spremeni (op. prev.).
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Strokovni članki
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Odnos med klientom in terapevtom v okviru
sistemskega pristopa: usklajevanje razlik
Ključne besede: postmoderna paradigma, odpuščanje, sprava, terapevtski delovni odnos, družinska terapija, psihoanaliza, eksistencialna, na osebno usmerjena in kognitivna terapija, empirično podprta praksa,
zloraba, travma, posttravmatska stresna motnja
Povzetek: Postmoderna paradigma družinskim terapevtom dovoljuje, da sprejmejo in prilagodijo ti. “sodelovalni” terapevtski odnos, v katerem sta klient in terapevt sopotnika v odkrivanju samega sebe in v
katerem je glavni poudarek na razumevanju klientovih izkušenj. V članku raziskujeva možnosti usklajevanja tega, kar vemo o terapevtskem odnosu s klasičnimi metodami in tehnikami družinske terapije, kjer so
intervence “trdne”. Nujna in logična posledica postmodernega mišljenja je tudi ta, da je prišlo do premika v
psihoterapevtskem izobraževanju in usposabljanju, kjer so se za sistemske terapevte pokazali koristni tudi
psihoanalitski pristopi kot sta eksistencialni in na osebo usmerjeni pristop. Preko raziskav in študij kliničnih
primerov prikaževa pozitivne učinke takega izobraževanja in usposabljanja za zdravljenje zlorab, nasilja
in travm na različnih ravneh družinskih izkušenj. Integracija sistemskega načina mišljenja, psihoanalitskih
pristopov in postmodernega narativnega okvirja je pomembna, ker omogoča terapevtom, da se lažje prilagodijo na nestalno, raznoliko okolje in skupaj s klienti soustvarjajo nove rešitve in strategije za stalno
spreminjajoče se in večkrat škodljive okoliščine sodobnega globaliziranega sveta.

The Client-Therapist Relationship within the
Systems Frame: Reconciling the Differences
Key words: postmodern paradigm, forgiveness, reconciliation, therapeutic alliance, family therapy, psychoanalysis, existential, person centered and cognitive therapy, evidenced-base practice, abuse, trauma,
PTSD
Abstract: The Postmodern Paradigm granted family therapists global permission to accept the all-important “collaborative” therapeutic relationship in which both client and therapist are mutually involved in a
journey of self discovery in which primary emphasis is placed upon understanding the client’s experiences.
This paper examines the importance of reconciling the therapeutic relationship and the techniques, which
originate from systemic models of family therapy directing “fixed” interventions. The benefits of other
psychoanalytical approaches such as existential and person-centered therapy will also be considered as a
necessary and logical consequence of postmodern thinking as well as a critical shift in clinical training.
The positive effects of such training in the healing of abuse, violence and trauma on different levels of
family experiences will be explored through research and case studies. The integration of purely systemic
thinking, psychoanalytical approaches and the postmodern narrative frame is significant in that it has the
potential to help clinicians to adapt more easily to the “non-fixed,” diversified world environment in order
to cocreate new solutions and strategies with their clients for our ever-changing and often times damaging
global circumstances.

The Postmodern Paradigm

W

hite and Epston (1990) track a shift that replaces elements belonging to a “normative”
or modern approach in psychotherapy such as absolute truth, fixed ideas, certainty and
consistency with elements belonging to a postmodern dialogue such as lifelikeness, subjective
and varying perspectives, indeterminacy, fluid process and inter-relational narrative dialogue. In
this shift, consideration is given to the interaction of narration, multicultural diversity, gender
sensitivity and client participation.
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By helping clients externalize the problem and engage in alternative stories, multiple perspectives and numerous voices, for example, clinicians have significant “healing” possibilities
in the theory and practice of Marriage and Family Therapy since they are no longer on the outside looking in and instead, help clients construct a new reality through culture, viewpoint and
language.
In the telling and re-telling of their stories, clients become existential and person-centered
“experts” taking control of authorship in their lives. As privileged authors, they take back the
power from what Foucault believed was formerly the modern, “dominant” story. By taking the
stance of “not knowing,” therapists let go of their dominant story and power and support the power of the client (White & Epston, 1990).
Deconstructionist Jacques Derrida also points out the ambiguity of the dominant story since
in any kind of text, one is always likely to encounter gaps and ambiguities that require constant
negotiation. Therefore, clients are always engaged in the process of co-navigation with the therapist through a flow of constantly changing narratives in which they act as protagonists, rather
than as passive voices, in the interpretation and re-telling of their stories (Hoyt, 1994).
Joining – one of the most significant pieces in this therapist-client conversation – include the
therapist’s identifying with the client’s position, using a friendly language, accepting the client’s
way of doing things, being non-confrontational and non-judgmental and complimenting positive
actions. Since, when clients feel they are being supported and validated, they are more likely to
seek and make changes in their behaviors.

Enabling Forgiveness and Reconciliation within the Postmodern Paradigm

Enabling forgiveness and reconciliation are also significant processes within the postmodern
paradigm. While interpersonal conflicts and cycles of mutual violence within families often lead
to hurt and dissolution of trust, family members can recover a feeling of wellbeing by engaging
in a process of forgiveness and reconciliation.
While this is a long and tedious process in which therapists are critical to the facilitation
of healing, the therapist can create the space for clients to recognize the value of forgiveness,
regret and apologies. Through empathetic conversation, it is possible for therapists to create
better ways of thinking and interacting that inspire forgiveness and reconciliation. As therapists,
for example, we can help clients recognize that the person who caused the most pain should
take more responsibility in acknowledging mistakes, apologize, and try to repair, while the “other” needs to take more responsibility to forgive and restore the relationship (Tomm, 2004). As
clinicians we must also be aware that repeated and unnecessary suffering can also occur when
powerful negative feelings are directed towards the self. In such situations, movements towards
self-forgiveness are healing.
Case Study – Remembering to Forgive
Ed, age 52, was recently referred to the agency by his 52 year-old wife, Mary who was concerned about Ed’s fall from sobriety as a way to cope with severe depression and anxiety resulting from a long-term history of alcoholism and physical and sexual trauma. After establishing a
safe, collaborative and non-judgmental environment, Ed reluctantly admitted his story of sexual
abuse (as both victim in childhood and perpetrator of his 12 year-old daughter from a previous
marriage).
After spending 8 years in prison for his crime, Ed began to suffer from chronic pain and flashbacks – triggered by the noises made by his 13 year-old autistic son – anxiety and depression and
an inability to communicate effectively with his second wife, Mary and their children.
Given the complexity of Ed’s stories experiences or dominant narrative, we at the agency
felt that it would be best to help Ed “externalize” the problem and thus, re-story his narrative.
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We used the postmodern technique of the letter – “remembering to forgive” as a clinical intervention.
Although Ed recognized his behavior and that of his perpetrator as inappropriate and destructive, he was helped to recognize that both he and his perpetrator had been justly punished for
their crimes. He also realized that by continuing to punish himself with severe guilt (flashbacks),
self-medication, depression, anxiety and separating from his children, Ed was continuing to repeat dysfunctional patterns.
By seeing the events as external to himself, and by re-storying his narrative and using letters
to forgive, Ed began a journey of healing from intense personal suffering and continued public
punishment.
After three months, Ed was able to obtain forgiveness from his daughter, forgive his perpetrator and himself. A six-month follow-up found Ed less anxious and depressed and beginning to
reconnect with his current family.

The Therapeutic Alliance

The therapeutic alliance was a critical piece in Ed’s recovery. Understanding emerged from
the work of both Ed and his therapist together through a “relational way of knowing and being.”
As Marriage and Family Therapist (MFT), Pocock (1997) states: “Feeling understood often seems to be a profound relational experience of discovering that one is more acceptable and comprehensible to the other.” Furthermore, according to Pocock (1997),
“Family therapists have created artificial, unnecessary and unhelpful borders which obscure
the possibilities of a deeper appreciation of the concepts of understanding and feeling understood
which I believe are central to some contemporary psychoanalytic projects” (p. 286).
The working alliance concept actually has its origin in psychodynamic theory. As
Taft & Murphy (2007) remind us it was Freud who first articulated the importance of “displays of interest, openness and understanding” on the part of the therapist in order to get the patient
to recognize a more positive and “reality-based sense of trust and attachment.”
At present, alliance is most commonly defined as the client’s sense that there is mutual understanding and agreement about what needs to happen in therapy (goals) and how to go about
achieving the goals/tasks. Therapeutic tasks and goals are thought to be products of the cognitive
processes mediated through the language of clients and therapists. According to Bordin (1994),
for example, the therapist’s tasks, goals, roles, etc are the ongoing, joint, interactive accomplishments of people in conversation.
Kozart (2002) refers to alliance as “the methods by which the patient and therapist sustain
attention to sensible goals.” However, it is not goals and tasks themselves which clients find therapeutic, but the process of working together on mutually agreed-upon goals for change.
Furthermore, in working specifically with couples and families, we recognize the need for
greater consideration of the dynamic nature of the therapeutic alliance in treating distress symptoms particularly when family members and the therapist develop into a “reflective and collaborative team” in which there is a sense of agreement about what needs to be done and how it is to
be done (Johnson et al, 2002). With two or more clients, for example, family therapy creates a
setting that presents unique and difficult challenges, demands and processes not found in individual psychotherapy. The therapist is challenged to simultaneously accommodate and construct
differing needs and programs for each client in the family system.
In their research, Taft & Murphy (2007) specifically highlight the importance of the working alliance with respect to treatment compliance and positive outcome in interventions for
perpetrators of partner violence and stress the importance of the therapeutic relationships in
their application of attachment theory to interventions with partner violent men (e.g., exploring
unresolved trauma and abuse perpetrated by childhood attachment figures in a non-judgmental,
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understanding way).
In their quantitative study, Brown, O’Leary, and Feldbau (1997) found that the ratings of the
alliance were the strongest predictors of outcome. The most frequent reason for non-completion
of treatment in working with partner violence, for example, was lack of a sympathetic therapeutic alliance and that there were significant associations between alliance ratings and reductions
in both physical and psychological aggression in post treatment. This study is further highlighted
and supported by other qualitative studies–conducted with in-depth interviews with perpetrators
of partner violence and their victims. Taft & Murphy’s 2007 study, for example, predicts that
the most frequent response as to the success of therapy – at 86% - was the effectiveness of the
therapist or group leader.
Some specific strategies, (e.g., Miller & Rollnick, 2002) are derived from motivational enhancement therapy (MET) and include the provision of tailored motivational feedback following
initial assessment sessions, collaborative development of a therapy contract with specific goals,
exploration of the costs and benefits of abusive behavior, and open discussions (reflective listening) of the consequences of not making positive changes in therapy. These strategies prove
particularly helpful in working with partner violence (p< .01).
As therapists, however, we must also recognize that empathy is the cornerstone of the therapeutic alliance. Empathy is summarized as the ability to empathize with others and the ability to
sense another’s world as if it were their world – a critical process to all human relationships and
an essential ingredient (Omdahl, 1995).
According to Bohart & Greenberg, (1997) and Corey (2009), when empathy is operating on
three levels – interpersonal, cognitive and affective – it is one of the most powerful tools therapists have at their disposal since it helps clients pay attention and value their experiencing, see
earlier experiences in new ways, modify their perceptions of themselves, others and the world,
and increase their confidence in making choices and pursuing a course of action. It is the therapist’s ability to reflect the experiences of clients then, that helps produce in clients’ self-understanding and clarification of their beliefs and worldviews.
Expanding the need for ethno-cultural empathy within the Therapeutic Alliance –
with respect to race and ethnicity – is equally critical since the population of the United States
is becoming more diverse. In 2000, 29% of all Americans were racial and ethnic minority individuals. Population projections now indicate that by the year 2015, racial and ethnic minorities
will comprise one third of all Americans and by the year 2050, that figure will increase to nearly
half (47%) of the U.S. population (U.S. Census Bureau, 2000).
According to Wang, Davidson et al., (2003) more than tolerance is needed to adapt and evolve with these growing diversity and social changes. Developing and drawing on ethno-cultural
empathy (i.e., empathy directed toward people from racial and ethnic cultural groups who are
different from one’s own ethno-cultural group) has been suggested by scholars as a promising
way to promote the mutual understanding between various racial and ethnic groups on both
cognitive and affective levels.
Ridley & Lingle (1996) have developed the most complete model of cultural empathy composed of three subordinate processes – cognitive, affective and communicative. While cognitive
process can be understood as a cultural perspective-taking and cultural self-other differentiation,
the affective process includes vicarious affect and expressive concerns and the communicative
process includes probing for insight and conveying accurate understanding. If all these subordinate processes are explored and understood in therapy, cultural empathy is more likely to
flourish.
It was Wang et al., (2003), that actually developed a quantitative measure of Ethno-cultural
empathy known as the Scale of Ethno-cultural Empathy (SEE) – a self-report instrument that
measures empathy toward people of racial and cultural backgrounds different from one’s own.
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They identified four factors of the SEE from strongest to weakest – Empathetic Feeling and
Expression, Empathic Perspective Taking, Acceptance of Cultural Differences and Empathetic
Awareness – which closely replicate the theoretical constructs of empathy found in pre-existing
literature.

Reconciling Postmodern Family Therapy and Psychoanalysis

In reviewing thirty years of research evidence, Miller et al., (1995) conclude that
“it is the similarities, rather than the differences between models, which accounts for most
of the change in therapy. Most outcomes seem to be determined, not by therapy or therapist
variables, but by the particular balance of strengths, resources and difficulties of the clients”
(p.968).
After all, Freud’s greatest discovery was not of the unconscious, but of the acceptance that
a person receives merely in the repeating of their story to a listener – a relatively new theme in
family therapy – although an ancient one in psychoanalysis.
“When family therapy makes a straw man out of psychoanalysis,” notes Pocock, (1997), “a
nation state of tyrants, fault-finders and know-it-alls – it leaves out a central, hopeful and humanizing psychoanalytic assumption that people, no matter how crazy, frightened or depressed they
feel, may be understandable in light of their experiences” (p. 291).
Deconstruction, for example, recognizes how description – being bound by the mystifications
of language and description – puts out of our mind all other ways of thinking about the complex
reality. Derrida (1972) collectively refers to these other ways of thinking as “difference”. Deconstruction is the method of allowing into awareness these other perspectives – some of which may
be closer to that which is really going on. “Difference” is, after all, the hidden part of every story.
The trace – or the obscured remnant of what is hidden, the unconscious wish or disowned motive
– can sometimes be brought into the realm of consciousness (Pocock, 1997).
Furthermore, since the self is made up of storied (or internalized) relational and other “lived
experiences” which serves as a map in orientating to current relationships, these storied experiences are unconscious, and thus, by definition, relatively inaccessible. The unconscious, viewed
by Holmes (1996) as “an inner representational world, populated by significant others, acts,
then, as a template for intimate relationships and can explain recurrent patterns for relationship
difficulty (e.g., object relations theory)”.
Therefore, as clinicians, we must allow for this “difference” and the need to explore other
possibilities outside of the structure of the systems frame. As Pocock (1997) stated, for example,
“Theory, I think is important but it needs to be light, to be held consciously and with a loose grip. The difficulty with theory is its tendency to both rigidify and slip from consciousness
awareness in the mind of the therapist with a corresponding loss of reflexivity; a self-conscious
awareness that what we see is determined by our choice of theory as lens” (p. 294).
The use of multiple lenses seems the logical consequence of postmodernism and keeps us
open to, and interested in, all metaphors for change, while cognizant of their limitations, excesses and risks. According to Knight, (2007), for example,
“The therapeutic methods suggested by one theory appear at first glance to so violate the
precepts of another theoretical framework that the line between them seems so bold, even impenetrable. The successful therapist is one who finds how effective approaches to therapy can comfortably nestle within a larger theoretical framework, regardless of the boundaries that appear to
make such integration untenable” (p. 111).

Towards and Integration: Existential, Person Centered and Cognitive Therapy

Existential therapy is more a way of thinking than any specific model since it is grounded on
the premise that we are free and responsible for our own choices and actions and that we are the
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authors of our lives and thus define its pathways. Since a major aim of therapy is to encourage
clients to reflect on life, to recognize alternatives and decide among them. The therapist’s role is
to encourage the client to explore options for creating a “meaningful existence” (Corey, 2009).
Existential therapists place focus on their relationship with the client, which is the stimulus
for change. The core of this relationship is respect, which implies faith in the client’s ability to
cope and “discover alternative ways of being”. Therefore, the therapeutic alliance is the powerful
joining of forces which helps support the journey ahead. There is a de-emphasis – within existential therapy – on techniques, and a priority given to understanding a client’s world.
The purpose of Ottens & Hanna’s (1998), study was to show how a merging of these “different” therapies might contribute to a greater range of options for therapists. The authors attempt
to show a surprisingly wide number of connections between these two schools. We learn, for
example that phenomenological-existential approaches to psychology have provided a rich contextual base for Beck’s cognitive therapy since in existential therapy, there is a basic cognitive
notion that people construct personal meaning and that these meanings profoundly influence
their lives (Riskind,1995).
In addition, other cognitive-behavioral principals are linked with existentialism. These include the roles of schemas in mediating emotional responses to situations, the importance of distilling personal meaning from experiences, and the existence of incorrect information-processing
that contribute to distorted or misinformed perceptions of reality.
In sum, we find many similarities between cognitive and existential therapies such as
an empathetic and collaborative therapist-client relationship functioning as the essential vehicle for bringing about change. We also find in both therapies interpersonal and environmental
factors – namely the importance of reconciling self and the other – as well as an interest in object
relations theory, an understanding a person’s world in detail and depth or being-in-the world, and
personality constructs of social dependence and autonomy.
To the extent that cognitive therapy addresses interpersonal or relationship issues, it comes
face-to-face with key existential concepts; “the inseparability of self and world” and how psychotherapy is concerned with the totality of human experience (Halling & Nill, 1995). As such,
existential and cognitive therapies provide insight into the content and structure of the ontological schemas that individuals construct to make sense of “emotionally significant” life experiences. Not only are these “core ontological presuppositions” existentially constituted, but
examining them in therapy is important for understanding how clients make sense out of their
everyday perceptions and problems.
This, of course, underscores the argument that working with core schemas is important in that
people’s problems are generally not about events or circumstances in themselves, but what these
signify and what their possible choices are (Ottens & Hanna, 1998).
Case Study – Sara
A 32 year-old woman, Sara, presented in therapy with low self-esteem, depression, and a
lack of interest in life. She stated that “life seems to hold nothing for me, I have no life.” When
asked about her parents, Sarah related a story of how her mother was very happy when her sister
was born but was told by her mother that “she was just an accident.” Sarah reported that this
confirmed what she had known all along – that her mother did not care about her – thus a core
and primordial schema was isolated which shaped how Sarah felt about herself and others in the
present.
By the therapist’s reframing the experience by asking whether this might be why Sarah did
not believe that she had the right to live a life of her own, Sarah replied, “I never looked at is this
way but I think so.” From that point of view of disputing being worthless or unlovable over the
next three sessions, Sarah reported that this realization of not having a right to her own life, led
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to feeling a lot better. In order to deal with Sara’s residual “sense of emptiness,” however, the
therapist asked her to form an image of her mother and to report the feelings she felt.
The feelings were those of coldness, rejection and hurt. Sarah was then asked to recreate the
image of her mother, putting warmth and tenderness in her eyes and giving her a loving smile.
The thoughts which came to Sarah’s mind, then, were ones of being “accepted,” of “being at
home” and of value, and just being “herself.” The therapist then reminded Sarah that she could
reproduce the wonderful feeling whenever she wanted, but it was her choice to feel that way.
Over the next three sessions, Sarah reported a greater sense of her own being. A 6-month
follow-up with Sarah revealed that she was taking more time for her own enjoyment and reported
very few moments of depression (Ottens & Hanna, 1998).
Furthermore, existential and cognitive therapies demonstrate many possibilities from a multicultural perspective. Existential counseling, for example, can be useful in helping clients of all
cultures find meaning and harmony in their lives because it focuses on the core issues that all of
us must accept and confront – love, anxiety, suffering and death – and ones that transcend the
boundaries that separate cultures.
The person-centered approach shares many concepts and values with existential therapy such
as the client’s potential to understand and resolve their problems, the client’s ability to establish
a greater degree of independence and integration, and the therapist’s ability to recognize the importance of therapist-client relationship in self-healing with technique as being secondary.
According to Rogers (1961), for example, three attributes create a growth-promoting climate
in which individuals can move forward – congruence/realness, unconditional positive regard
(acceptance and caring), and accurate empathic understanding (an ability to deeply grasp the
subjective world of another person). When these are present, clients can explore their lives in
freedom.
Like existential therapy, person-centered therapy is a humanistic approach to psychotherapy
– emphasizing the primacy of the client’s internal process and the therapist’s attending to it in a
nondirective manner. When a therapist provides congruence, nondirective approaches, unconditional positive regard and empathetic responding – the actualizing potential of the client will be
released and the client will begin to change and grow.
Person-centered therapy also assumes that the most valuable answers emerge from within the
client, who possesses the innate inclination toward “health, development, and wholeness,” and
whose experience of life best informs the therapeutic direction ultimately taken. (Knight, 2007)
As is the case in existential therapy, one of the many strengths of the person-centered approach is its impact on diverse cultural groups. For instance, Carl Rogers has had a global impact
with his approach reaching as many as 30 countries and methods translated into 12 languages.
In addition to this global impact, the emphasis on core conditions makes the person-centered
approach useful in understanding diverse world-views. It is a potent way of working with the
message and meaning of diverse groups through empathy and understanding since these conditions are universal.
Bohart (2003), for example, claims that the person-centered philosophy makes this approach
particularly appropriate for working with diverse cultures since the counselor does not assume
the role of the expert who is going to impose “the right way of being” on the client. The therapist
is, instead, a fellow explorer who attempts to understand the client’s phenomenological world in
an interested, accepting, and open way and checks with the client to confirm that the therapist’s
perceptions are accurate.

Integration in Family Therapy

As Gouze & Wendel (2008), note, “The field of Marriage and Family Therapy is currently at
a crossroads. The challenge for contemporary therapists is how to incorporate the wisdom of pre-
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vious models with the accountability that comes from evidence-based practice” (p. 269). Their
statement is very telling in that it recognizes one of the purposes of the study – the increased need
for increasingly complex, integrated models of assessment and treatment.
Lebow (1997) argued that integrative models – as such - allow for more flexibility in treatment and greater consonance with postmodern epistemological trends since these approaches
are more consistent with the idea that variables that cut across theoretical models or specific
empirical approaches may account for the largest amount of change in therapy in general, and in
marriage and family therapy specifically.
Gouze & Wendel, for example, repeat the core competencies established by the AAMFT
which similarly specify the need for integrated treatment, with specific attention to multiple levels of understanding that crosscut endogenous and contextual or social structural factors. “The
interplay of ‘principles of human development’, ‘psychopathology’, and ‘organic problems’,
with observable cultural and contextual factors, evidence based treatment, and measurable outcomes will necessarily result in the continuous modification of intervention as treatment progresses” (p. 269).

Integrative Module-Based Family Therapy (IMBFT)

Furthermore, according to Gouze & Wendel(2008), the nine integrative modules that reflect
multiple understanding in family therapy include: psychiatric and related medical conditions;
attachment and relationship issues; family structure; developmental ideas; affect regulation; behavior regulation; cognitive and narrative work; mastery of self-efficacy and the community.
Consideration of these modules provides a way of practicing for clinicians that maintains a
broader view of human life and functioning and affirms the importance of general clinical skills
or the art of therapy, while at the same time, making focal, evidence-based intervention or the
science of therapy central to treatment.
In addition, cultural dimensions are subjected systematically to observation and consideration in choosing appropriate interventions with IMBFT. However, as IMBFT is increasingly refined and subjected to scientific inquiry such as outcome research – it promises to provide a more
significant meeting point for practitioners from multiple disciplines (e.g., Marriage and Family
Therapy, Psychiatry, Psychology, Social Work, and Counseling.)

Towards An Integration in Dealing with Trauma and Abuse

Trauma is an unavoidable part of ALL human experience and affects every dimension or
aspect of the person. Psychological trauma has been posited to underlay or contribute to a wide
range of psychiatric disorders and medical problems. Trauma, for example, disconnects the person physiologically, emotionally, spiritually, cognitively, interpersonally and socially from himself and from others. A national comorbidity study done by Kessler et al., (1999) found that 60%
of men and 51% of women interviewed reported having experienced at least one major traumatic
event in their lifetime with the prevalence rate for PTSD among this group being 25%.
However, the process of narrative and interactive dialogue within both postmodernism and
psychotherapy provide a supportive environment in which to deal with issues surrounding traumatic “relational” experiences such as childhood physical, sexual and emotional abuse, combat
experience of soldiers and civilians, criminal assault, death or near death experiences, natural
and man-made disasters, terrorism and torture, domestic abuse and sexual assault and rape.
The communication between the client and therapist and the therapeutic relationship are critical factors in the success of trauma therapy. Psychotherapy, for example, uses this “relational”
dynamic to heal the wounds caused by previous relationships helping clients regain self-confidence, trust and empowerment as well as idea of movement in their client’s lives in the direction
of their choosing (e.g., existentialism and person-centered therapy).
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Since the “self” manages trauma in childhood by hiding it in closed-places in the psyche
that remain dormant as the “operational self” matures, if the physical/sexual transgression of the
child’s world is traumatic, the sensory, emotional and cognitive processing are interrupted. A
part of the “self” is, in effect, left behind in time and unable to grow. This defensive “false self”
performs constantly and non-functionally to avoid any interpersonal situation that might suggest
the unbearable threat from the past (Ottens & Hanna, 1998)
The “lost part of the self” recovered by trauma work must be integrated into the conscious,
maturing character, so that the whole self is then available to work through a more functional
process. Feelings and perceptions that have been kept from awareness can then be released, understood, and translated into a more independent sense of identity (Masterson, 1993).
It is the goal of therapy to address the defenses (e.g., denial, avoidance and so on) that support
the “false self” and to interrupt their rigid and indiscriminate use. Masterson (1993), for example,
encourages clinicians to take a new look at Freud’s original trauma theory – especially in recognizing the stressors that impinge on the child from the outer world and their effects – splitting,
dissociation, and the arrestment of the ego – which not only lead to trauma, but also lead to
comorbidity with a “disorder of self.” As Masterson (1993) reminds us personality disorder may
also be complicated by the presence of other disorders. Posttraumatic stress disorder, for example, is based on the coexistence of physical and/or sexual abuse. Sometimes the posttraumatic
stress disorder is obvious, and, at other times, it can be quite hidden, not revealing itself until
after many sessions of psychotherapy.
Both the British Psychological Society and APA also recognize that individuals can equally
develop false beliefs or memories with inaccurate details as well as recover valid and historically
accurate memories. Therefore, it seems best for therapists to avoid making determinations about
the accuracy or inaccuracy of a client’s memories and maintain, instead, an open, patient and
tolerant view of the confusing and uncertain nature of the client’s resolution of the matter.
According to Enns et al., (1998), competence is also an important prerequisite for therapists
working with clients who have experienced “relational” abuse. Clinicians should consider augmenting their theoretical knowledge with subjects such as “basic memory principles”, “autobiographical memory”, the psychobiology of trauma, trauma memory research, typical coping skills
and the “forms of dissociation.”
In this frame, assessment should be understood as a shared and ongoing experience between
the therapist and client. The client and therapist, for example, should work together to identify
the nature and hypotheses about the nature and source of the client’s problems, since naming the
causes empowers the client.
As every clinician knows, abuse-related trauma is manifested through a wide range of problems. As a result, the therapist naturally avoids unwarranted inferences about the meaning of
the client’s symptoms and includes information about race, social class, culture, disability, sexual orientation in the way these may influence the trauma.
Furthermore, as in all psychotherapeutic work, abuse-related trauma practitioners adhere to
basic principles of empathy, genuineness, and respect for the client. It is important for the psychotherapy relationship to model a cooperative, collaborative and supportive partnership. The
role of the therapist is to help the client regain power over his or her own life and recover from
doubt (e.g., existential and person-centered therapy). The therapist is attentive to the client’s
level of integration and readiness to discuss trauma-related content, while always remaining
open to interpretation. As Enns et al, (1998) suggest, the most accurate view of the client’s past
is likely to emerge if the client and therapist wait before rendering immediate judgment about
the historical accuracy of various feelings, images, cognitions and emotions that the client experiences, and learn to slowly understand this material over time.
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The Wits Trauma Counseling Model
The Wits Trauma Counseling Model addresses survivor guilt (which emerges when someone
had died in a traumatic incident), self-blame (related to the belief that the person could have done
more to prevent what happened), and encourages mastery (e.g., restoring coping skills through
relaxation, cognitive techniques, distraction and time structuring, and facilitating creation of
meaning by engaging in the client’s cultural, political, spiritual and existential levels. Sherman
(1998) identifies five logical strategies to follow within this model: supportive adaptive coping
skills; normalizing the abnormal; decreasing avoidance; altering attributions of meaning and facilitating integration of self. Eagle (1998) also advocated an integrative approach – “reconciling
the differences” – which combines psychodynamic principles (e.g., existentialist and personcentered) with cognitive-behavioral interventions. As is the case in the former, the cognitive approach aims to facilitate the development of coping skills and to assist individuals in identifying
and correcting cognitive distortions and faulty attributions of meaning.
The Wits Trauma Counseling Model encompasses short-term, structured psychotherapeutic
interventions that emphasize the recovery process. Recovery must include working through the
meaning that the individual has attached to the traumatic event(s) – e.g., his/her life history, personality, social support and the broader socio-cultural/political context in which the individual(s)
live and are traumatized – (Herman, 1992). It is important to take into account the socio-political
context within which the victimization occurs, because it affects the meaning, which the event
has for the individual, as well as the process of working through the trauma or violence. Such an
understanding may assist the client is deriving meaning structures which move the personal to
a broader understanding of the societal context. The model has been effectively used in the treatment of criminal, sexual, political or domestic violence as well as accidents, natural disasters
and traumatic bereavement. It has been found to provide successful outcomes with a variety of
socioeconomic, cultural / ethnic and age groups. (Hajiyiannis & Robertson, 1999)
The epistemological philosophy underpinning the model is perhaps its greatest strength – the
explicit recognition that trauma impacts on both internal, psychodynamic processes, as well as
intervention which is structured and problem-oriented. The model suggests that clients tell the
story which imposes a time sequence on the event and transforms sensory and episodic memories to the realm of processed thought in the safety of the therapeutic relationship. The model
suggests that therapists normalize the symptoms, conveying to their clients that symptoms and
reactions are normal responses to abnormal events and that they will diminish in time. Researchers recommend that the model expand its scope by working with the elderly and those in need
of anger management (Hajiyiannis & Robertson, 1999).
The affects of trauma are thought to be much broader than the diagnosis of PTSD and overlap with many other diagnostic categories. One study (Teicher et al., 2003) found that almost
two-thirds of children with documented abuse suffer from a variety of other psychiatric disorders such as dissociative disorders, borderline personality, bipolar depression, substance abuse,
oppositional defiant disorders, and attention deficit disorders depending on preexisting neural
physiology, cognitive deficits, emotional maturity, gender, past experiences, coping skills, relationships with others and socio-cultural factors (Wheeler, 2007).
In traumatic events, the experience is so overwhelming that the event is not fully processed
and is stored as it was at the time of the disturbing event in a state-specific form and does not get
linked to other networks in an adaptive way (Shapiro, 2001). Psychotherapy has the potential to
facilitate proper information processing so that painful memories are integrated with other more
adaptive memories. The clinician seeks to create emotional arousal and novel sensory experiences that activate implicit memories. These are necessary to access the state dependent memories
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that link neural networks in the brain to more positive, adaptive, information networks.
AIP treatment seeks to successfully navigate the client through two distinct phases. Phase
1 seeks safety and symptom stabilization involves increasing external and internal resources
(e.g., ability to manage positive and negative emotions, spiritual beliefs, a belief in oneself (ego
strength), and ability to stabilize). Decisions are made where to target interventions based on a
comprehensive assessment of the strengths and resources the personal already has, keeping in
mind, that when comorbidity exists, the period of stabilization may be longer.
Phase 2 is aimed at processing the painful memories so that the person can move towards
enhancing future visioning and self-actualization (e.g., EMDR). The patient is able to move from
phase 1 to phase 2 when he/she can establish a useful distance from the traumatic event, when
there is no current crisis, when there is a support system in place, when the person can self-soothe and manage his/her emotions, when there is no major dissociative disorder, and when living
conditions are stable.
Seeking Safety
Seeking Safety is a fascinating present-focused therapeutic modality designed to help people
attain safety from trauma/PTSD and substance abuse (e.g., simultaneous disorders). The model
was developed at Harvard Medical School/McLean Hospital (2002) by Dr. Lisa Najavits.
Safety is described as the first stage of healing from trauma and substance abuse. It includes
critical, integrative components such as encouraging clients to ask for help (interpersonal), building compassion rather than self-loathing (cognitive), and recognizing the red and green flags
– the signs of danger and safety and be prepared with a safety plan – what they will do to stay
safe (behavioral).
Najavits, (2003) developed a 21-item Seeking Safety Adherence Scale which measures the
success of Seeking Safety therapy in a variety of settings (e.g., inpatient/outpatient, group/individual). Many aspects of the therapeutic relationship measured included: warmth and caring,
management of crisis and extreme emotion, helpfulness, listening, level of engagement, and case
management. Outcomes for individuals with trauma/PTSD were promising with SS treatment
proving effective in many treatment areas.

Conclusion

Our hope was to present ways to broaden family therapist’s “ways of being” with clients who
continue to suffer from trauma, abuse and violence especially given our every-changing and
damaging global circumstances. It is not unusual to hear contemporary family therapists describe their work as efforts to “save the world” or “to save the world one family at a time”. These
sentiments have been embedded within family therapy since its beginning. Our field’s most fundamental theories demonstrate this yearning to “save the world” (Scott, 2001).
If the field of family therapy is to successfully and meaningfully contribute towards change
in families and the world, it must allow for theoretical integration, disavow therapeutic dogmatism, and embrace effective treatment modalities. For example, without an ability to successfully
integrate psychoanalysis – the totality of human experience – with the systems frame, and without the constant consideration of the importance of the therapeutic alliance, our hope as family
therapists to broaden the “ways of being” with our clients is compromised. The allowance for
integration, in particular, still seems to be lacking in our field. It is our hope that we have inspired
future research to explore this as well as to continue to explore the significance of therapeutic
alliance and outcome and evidence-based practice when dealing with global trauma, abuse and
violence. 
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Intervencije v skupinski analizi
Ključne besede: intervencije v psihoterapiji, skupinska psihoterapija, skupinska analiza
Povzetek: Eno od posebnosti skupinskega dela predstavlja dejstvo, da lahko prihajajo intervencije s strani
kogarkoli, ki sedi v skupini, in ne le od vodje skupine. Na intervencije v skupinski analizi je v skladu s
kompleksno skupinsko situacijo mogoče gledati z različnih zornih kotov. Avtorji predlagajo različne delitve
intervencij. Nekatere predstavljajo del metode skupinske analize, druge so splošnejše in se uporabljajo v
različnih skupinah, tudi v individualnih okvirjih. Na to, kdaj in zakaj se bo terapevt odločil intervenirati
ter kako bo oblikoval intervencijo, vpliva njegova teoretična pripadnost, osebnost in izkušnje, značilnosti
članov skupine, okvirji obravnave, faza skupine, preteklo ter aktualno dinamsko in vsebinsko dogajanje
v skupini. Vodja skupine mora pri izbiri intervencij upoštevati izjemno kompleksno mrežo odnosov in
psihičnih ravni ter pri tem spremljati svoje kontratransferne odzive. Intervencije v skupinski psihoterapiji
so tudi predmet empiričnih raziskav.

Interventions in Group Analysis
Keywords: interventions in psychotherapy, group psychotherapy, group analysis
Abstract: One of the peculiarities of the group work lies in the fact that interventions can be given by any
of the group members, not only by the therapist. Interventions can be viewed from multiple perspectives
due to the complex group situation. Authors propose different classifications of interventions. Some interventions are purported as characteristically group analytic, while others are viewed as common to various
group and individual settings. Conductor’s timing, rationale and form of the intervention are influenced by
his theoretical adherences, personality, experience, characteristics of group members, treatment setting,
group phase, past and present dynamics and contents in a group. When picking up interventions conductor
has to bear in mind extremely complex net of relations and psychical levels while constantly monitoring his
counter-transference reactions. Interventions are also a subject of empirical research.

Uvod

S

kupino – kot medij in hkrati kot objekt terapije – je moč uporabiti na različne načine. V skupinski analizi je poudarek na analizi skupinske dinamike in medsebojnih interakcij članov
ter osmišljanju oz. povezovanju »tu in zdaj« izkušnje s sedanjimi in preteklimi pomembnimi
odnosi. V skupinski terapiji se za razliko od individualne vzpostavljajo multipli transferji in
kontratransferji, skupina razvije lastno »transpersonalno« dinamiko, terapevt ima kot nadzornik
dogajanja v terapiji manjšo vlogo, intervencije lahko prihajajo s strani članov skupine in se ne
nanašajo le na posameznika, ampak tudi na skupinsko dinamiko itd.
Konkretna intervencija, ki jo v nekem trenutku poda terapevt, zraste iz določene prsti (teoretična usmeritev in izkušnje terapevta), ima določene korenine (upoštevanje kompleksnega
dogajanja v skupini) in obrodi določene sadove (vpliv, ki ga ima intervencija na skupino in posamezne člane). Diskusija o intervencijah v skupinski analizi se zato povezuje z vprašanji, ki so
intervencijam nadrejena: osebnost, izkušnje in teoretična usmeritev terapevta, njegove predstave
o tem, kaj je v skupini koristno in kaj deluje, namen skupine ipd. O intervencijah lahko razmišljamo na abstraktnem nivoju – npr. intervencije, ki omogočajo uvid pacientov, ali intervencije, ki
zajamejo transferna dogajanja – ali na konkretnem nivoju – npr. intervencije v odnosu do tihega
člana skupine ali intervencije v primeru burnih medosebnih konfliktov v skupini.
V članku se bomo osredotočili na intervencije v skupinski analizi, pri čemer bomo upoštevali
tudi širši okvir skupinske psihoterapije v njenih različnih oblikah.

*Bojan Varjačić Rajko, spec. klin. psih.;  Mladinskih brigad 7, 4000 Kranj; bojan.varjacic@psih-klinika.si
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Etimologija izraza »intervencija«

V vsakodnevnem življenju se izraz »intervencija« uporablja v naslednjih pomenih (Oxfordski slovar angleškega jezika, prirejeno po Roberts in Winter, 2005):
1) Posredovanje, poseganje, vmešavanje s ciljem vplivati na nek proces ali izid.
2) Posredovanje (mediacija).
3) Sprejetje vmesnega stanja ali nahajanje v njem, kar se nanaša na prostor, čas ali red; položaj med dvema stvarema.
Beseda izhaja iz latinščine in pomeni zavzetje vmesnega položaja (inter: med, vmes; venire:
iti, približati se) (Roberts in Winter, 2005: 1). Intervencijo bi tako lahko razumeli kot človekovo
prizadevanje po spreminjanju zunanjega stanja, kot poskus postaviti se z delom svoje osebe med
pojav in samega sebe in tako vplivati na oba. Intervenirajo ljudje, ki si »želijo in si prizadevajo
vplivati na del zunanjega sveta ter to, kar se v njem nahaja« (prav tam).

Intervencije v individualni psihoterapiji

Čeprav so za skupinsko analizo značilne posebne vrste intervencij, so analitiku na voljo tudi
tiste, ki jih poznamo iz individualnega dela. Jagnjonok (2001) razdeli intervencije, ki se uporabljajo v individualni psihoterapiji neodvisno od teoretične usmeritve, na nekaj kategorij (prirejeno
po Jagnjonok, 2001):
Spodbuda/ podpora. Spodbuda je minimalno sredstvo za vzdrževanje pacientove osebne pripovedi, potrditev rečenega in pomoč pri zagotavljanju kontinuiranega in tekočega pogovora.
Podpora pomeni spodbujanje pacienta v trenutkih dvoma ali neodločnosti, lahko je izraz simpatije do pacienta ali podpora upanju za naprej. Pri tem nam pomaga tudi dobesedno ponavljanje
tistega, kar je rekel pacient, pri čemer gre lahko za poudarjanje le nekaterih pomembnih elementov pripovedi.
Vprašanje. Z vprašanji odprtega in zaprtega tipa povabimo pacienta k pripovedi, zbiramo
informacije, ki nas zanimajo, o nečem natančneje poizvemo ali raziščemo pacientovo izkušnjo.
Parafraziranje. Ko parafraziramo pacientove besede, mu s tem v jasnejši in strnjeni obliki
predstavimo bistvo, ki ga izluščimo iz njegovih besed. S tem damo pacientu možnost drugačnega
pogleda na situacijo. Parafraziranje prispeva k poglobljeni diskusiji in razumevanju tega, kar je
bilo rečeno. Lahko se poslužimo tudi povzemanja, s katerim povežemo pomembne vidike pripovedi znotraj ene ali več seans.
Zrcaljenje čustev. S tem, ko zrcalimo pacientova čustva, spodbujamo njihovo izražanje,
osveščanje in osmišljanje.
Konfrontacija. S pomočjo konfrontacije se terapevt zoperstavlja pacientovim zaščitnim manevrom, iracionalnim predstavam in izogibanju. Gre za demonstracijo razhajanj med različnimi
vidiki pacientove pripovedi ali različnimi elementi njegove psihične izkušnje (kognitivne, čustvene, vedenjske).
Interpretacija. Z interpretacijo pridamo pacientovi izkušnji dodaten ali nov pomen. Interpretacija poveže med seboj dele izkušnje in ustvarja vzročno-posledične vezi v sicer nepovezanem
ali zmedenem notranjem svetu pacienta.
Informiranje. Gre za odgovore na pacientova vprašanja ali podajanje informacij (razlag, dejstev ipd.) po lastni iniciativi.
Samorazkrivanje. S pacientom lahko delimo lastno izkušnjo, ki se nanaša na naše osebno
življenje ali misli, fantazije in čustva, ki se pojavijo pri pogovoru z njim.
Paradoksalna reakcija. Gre za ustvarjanje nepričakovane perspektive, poziv k vidiku, ki je
alternativen in nasproten tistemu, ki ga predstavi pacient.
Neposredno vodenje. To je način, kako vplivamo na pacienta, da bi spremenil običajne vzorce reagiranja. Pri tem lahko uporabimo izražanje lastnega mnenja, prepričanja, dajanje nasveta
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ali direktiv.
Usmerjenost na skupino oziroma posameznika. V pregledu zgodovine aplikacije psihoanalize v skupinah lahko prepoznamo tri poglavitne pristope k skupini (prirejeno po Roberts, 1982):
a) psihoanaliza v skupini: terapevt uporablja principe individualne psihoanalize v skupini;
ukvarja se s posameznikom, izoliranim od aktualnega dogajanja v skupini;
b) psihoanaliza skupine: predmet analize je skupina kot celota (Bionov pristop);
c) skupinska analiza: analiza interakcij med člani skupine ter upoštevanje transferja.
Pri delu skupinskega analitika so lahko prisotne vse tri ravni v različnih razmerjih. Posebnost
skupinske analize je usmerjenost v skupinsko dogajanje. Procesni vidik in delo v »tu in zdaj«
je nekaj, kar je članom skupine sprva tuje. Le postopoma spoznavajo, kako močan naboj pravzaprav ima. »Procesni fokus predstavlja energetski napajalnik teh skupin« (Yalom1, 1995: 143).
Analitik pomaga skupini pri gibanju v »pravo« smer z doslednim in vztrajnim osredotočanjem
na proces v skupini. Yalom piše, da je glede tega neusmiljen in da začne s tem že na prvem srečanju skupine. Pravi, da zanj ni prave ali napačne intervencije, ampak obstajajo le take, ki uspejo
ali ne uspejo usmeriti pozornost skupine na dogajanje znotraj nje (prav tam: 155). Terapevt se
lahko pri tem počuti kot »pastir, ki priganja čredo ovac v vedno ožji krog« (prav tam: 150). Intervencije v odnosu do posameznika, ki se hote ali nehote porajajo v zavesti terapevta, mora slednji
predvsem v začetnih fazah pogosto zadržati zase.
Yalom pri skupinskem delu poudarja pomen medosebnih odnosov: »Namen skupinskih interpretacij je odstraniti določeno oviro, ki se je pojavila in ki ovira napredek celotne skupine.«
Yalom vidi terapevtovo nalogo v tem, da usmerja pozornost skupine na odpore, pri čemer naj
skupina ne bi šla »okoli tesnobe, ampak skozi tesnobo«. Ni naklonjen delu angleške Tavistock
skupine, kateri pripada tudi Bion, ki se usmerja le na skupinske procese, vloga terapevta pa je
nevtralna, neosebna in odmaknjena. Taka vloga naj bi po raziskavah sodeč vplivala na slabši izid
zdravljenja pacientov. Poleg tega naj bi raziskave pokazale, da so »terapevti, ki se v opažanjih
omejujejo na skupinske komentarje, neučinkoviti; intervencije, usmerjene na skupino kot celoto,
v veliko manjši meri sprožajo osebno ali medosebno interakcijo kot intervencije, usmerjene na
posameznika ali diado« (Yalom: 196). Yalomu je skupina kot celota nedvomno pomembna in
vodjo skupine vidi v različnih vlogah: ustvarjanje skupinske kulture in norm, opažanje fenomenov grešnega kozla, podskupin, skupinske kohezivnosti, skupinskega pritiska ipd. Vendar Yalom
meni, da za dosego ciljev na ravni skupine ni potrebno uporabljati tudi intervencije na njej.

Foulkesova delitev terapevtovih intervencij

Foulkes, »oče skupinske analize«, deli intervencije na različne načine. Ena od teh je delitev
na analitične in podporne. »Prve so, splošno gledano, daljnosežnejše in odgovorne za trajne
spremembe. Glede na takojšnji učinek lahko pacienta vznemirijo in motijo« (Foulkes, 1964: 43).
Na drugi strani so podporne intervencije, usmerjene na takojšnjo pomoč, olajšanje, stabilizacijo
in opogumljanje (prav tam). Vodja stremi k »znosnemu neravnotežju« obeh vrst intervencij (prav
tam: 58). Po našem mnenju je relativna mera podpornih intervencij odvisna tudi od oseb, ki sedijo v skupini, tj. od teže in narave njihove psihopatologije. Skupinska analiza, namenjena osebam
z diagnozo shizofrenije, je med drugim prilagojena tako, da je bolj podporna.
Nadalje razdeli Foulkes intervencije glede na usmeritev na posameznika, skupino ali podskupino ter glede na vir: vodja, posameznik ali skupina. Pri tem so torej možne različne variacije,
kot npr. intervencija analitika v odnosu do skupine kot celote ali intervencija posameznika nekemu drugemu posamezniku (prav tam: 43).
Foulkes opredeli tudi različne ravni, ki so prisotne v skupini, in ki jih določena intervencija
lahko zajame (povzeto po Foulkes 1964: 114-116; Powell 1989: 276):
- Aktualna raven se nanaša na socialno realnost, realne odnose med člani skupine.
- Transferna raven ustreza transferju celih objektov; na tej ravni se lahko druge osebe vidijo
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kot matere, očetje, sorojenci ipd.
- Projektivna raven se nanaša na ravni delnih objektov; skupina ali člani skupine predstavljajo eksternalizacije notranjih objektov. Za razliko od transferne ravni gre tu za notranje
objekte, ki so od okoliških dejavnikov popolnoma ločeni.
- Primordialna raven v nekaterih točkah ustreza Jungovemu pojmu kolektivnega nezavednega, mogoče pa jo je videti tudi kot „socialno nezavedno“ in obsega različne ravni socialnega, ki so predzavedne ali popolnoma nezavedne1: rituali, miti, ideologije, običaji, tudi
družinska in politična zgodovina.
Po Foulkesu je v skupini potrebno interpretirati vsebino komunikacij, vedenje in medosebne
odnose. Medij, preko katerega se to zgodi, je »komunikacija z besedami, končni cilj pa izražanje
v artikuliranem verbalnem jeziku, ki ga je moč razumeti in deliti z vsemi« (Foulkes, 1983). Interpretacija lahko zajame (prav tam):
- posameznikove reakcije na aktualne dražljaje in njihov pomen za sedanjo življenjsko situacijo – aktualna realnost,
- posameznikove akcije in reakcije v odnosu do drugih oseb v sedanjosti in do članov skupine, skupine in vodje skupine ter glede na pomen, ki ga imajo te reakcije v zvezi s preteklostjo posameznika – pretekla, ponotranjena zgodovina,
- posameznikov odnos do samega sebe v nezavednem smislu in do lastnega telesa,
- posameznikove sposobnosti in spretnosti, ki samemu omogočajo reševati svoje težave in
s tem postavljajo omejitve strogo analitičnemu načinu dela pri interpretacijah.
Foulkes (1983) poudarja, da je analitiku pomembno ugotoviti »lokacijo motnje« in ponuditi
interpretacijo v »pravem času«. Pri tem lahko analitik upošteva skupino kot celoto in se vpraša:
»Kaj bi se v skupini lahko zgodilo ali se sploh ne bi moglo zgoditi? O čem se lahko spregovori?
/.../ Kaj lahko v tej situaciji rečem in česa ne smem?« (Foulkes, 1948: 140). Upoštevati mora
učinek, ki ga ima interpretacija na skupino in posamezne člane. Za razliko od analitikove vloge
v individualni psihoanalizi naj bi imel analitik v skupini cilj, da se interpretacije porodijo v sami
skupini. Foulkes in Anthony (v Yalom, 1995: 169) zapišeta, da »/.../ so časi, ko mora terapevt sedeti na svoji modrosti, tolerirati nepopolno znanje in čakati, da skupina pride do rešitev.« Vloga
analitika je po Foulkesu podobna vlogi glasbenika, ki igra na inštrument. Skupina je analitikov
inštrument, saj lahko »nekatere prispevke mehča, nekatere zavira, druge spodbuja, izraža nasprotno mnenje, pomaga, da se povzdignejo iz nejasnega mrmranja do artikuliranih tem.« Boljši
kot je skupinski analitik, manj očitno je njegovo delo (Foulkes, 1983). Yalom razmišlja podobno
kot Foulkes. Glede pravočasnosti intervencije pravi, naj bi analitik »določil, kaj skupina v danem trenutku potrebuje, in pomagal, da se skupina pomakne v pravo smer« (Yalom 1995: 139).
Analitiku je na voljo več možnih intervencij in vse so lahko pravilne. »S tem, ko izrazi vsako
od njih po vrsti, lahko terapevt usmeri skupino na mnogo različnih aspektov njenega življenja«
(prav tam).

Druge razdelitve terapevtovih intervencij v skupinski analizi

Z intervencijo lahko naslovimo eno od osnovnih komponent skupinske situacije: strukturo,
proces in vsebino (De Mare v Roberts in Winter, 2005: 5). Kennards, Roberts in Winter so odkrili, da so v odnosu do omenjenih komponent za skupinsko analizo značilne predvsem štiri
intervencije (1993; v Roberts in Winter, 2005: 6):
1) Ohranitev strukture: utrditev obstoječih meja dovoljenega, glede na prostor, čas, članstvo,
skupinske naloge ali vedenje.
2) Odprto pospeševanje procesa: omogočanje razvoja skupine, pri čemer taka intervencija ni
utemeljena na terapevtovi hipotezi in ne naslavlja nezavednih ravni.
3) Usmerjeno pospeševanje procesa: pripombe, ki sprožijo nek proces, dokazujejo, da postavi vodja skupine hipotezo, ki oblikuje njegova vprašanja, komentarje in pozornost.
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4) Interpretacija vsebine: odkrivanje čustev in smislov, ki niso očitni.
Dalal (1995: 381) gleda na intervencije z različnih zornih kotov:
1) Aktivnost terapevta: ali naj terapevt govori ali molči, pogleda ali ne pogleda in v kakšni
meri?
2) Smer intervencije: ločimo lahko usmerjenost v prostoru in času. Prostorsko gre za intervencije, ki naslovijo posameznika, podskupino ali skupino, notranji ali zunanji svet, intervencije,
ki se nanašajo na medosebne ali notranje sfere. Časovno je lahko intervencija usmerjena na »tu
in zdaj«, »takrat in tam« ali v prihodnost.3
3) Namen intervencije: ali je namen, da se skupina ali posamezniki pomaknejo v občutje,
misel ali senzacijo?
4) Cilj intervencije: razjasniti, razumeti, povezati, konfrontirati, izraziti, razložiti, interpretirati, voditi, dati vzor, odpreti, poučiti, zaščititi, podpreti, povzeti itd.
Avtor se na zanimiv način ukvarja z vprašanjem, kaj določa analitikovo intervencijo glede
na izkustveni poziciji občutja in mišljenja. Kot pravi je najprej pomembno, kaj analitik meni, da
se sploh dogaja v skupini v danem trenutku. Ali se želi skupina s pomočjo razmišljanja izogniti
čutenju ali se s pomočjo čutenja izogiba mišljenju?4 Pomembno je tudi, v kateri poziciji se analitik počuti najudobneje – v občutjih ali mišljenju? In še, kaj analitik meni, da je terapevtsko: ko
skupina izraža občutja ali ko razmišlja (prav tam: 383)?
Dalal se torej osredotoča na razliko med dogajanjem v skupini, ki se nanaša na občutenja in
čustva na eni strani ter mišljenje in analize na drugi strani. Oba modusa izkušnje primerja s primarnim procesom oz. pozicijo »biti« (občutje) in sekundarnim procesom oz. pozicijo »početi«
(misel). Ugotavlja, da sta Foulkes in Bion poudarjala misel in zanemarjala izražanje občutij v
skupini. Slednja v skupinski analizi pogosto implicira manj vredno, arhaično, nezrelo izkušnjo,
ki ni zaželena. Dalal poskuša ustvariti sintezo med obema principoma in pravi, da »se morajo
stvari najprej zgoditi, preden so lahko videne, slišane, mišljene in ubesedene« (Dalal, 1995:
388). Sklicuje se tudi na Etchegoyenovo razdelitev uvida na »otipljiv« [ostensive] in »opisen«.
Otipljiv uvid se zgodi neposredno v transferju in je vedno čustvene narave, medtem ko se opisni
uvid zgodi s pomočjo besed in misli (prav tam). Obe vrsti uvida sta pomembni za psihoterapevtski proces in celostna izkušnja je sestavljena iz občutenja in mišljenja. To razmišljanje je
podobno Yalomovemu poudarjanju pomembnosti katarze in naknadne kognitivne obdelave v
skupinah. Vrsta raziskav, ki jih je izvedel ali jih omenja v svojih delih Yalom, dokazuje, da pride pri pacientih do izboljšanja počutja le, ko katarzo spremlja tudi določen miselni napor. Zgolj
ventiliranje čustev torej še ne prinaša spremembe, prav tako pa ne intelektualiziranje. Yalom
vidi skupinsko psihoterapijo sestavljeno iz dveh medseboj prepletajočih se dejavnikov. Sprva
je potrebno, da člani skupine nekaj izkusijo, doživijo, potem pa, da to tudi osvetlijo. To Yalom
imenuje »samoreflektivna zanka v tu in zdaj« (Yalom, 1995: 136).

Empirično raziskovanje intervencij v skupinski psihoterapiji

Nekateri merski inštrumenti, namenjeni raziskovanju procesa v skupinski psihoterapiji, se
osredotočajo na naravo terapevtovih intervencij v skupini in ponujajo njihove različne razvrstitve.
Hill Interaction Matrix [Hillova interakcijska matrica](v Kanas, 1990):
Merski inštrument je namenjen analizi skupinskega procesa oz. skupinskih interakcij, a je
uporaben tudi za ugotavljanje usmerjenosti terapevtovih intervencij glede na vsebino, ki jo naslovi, in način samih intervencij. Hill Interaction Matrix klasificira interakcije v štiri kategorije
vsebinskih stilov in štiri kategorije delovnih stilov.
Vsebinske kategorije so:
- vsebina: razgovori, ki se nanašajo na zadeve izven skupine,
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- skupina: vsebine, ki se nanašajo na samo skupino znotraj skupinske situacije,
- osebno: razgovori, ki se nanašajo na osebno sfero posameznikov,
- odnos: zadeve, ki se nanašajo na interakcijo med člani skupine v duhu »tu in zdaj«.
Delovni stili so:
- konvencionalni: klepet, pogovor o banalnih temah,
- asertivni: interakcije, ki reflektirajo socialni protest,
- spekulativni: poskus razumevanja skozi intelektualizacijo,
- konfrontativni: promocija samorazumevanja, ki se poslužuje izkustvenega učenja.
Različne kombinacije vsebine in delovnih stilov dajo matrico s 16 polji. Loči se aktivnost
terapevta in članov skupine. Terapevtova aktivnost se ocenjuje glede na to, ali je promoviral
določeno vsebino in stil dela ali pa jih je »le« vzdrževal oz. podpiral. Avtor članka meni, da je
najbolj napredna oblika delovnega stila konfrontacija, sklepamo pa lahko, da se pod tem imenom
skriva širša dimenzija kognitivnega dela, npr. tudi interpretacija.
Code of Analysis of the Therapeutic Field Style (S.C.A.T.) [Kodirana analiza stila terapevtskega področja] (Lo Coco et al., 2004):
Skalo so razvili leta 1997 na Katoliški univerzi v Rimu (Pontalti et al.) in še ni dosegla široke
uporabe.
Intervencije so razdeljene na terapevtove in intervencije članov skupine glede na organizacijsko ali interpretativno področje.
»Organizacijsko področje je sestavljeno iz intervencij, ki so usmerjene na ustvarjanje in varovanje terapevtskega polja /.../ Večinoma so interaktivnega tipa in se nanašajo na ‚tu in zdaj‘
seanse« (prav tam: 541). Ločijo se na:
- direktivne: npr.: »Miha, poskušaj sodelovati!« ali »Svetujem, da bi prihajali točno!«
- eksplorativne:
o sinhrone: v situaciji »tu in zdaj«, npr.: »Kaj bi rekli o tem, kar je povedal Peter?«
o diahrone: glede na zunanjo situacijo, npr.: »Kako ste se počutili z očetom?«
- normativne: ustvarijo okvirne pogoje terapije (čas, odsotnosti, pravila) in usmerjajo paciente na njihove naloge ali odločitve, npr.: »V tem trenutku vam svetujem, da končate šolanje na
univerzi in naredite konkretne načrte« (prav tam: 542).
»Interpretativno področje vključuje intervencije, ki se nanašajo na terapevtovo /.../ interpretacijo med seanso« (prav tam: 542). Ponujajo nove poglede ter emocionalno in kognitivno
izkušnjo. To področje vključuje interpretativne intervencije, ki jih dajejo pacienti ali terapevti v
odnosu do ene ali več oseb, skupine ali/in v odnosu do terapevta. Sem sodi tudi samorazkrivanje
terapevtove osebne zgodovine ali občutkov in misli, ki se mu porajajo med seanso. Druga raven
se nanaša na povezovalno področje, ki je rezervirano le za terapevtove intervencije. Njihov cilj
je spodbujati povezave med člani skupine ali različnimi temami. Ločijo se na:
- Povezovalne intervencije: povezovanje skupine, spodbujanje dialoga.
- Kratke reformulativne intervencije: novi pogledi na teme, npr.: »Kar ste rekli, bi lahko bilo
povezano s težavami, ki jih imate z materjo« (prav tam: 543).
- Paradoksalne intervencije, npr.: »Lahko noč, Fred. Ali želite blazino?« (prav tam).
- Samonarativne intervencije: kratke zgodbe iz osebne zgodovine, podane z namenom, da
bi nekaj pojasnili, npr.: »Spomnim se, da imamo v našem kraju podoben prostor« (prav tam).
- Teoretične intervencije
V raziskavi avtorjev članka (Lo Coco et al., 2004) se je izkazalo, da so dajali isti terapevti
dvema različnima skupinama različne intervencije. Ena od skupin je bila dolgotrajna, sestavljena
iz pacientk z motnjami hranjenja, druga pa kratkotrajna skupina pacientov s težavami z vidom.
Organizacijske in povezovalne intervencije so bile pomembne za obe skupini, več interpretativnih intervencij pa je bilo danih v dolgotrajni skupini, kar je moč logično pojasniti glede na
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sestavo in trajanje skupin.
Med intervencijami, ki jih omenjajo avtorji, je nekaj takih, ki po našem mnenju ne sodijo v
skupinsko analizo oziroma lahko odražajo kontratransferne težave terapevta. Take so npr. direktivne, normativne in paradoksne intervencije. Te skupinski analitik seveda lahko daje, vendar
kot take niso nekaj, kar bi lahko uporabljal in bi sodilo v jekleni repertoar analitske tehnike.
Omenjene intervencije so po našem mnenju lahko uporabne v skupinah, ki temeljijo na vedenjski paradigmi (npr. pri delu z odvisniki) ali pri obravnavi oseb s shizofrenijo, kjer terapevt skrbi
za jasno strukturo seanse in je bolj aktiven, kot je to v navadi v »čisti obliki« analize (glej npr.
Canete in Ezquerro, 1999; Lajer, 2005).
Vprašanje ustreznosti samonarativnih intervencij oz. samorazkrivanja je v skupinski analizi
še odprto. V psihoanalizi je to vprašanje že staro (uvedel ga je Ferenzi), a še vedno pereče, saj samorazkrivanje odstopa od Freudovih tehničnih napotkov in predstav o analitikovi nevtralnosti in
anonimnosti. Da analitik v resnici ne more biti niti nevtralen niti anonimen, je dandanes že sprejeto (glej npr. Renik, 1995; Jacobs, 1999), še vedno pa se pojavlja vprašanje, v katerih primerih
je ta tehnika primerna in kako jo očistiti kontratransfernih primesi. Glede na to, da se skupinski
analitik razkriva, pa če to želi ali ne, je pomembno ločiti pravo samorazkrivanje [self-disclosure],
ki je zavestno, namerno, smotrno in na besedni ravni, ter samorazodevanje [self-revealing], ki je
neizogibno in ga prepoznamo v načinu, kako je opremljena analitikova soba, njegovem stilu oblačenja, realnih osebnostnih značilnostih, selektivni pozornosti na določene vsebine, ki se pojavijo v skupini ipd. Razlikovati moramo tudi med razkrivanjem osebnih zgodb in kontratransfera.
Za boljšo presojo, ali je samorazkrivanje v skupini ustrezno ali ne, uvaja Rachman (1990) pojem
»premišljenega samorazkrivanja« [judicious self-disclosure], katerega značilnosti so (povzeto
po Rachman, 1990):
- uporabi se z namenom odgovoriti na pacientovo potrebo po avtentični komunikaciji,
- ne predstavlja kontratransferne reakcije, vsebina razkritja pa izvira iz nekonfliktnega dela
osebnosti,
- ni podano s čustveno obarvanim tonom,
- se odvija znotraj pozitivno obarvanega odnosa,
- po samorazkrivanju sledi analiza njegovega učinka.

Intervencije in faze skupine

Vsaka psihoterapevtska skupina gre skozi določene faze v razvoju. Te faze niso jasno zamejene; ne sledijo si linearno, ampak sekvenčno, tj. določena faza se lahko pojavi večkrat, osnovni
konflikt pa obdeluje v skupini vsakič na drugačen način.
Faze skupine lahko razdelimo tako (Napier in Gershenfeld 2004):
- ZAČENJANJE: negotovost, previdnost, težnja po varnosti, vodenju in odvisnosti, iskanje
vlog, pričakovanje hitre rešitve, primarnost lastnih težav.
- KONFRONTACIJA: boj za moč in vpliv.
- KOMPROMIS IN HARMONIJA: previdnost v igri za moč, iskanje podobnosti in razumevanja, zaton težavnih osebnih tem, pomanjkanje avtentičnosti.
- PONOVNA OCENA: iskanje nove avtentičnosti, večja iskrenost in svoboda v vedenju;
občasna konfliktnost med člani.
- RAZREŠITEV IN RECIKLIRANJE: odkritost, refleksivnost, produktivnost.
Skupinski analitik mora upoštevati faze skupine in temu primerno izbirati intervencije. Posebej pomembno je začetno obdobje. Različni analitiki dopuščajo različne intenzitete tesnobe v
novih skupinah in se temu primerno s svojo aktivnostjo vključijo ali ne. Zaželeno je, da analitik
ne interpretira osebnih tematik preden skupina ne doseže in začuti varne kohezivnosti in preden
se pred skupino in analitikom ne razgrne celotna psihološka slika vsakega posameznika. V prvi
fazi skupine priporoča Yalom (1995) več skupinskih kot osebnih intervencij. Naloga analitika
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je spodbujati odkrito komunikacijo in povezati skupino, ne pa postaviti se na ključno mesto nekoga, ki komentira posameznikove prispevke. Šele kasneje bo analitik večkrat nastopil v odnosu
do posameznika, saj si bo to lahko privoščil zaradi vpeljanega načina analitičnega dela s skupino
v »tu in zdaj« situaciji. Takrat bo lahko komentiral prispevke posameznika v odnosu do celotne
skupinske situacije in tako delal na transfernih temah. Pomembnost intervencij, ki spodbujajo
»tu in zdaj« doživljanje in refleksijo, je tudi v tem, da povezujejo skupino. V nasprotnem primeru bi člani skupine govorili o zunanjih situacijah, kar bi sprožalo le intelektualne razmisleke
in kmalu privedlo do občutkov dolgčasa.
V novih skupinah prihaja do nerazumevanja in zadrege ob tem, ko naj bi člani govorili o
občutkih drug do drugega. Naloga terapevta je po našem mnenju pravzaprav naučiti skupino novega jezika. Pogosto bo analitik moral prekiniti nit razgovora, da bi uvedel razmislek o tem, kaj
se v skupini dogaja. To je potrebno storiti z vso občutljivostjo in priznati dosedanje prispevke ali
prispevke posameznikov kot pomembne, jih vključiti kot sestavni del intervencije. Člani lahko
namreč take prekinitve doživijo kot moteče, še posebej, če so popolnoma poglobljeni v diskusijo
in jih lahko refleksija o tem »užitku« zmoti.
Čeprav je v skupinah konfliktnost v določeni meri vedno prisotna, je po našem mnenju pomembno prepoznati fazo, za katero je značilno razreševanje konfliktnosti in različnosti. Nobenega smisla nima prežati na agresijo in konflikte, ko je v skupini čas za povezovanje in iskanje
podobnosti. Pomembno pa je prepoznati znake konfliktnosti, ki jih člani skupine ne upajo v polni
meri izraziti, saj to lahko zavre razvoj skupine in zakrije pomemben element doživljanja v medosebnih odnosih. V moji mladi skupini je ena od članic dve seansi zapored izražala razočaranje
nad skupino in omenjala situacije, v katerih sem imel nedvomno pomembno vlogo tudi sam kot
vodja skupine. Članica se je izogibala kritiki na moj račun in je ostala na splošnem nivoju. Ostali
člani skupine se z njenimi pogledi niso strinjali. Skupina je kasneje »zaplavala« v pogovor o
ljubezenskih zvezah vsakega od članov. Nato me je omenjena članica vprašala, kako za razliko
od zvez članov skupine, ki so glede tega v bolj slabem stanju, deluje moja ljubezenska zveza.
Menila je, da sem uravnotežen človek in da bi bilo dobro slišati o moji zvezi. V tej želji članice
sem prepoznal hkrati idealizacijo in provokacijo. V intervenciji sem naslovil tako njeno pozitivno kot tudi negativno podobo o meni in jo podprl pri izražanju obeh. Za pacientko se mi je to
zdelo še posebej pomembno, ker je imela o svoji materi popolnoma idealizirano podobo, hkrati
pa sem imel v mislih skupino, ki si doslej še ni privoščila izraziti nezadovoljstvo o meni kot vodji
skupine. Čeprav se takšna intervencija še »ne prime« (kar je bilo tudi v mojem primeru, saj je
pacientka še naprej zanikala občutke; morda bi bila boljša drugače usmerjena intervencija?), je
pomembno sporočilo skupini, da se o nečem lahko brez tabuiziranja govori.
Poznavanje faz razvoja skupine prispeva tudi k večji analitikovi toleranci. Nekaj, kar bi v
skupini lahko hitro razumeli kot odpor, lahko dojamemo kot nujno fazo v razvoju skupine in
smo na ta način tudi bolj strpni v intervencijah. Slednje bodo na ta način podane skupini na sprejemljivejši način.

Integracija različnih intervencijskih ravni v praksi

Glede na lastno opažanje so si skupinski analitiki precej različni glede usmerjenosti na posameznika oz. skupino, pa tudi glede drugih predpostavk, npr. glede pomembnosti preteklosti,
transferja, aktivnosti terapevta itd. Podobno izkušnjo z analitiki opiše Farhad Dalal (1995), ki je
bil na začetku svoje strokovne poti presenečen nad raznolikostjo pristopov. Glede vloge vodje v
skupini opaža: »Nekdo je npr. dejal, da je vodja tam le zato, da vzdržuje okvir, začne in konča
skupino in nič več kot to. Drugi je rekel, da vodja skupine tam ni zato, da bi komurkoli pomagal,
ampak da bi spodbujal odkrivanje resnice« (Dalal, 1995: 380). Glede tega, kaj v skupini velja
za terapevtsko v začetnem stadiju skupine, je dobil različna mnenja: »Velika cerkev skupinske
analize je dala odgovore, ki so se razlikovali in so se pogosto izključevali. Neka vodja je denimo
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dejala, da ne stori ničesar, da bi olajšala tesnobo na začetku nove skupine, pri tem je poudarjala, da sta prav predelava in razumevanje tesnobe terapevtska. Drugi je dejal, da je pomembno
zmanjšati začetno tesnobo, da bi se skupina povezala in lahko začela delovati terapevtsko.« Glede aktivnosti vodje Dalal opaža, da »/.../ določeni trening-analitiki pri IGA5 izrečejo v eni seansi
več, kot ostali v celem mesecu« (prav tam, : 383).
Različne kategorizacije so nam v pomoč pri orientaciji v skupinsko-analitični situaciji. So
kot karta, po kateri se gibamo in iz katere izbiramo za dani trenutek najprimernejšo intervencijo.
Skupinsko-analitični pristop od nas zahteva, da imamo tudi v primeru, ko podajamo intervencijo
na individualni ravni, v mislih skupino in učinek, ki ga bo intervencija imela nanjo. To velja tako
za intervencijo, ki nam »zdrsne z jezika«, kot tudi za tisto, ki jo dolgo časa temeljito pripravljamo. V prvem primeru bomo o učinku intervencije lahko razmislili, ko bo že podana.
Osnovno pravilo se glasi, da terapevt »ve, kaj dela«, tj. da imajo njegove intervencije določen
povod, namen, smisel, da izhajajo iz nekega razmisleka, kaj bi bilo v danem trenutku za skupino
oz. člana koristno. V tem smislu je potrebno nenehno avtorefleksivno spremljanje lastnih kontratransfernih reakcij v odnosu do vsebin in dinamike, pa tudi ozaveščanje lastnih tesnob v zvezi z
(ne)uspehom skupine, našo vlogo in pomembnostjo v njej, vlogo skupine v naši karieri ipd. (glej
npr. Billow, 2001). Intervencije, ki izhajajo iz lastnih tesnob in vpletenosti v transferno dogajanje, lahko omejijo doseg in globino skupinskih procesov in z njimi lahko nezavedno podpiramo
katero izmed osnovnih predpostavk (Bion) ali prevladujočih obramb skupine (prav tam).
Skupinska situacija zahteva od analitika, da pozna različne ravni dogajanja v skupini (prostorske in časovne, površinske in globinske, manifestne in latentne, transferne in realne, fazo skupine itd.) in da jih, kolikor mu to omogoča trenutno stanje zavedanja, upošteva pri formuliranju
intervencije. Konkretno intervencijo naj bi po našem mnenju spremljala želja po vključevanju
tudi drugih sfer, ki v samo intervencijo niso vključene. Vzemimo, da analitik reče A-ju: »Odkar
obiskujete skupino, niste še nikdar tako veliko povedali o svojem odnosu z materjo, ki je očitno
za vas zelo pomembna in o njej veliko razmišljate.« Z intervencijo želi analitik dati spodbudo
pacientu, hkrati pa pušča odprto vprašanje, zakaj pacient ni že kdaj prej spregovoril o materi;
naslavlja torej tudi odpor, ki je bil že prisoten. Spodbuda velja nenazadnje tudi skupini, saj intervencija sporoča, da obstajajo teme, ki so pomembne, a ostajajo zamolčane. Po drugi strani ima
analitik v mislih B-ja, ki tudi še ni ničesar povedal o svoji materi in se na podobne tematike, ki
se pojavijo pri drugih, neverbalno odziva z očitnim nelagodjem. Nasloviti neposredno B-ja bi v
danem trenutku nanj lahko delovalo ogrožujoče, zato ga analitik naslovi posredno in čaka, ali bo
intervencija zazvenela tudi pri njem. Poleg tega ima v zvezi z dano intervencijo analitik v mislih
še druge možne formulacije, ki se nanašajo na različne dimenzije dogajanja, npr., da je A pričel
s pripovedjo o materi, potem ko se je ena od članic skupine na začetku seanse na materinski
način obrnila k njemu, opazila, kako je utrujen, ga šaljivo vprašala, ali potrebuje malo počitka
ipd. Različice intervencij analitik dobro pozna in jih uporabi, ko je to ustrezno. Miselno polje,
ki obdaja konkretno intervencijo, je torej podobno klobčiču ali gnezdu, iz katerega postopoma
vlečemo nitko za nitko ali po nekaj teh hkrati. Niti so med seboj prepletene; včasih je vseeno,
katero povlečemo najprej, saj vse enako voljno sledijo, na neki točki pa je potrebno izbrati prav
določeno, da se proces razvijanja ne prekine.
V drugi skupini analitik pravi: »Danes govorimo o odnosih v službi. Večina vas ima v službi
občutek, da niste dovolj upoštevani in cenjeni. Ali se v skupini kdaj pojavljajo podobni občutki?« Intervencija naslavlja celo skupino in daje veliko odprtega prostora glede na posamezne
osebe in čas, ko naj bi se to dogajalo. Povsem mogoče bi bilo, da se na to intervencijo ne bi nihče
odzval. A v ozadju je analitikovo opažanje, da se je v času terapije med člani pogosto zgodilo,
da je kdo koga med pripovedovanjem prekinil, da se kdo s kom ni strinjal ipd., kar daje tej intervenciji oporo in možnost, da v primeru šibkega odziva analitik nadaljuje v isto smer z omembo
svojih opažanj. Poleg tega ima analitik v mislih predhodno srečanje, ko sta se dva člana skupine
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sprla, konflikt je ostal nerazrešen in njegove implikacije neosvetljene. Dana intervencija namiguje tudi na možno vrnitev k incidentu.

Intervencije s strani članov skupine

Ena od pomembnejših razlik med individualno in skupinsko analizo je v tem, da je pri individualni analizi le analitik tisti, ki izbira in tempira intervencije, v skupini pa se lahko intervencija
pojavi kadarkoli in s strani kogarkoli. (Tu se ne bomo spuščali v kompleksno vprašanje, ali je
vsaka komunikacija tudi že intervencija). Te lahko analitik presodi kot nepravilne, neprimerne,
prehitre ipd. Kaj storiti v takem primeru? Lahko izpostavimo razlog, zakaj je bila intervencija
sploh podana (npr. želja po identifikaciji z analitikom), ali pa izpostavimo njeno vsebino (ki lahko izraža nekaj, kar bolj pripada pošiljatelju kot prejemniku). V skupini, ki jo vodim, je v prvem
letu pogosto prihajalo do tega, da se je skupina osredotočila na enega od članov skupine in »obdelovala« njegov problem. Pri tem ostali člani težave niso povezovali z lastno izkušnjo, ampak
so posameznika spraševali, čustveno reagirali, se strinjali ali ne, kot da ga objektivno presojajo.
Dejansko je šlo pri tem za projekcije in projektivne identifikacije ter izraz transfernega odnosa
do dotičnega člana. Kot terapevt sem poskušal vsebine razširiti na celotno skupino oziroma sem
posameznike spodbujal, naj v svojih vprašanjih prepoznajo tudi osebno stališče in izkušnjo. V
drugem letu delovanja skupin so člani postali interaktivnejši in so pogosto sami prepoznavali, da
za njihovimi vprašanji stoji osebna izkušnja ali trenuten odnos do člana skupine.
Ena od možnosti uporabe intervencije članov skupine je po našem mnenju opazovanje usode
dane intervencije v skupini. Ali jo člani neverbalno zavrnejo in preusmerijo pogovor? Ali se ji
ostro uprejo? V vsakem primeru se porodi priložnost, da se namesto vsebine analizira metakomunikacija, ki je prisotna.

Zaključek

Kakorkoli že intervenira skupinski analitik, je najpomembneje, da obdrži svojo analitično
vlogo: vse, kar se dogaja v skupini, je potrebno analize. Če uporabljamo podporne ali samorazkrivajoče intervencije, še ne pomeni, da nismo več analitični. Neanalitične intervencije so
v službi analitičnih. Vsak skupinski analitik ima svobodno izbiro do svojstvenega »koktejla«
intervencij, ki ga začini z osebnim stilom. 

Opombe
BojanVarjačićRajkojespecializantkliničnepsihologijenaPsihiatričniklinikiLjubljana,študentnadaljevalnegapodiplomskegatečajaiz
skupinske analize ter podpredsednik Psihoanalitičnega društva Slovenije.
1.Yalomjeavtor,kigabomovčlankupogostoomenjali,čepravnepripadaskupinsko-analitičniparadigmi.Kljubvsemusenjegovipogledi
na to, kaj se v skupini dogaja in kako naj bi potekalo vodenje skupine, v veliki meri ujemajo z analitičnimi.
2. Pojma nezavednega v primeru »socialnega nezavednega« ne gre enačiti s freudovskim nezavednim.
3.GledečasovneusmerjenostiintervencijjeYalomovostališče,danobenaskupinanemorevpopolnostiinvednoohranjatilepristopa»tu
inzdaj«.»Vednobodoizletivosebnozgodovinoinsedanježivljenjskesituacijepogosti/.../Vendarpajepomembnopoudariti,dabistvena
naloganiodkriti,sestavitiinrazumetipreteklost,pačpaslednjouporabitikotpomočprirazumevanju(inspreminjanju)posameznikovega
načinaustvarjanjaodnosovzdrugimivsedanjosti«(Yalom,1995:149).Yalomnizagovornikanalitičnega»izkopavanja«vskupinah.Pravi,da
morabiti»preteklostsluga,nepagospodar«(Yalom,1995:185).Menicelo,dajelahkonekaskupinskaterapijauspešna,nedabiterapevt
dobro poznal osebno zgodovino posameznika (prav tam).
4. »Misliti pomeni sprejeti izgubo. Misliti pomeni tvegati biti odrasel. Čutiti pomeni tvegati biti otrok« (Dalal, 1995, : 391).
5. IGA - Inštitut za skupinsko analizo v Londonu.
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Osebna izkušnja kot psihoterapevtski koncept pri delu s skupinami
Ključne besede: Osebna izkušnja, globinsko psihološka psihoterapija, skupinska dinamika.
Povzetek: V psihoterapevtskem procesu je pomembno, da poleg klienta opazujemo tudi sebe kot psihoterapevta in da se zavedamo, kako ta proces vpliva na nas. Schuch (1977: 193) pravi, da bi lahko s tematiko
osebne izkušnje opravili kar v enem stavku: »Osebna izkušnja je to, kar človek izve o samem sebi.« Ali:
»Osebna izkušnja je postopek, v katerem človek spozna svojo socialno identiteto.« Mi si bomo za to vzeli
več prostora. Preko osebne izkušnje naj bi se človek nekaj naučil o samem sebi, tako naj bi na primer
uvidel, kakšnih vedenjskih vzorcev se poslužuje v določenih situacijah, kaj kdaj čuti itd. Kljub smiselnosti
takih izjav pa se jih drži svojevrstna nedoločenost, kajti če jih natančneje pogledamo, nam te operacionalizacije niso ravno v pomoč pri psihoterapevtskem delu. V pričujočem tekstu poskušamo osebno izkušnjo
operacionalizirati kot psihoterapevtski koncept in razjasniti podobne nedoločenosti.

Personal Experience as Psychotherapeutical
Concept at Work with Groups
Key words: Personal experience, psychological psychotherapy, group dynamics.
Abstract: In a psychotherapeutical process is important to observe a client, as well ourselves as psychotherapist and that we try to be aware how is this process influencing us. Schuch (1977, pg.193) said that
we can deal with this topic with one sentence: “Personal experience is what a person finds out about him
self”. Or: “Personal experience is a way in which person figures out his social identity”. However, we will
take some more space to deal with it. Through personal experience person should learn something about
himself, e.g. behavioral samples that he uses in certain situations, what he feels etc. Although these statements make sense, they are also vague. If we look at them more precisely, we can see that this kind of operationalisations is not helping at a psychotherapeutical work. In this text we try to operationalize personal
experience as a psychotherapeutical concept and to clarify similar uncertainties.

Pomen osebne izkušnje

P

oglejmo si najprej, kje vse se kot psihoterapevti poslužujemo osebne izkušnje. Osebna izkušnja je bistveni del v izobraževanju psihoterapevtov, družinskih ali skupinskih terapevtov,
trenerjev skupinske dinamike in supervizorjev. Bodisi da gre za terapevtsko učno terapijo ali za
skupinsko osebno izkušnjo naj bi se edukant ene ali druge smeri doživel tudi v vlogi pacienta.
Psihoterapevtsko metodo in njeno delovanje naj pred uporabo pri pacientih neposredno izkusil
na sebi. S tem doživi vsa čustva, povezana z njo, tudi upe in bojazni, spozna moteče odporne
mehanizme psihoterapevtske metode ter tako pospeši psihoterapevtski proces. Za bolj izkušenega terapevta je poleg lastnega psihoterapevtskega procesa bistvena še terapevtska odnosna izkušnja. Izkusil naj bi, kako se počuti, ko je kot pacient soočen z nekimi tehnikami in strategijami
obravnave. Pomembnost osebne izkušnje kaže tudi dejstvo, da so učna analiza, učna terapija ali
terapevtska osebna izkušnja s predpisanim številom ur v Nemčiji v vseh priznanih edukacijah
obvezen pogoj za kasnejšo psihoterapevtsko dejavnost. Skupinska osebna izkušnja pa je predpisana le za bodoče skupinske terapevte.
Osebna izkušnja kot psihoterapevtski koncept se je v enaki meri uveljavila tudi pri psihoterapevtskih pristopih, ki izvirajo iz humanističnega spektra. Skladno s humanističnimi načeli pa
gre tu za osebnostni razvoj in samouresničitev, ne za obravnavo simptomov. Ta psihoterapevtska
osebna izkušnja je dozorela v kompleksno delovno orodje, ki se ga v Nemčiji pogosto poslužujejo v psihiatričnih in psihoterapevtskih klinikah. Poznamo tudi številne vrste skupinskih terapij,
ki temeljijo na določeni obliki psihoterapevtske osebne izkušnje. Na osebno izkušnjo, kolikor se
*Ingo Klimkus, psihoterapevt;  ingo@klimkus.com

Ingo Klimkus

83

je psihoterapevtsko poslužujemo, lahko po eni strani gledamo kot na razširitev psihoanalitskega
transfernega dogajanja, po drugi strani pa dopušča ta koncept izjemno svobodo v posluževanju
interakcijskih tehnik in terapevtskih možnosti. To vpliva tudi na motivacijo pacientov za terapijo
in s tem ustvarja večji prostor za pozitiven rezultat obravnave. Na tem mestu se ne moremo poglobiti v vse možne pristope osebne izkušnje. Zato bi rad, v nadaljevanju, predstavil predvsem
pojem osebne izkušnje, ki temelji na psihoanalitskem modelu in je podprt tudi z nevropsihološkimi raziskavami ter teoretskimi dosežki. To bom storil v štirih korakih:
1. Izhajajoč iz tega, da koncept osebne izkušnje, kot ga želim opisati, izvira iz psihoanalize,
želim najprej predstaviti model globinsko psihološke psihoterapije.
2. Potem se bomo natančneje posvetili pojmu osebne izkušnje in osvetlili pogoje settinga
za njo.
3. Ker gre pri osebni izkušnji za dinamske procese, bomo omenili osnovne poteze skupinske dinamike.
4. Nazadnje bo vse niti znova povezal kazuistični primer.

1. Model globinske psihološke psihoterapije

Globinsko psihološka psihoterapija (v nadaljevanju GPP) je modificirana oblika psihoanalize, ki temelji na teoretskih osnovah psihoanalitičnega nauka. Na osnovi tega nauka, torej na
splošnem in specialnem nauku o nevrozah, na psihoanalitični razvojni teoriji, na nauku o transferu in kontratransferu – če naj omenimo le temeljne zidake psihoanalitične zgradbe – si z modificiranimi intervencijskimi tehnikami v omejenem času in omejenimi terapevtskimi cilji prizadevamo za zadovoljivo terapevtsko delovanje pri pacientu.
Kratka zgodovina GPP: Do leta 1998 sta bili v Nemčiji dve psihoterapevtski metodi, ki so ju
zdravstvene zavarovalnice plačevale v določenem obsegu storitev: psihoanaliza (v nadaljevanju
PA) in vedenjska terapija (v nadaljevanju VT). Obstajala je velika luknja, v kateri so se znašli
pacienti, ki niso potrebovali niti ene niti druge. To so bili pacienti z aktualnim psihičnim konfliktom ali drugimi časovno omejenimi problemi, ki ne zahtevajo celostnega »pogleda v dušo«.
Zdravstvena politika jim terapije ni plačevala. Ker pa je šlo za veliko število pacientov, ki so
potrebovali tovrstno psihoterapevtsko obravnavo, so jim nekatere zavarovalnice na osnovi tako
imenovanih multimodalnih psihoterapevtskih modelov vendarle plačevale psihoterapevtsko obravnavo. Finančni okvir je za te izredne psihoterapije dopuščal največ sto ur obravnave. Število
psihoterapevtov, ki so tik pred letom 1999 delovali v Berlinu, govori o takratni dilemi: poleg
osemsto psihoanalitikov in vedenjskih terapevtov se je še tisoč tristo psihoterapevtov drugih
usmeritev posvečalo pacientom v tej »sivi, na pol legalni coni«. Ta situacija, ki je postajala vedno bolj nevzdržna, je privedla do dolge razprave z vsemi prizadetimi. Kmalu se je pokazalo, da
osnovna psihoterapevtska oskrba prebivalstva izginja na račun interesov posameznih lobijev in
skupin. Preden so vse udeležene strani spoznale in priznale, da večji del prebivalstva potrebuje
in išče psihoterapijo, ki bi jo morali umestiti med PA in VT, je bil potreben znaten političen
angažma. Tako se je leta 1999 v Nemčiji rodila GPP, ki odtlej spada, poleg VT, k psihoterapevtskim pristopom, katerih storitve zdravstvene zavarovalnice najpogosteje plačujejo.
Kaj je torej bistven psihološki kriterij GPP? Rekli smo že, da temelji na teoretskih osnovah
PA, vendar se od nje tudi bistveno razlikuje. Odločilna razlika je v postavljanju indikacij: medtem ko je indikacija za psihoanalizo kronična simptomatika ali kronična motnja nefunkcioniranja
v odnosih, mora biti fokus pri GPP aktualen konflikt. Slednji je lahko ločitvena situacija, nenadna izguba delovnega mesta, smrt bližnjega človeka itd. Aktualno konfliktno dogajanje praviloma
ne sme trajati več kot eno leto, poleg tega pa mora biti utemeljena povezanost med nevrotsko
simptomatiko in aktualnim konfliktom. V vseh drugih primerih je indicirana psihoanaliza ali
vedenjska terapija.
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Ker je pacient razvil simptomatiko, se v tej aktualni konfliktni situaciji zrcali globlji, nezaveden bazični konflikt. Ta nezaveden, nerešen osnovni konflikt je hkrati korenina aktualnih
pacientovih simptomov. Cirkularna vprega, se pravi aktualno konfliktno dogajanje na pacientovi
realni življenjski površini, kakor tudi nezavedno delujoč in nerešen osnovni konflikt v globini
pacientove duše, predstavljata okvir za obravnavo z GPP. Aktualni življenjski konflikt se v psihoterapevtskem procesu obravnava in razlaga tako, da pacient spozna globlje ležeči osnovni
konflikt. Ko pacient poveže aktualno dogajanje z biografskimi koreninami, začne razumevati
vzroke: zakaj simptomatizira, zakaj se mu zdi ta konflikt tako nerešljiv itd. Na osnovi notranjega
razumevanja lahko sčasoma razvije in uporabi alternativne načine gledanja in vedenjske možnosti.
Primer: Pacient doživlja nerešljiv separacijski konflikt; ne more se ločiti, čeprav bi se rad.
Zelo ga je strah, ima občutke krivde in probleme z občutkom lastne vrednosti, nazadnje razvije
depresivno simptomatiko. Tako pride v terapijo. Terapevt spozna, da je za tem aktualnim dogajanjem pomanjkljiv separacijski oz. individuacijski razvoj. Ti razvojni deficiti delujejo v sedanjem separacijskem konfliktu kot pacientova nesposobnost, da bi se ločil. V psihoterapevtski
obravnavi to ontogenetsko korenino povežemo in predelamo v aktualnem odnosnem dogajanju.
Pacient se uči razumeti svoj separacijski strah in razvije nove kompetence, ki mu pomagajo bolje
delovati v prihajajočih separacijskih situacijah. To tematsko omejeno nihanje med pacientovimi
ontogenetskimi koreninami in aktualno konfliktno situacijo je osnovno jedro GPP. V skladu s tem
v GPP, ob hkratnem reguliranju pacientovih regresivnih teženj, vedno krepimo osrednje funkcije jaza. Iz tega sledijo določeni pogoji settinga za ravnanje s transferom in terapevtovo vlogo,
zlasti kar zadeva stopnjo njegove aktivnosti med seanso. Terapevt zavzame v GPP aktivnejšo,
bolj interakcijsko vlogo od psihoanalitika. To zahteva od terapevta več neposrednega angažmaja, neposrednega poseganja, poimenovanja razlag in povezav. V GPP je terapevt udeležen kot
interakcijski partner v smislu Stolorowa (Stolorow in Atkins, 1992) in Gerda Rudolfa (2004).
Zapustimo sedaj ta dinamičen preplet med ontogenetskimi koreninami in aktualizacijo konflikta
ter se posvetimo pojmu osebne izkušnje. Zaradi časovnih omejitev se moram zadovoljiti z nekaj
pripombami.
Niklas Luhmann (1994) je dejal, da je človek, človek le po drugem. Kaj je s tem mislil, bi
lahko opisali tako: da bi spoznal, da sem človek, moram stopiti v komunikacijo z drugimi. Da bi
spoznal, da sem človek, moram stopiti v komunikacijo z drugim človekom. Da bi spoznal, kdo
sem, potrebujem samoodnosno izkušnjo, ki se lahko dogaja v definiranem interakcijskem prostoru, na primer v partnerskem odnosu. Izkušnja sebe in s tem spoznanje sebe je mogoče le tedaj, ko
se lahko self zgradi s pomočjo komunikacijskih izkušenj. Ali kot je dejal Winnicot (1993): »Ko
gledam in sem viden, tedaj sem«. Identiteta, ki se pri tem oblikuje, »da sem«, je možna le v obliki diferenciacije in je s tem neposredno povezana z doživeto izkušnjo. Pojem izkušnje pa hkrati
nakazuje, da se dogajajo spominski procesi, zlasti da mora biti prisotna zadostna zavestnost. Če
povzamem: pojem izkušnje sebe se dotika vseh ravni naše biti.
Preidimo počasi k dejanskemu položaju. Sebstvo se iz sistemskega zornega kota kreira tako,
da vedno na novo uvaja svojo enotnost; gre za sistem ponovnega vstopa [re-entry-system]. To
samorefenčno operacijo lahko čutimo kot samopotrditev naše takšnosti, ki pa ni sebstvo. Slednje tematizira celoto, a ni celota. Sebstvo ima funkcijo poenotenja, saj znova poenoti, kar se je
diferenciralo v oblikovanju identitete. Ko si gradimo identiteto, potrebujemo zanjo tudi nosilna
tla. S tem, ko postaja indentiteta vse jasnejša, se tudi tla utrjujejo. Toda tega sebstva ne moremo
krajevno natančno določiti, kajti nenazadnje se začenja v budističnem Niču in se hkrati vpleta v
vse ravni biti. Sebstvo je tudi neločljivo povezano z dinamiko procesov ozaveščanja, kajti sicer
ga ne bi mogli zaznavati, govori pa nam skozi primarno čutenje. To primarno čutenje obdaja
vsak korak, ki ga človek stori. Naj si bo psihopatologija še tako različna, prvi in najpomembnejši
korak v ozdravljenje prizadetega je vedno, da se znova nauči ljubiti (Himmel-Lehnhoff, 1991).
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Zato igra učenje v osebni izkušnji osrednjo vlogo.

2. Pojem osebne izkušnje in za to potrebni setting

Če se sedaj osredotočimo na pojem izkušnje, se moramo ozreti na nevropsihološke osnove
naših možganov. Izkušnje temeljijo na spominih. Možgani spomine kodirajo in jih shranijo tako,
da se vzorci in vzdražljivost neštetih sinaptičnih povezav med nevronskimi celicami spremenijo
in utrdijo. Vsaka nova izkušnja se mora uskladiti z že obstoječo matrico nevronov. Edelmann
(2004) pravi, da je izkušena sedanjost zato vedno »spominjana sedanjost«. Doživetje sedanjosti
je tako proces, ki po eni strani sega v preteklost in po drugi strani ostaja odprt za spremembo, ker
je nevronski sistem predelave v biološkem smislu degeneriran. Če povemo na zapleten način:
predelava sedanjosti je priprava prihodnosti na osnovi preteklosti. In če se izrazim preprosto:
pacient, ki doživlja nerešljiv separacijski konflikt, ga ne more rešiti, ker v njegovi obstoječi nevronski mreži ni vzorcev diferenciranja, ki bi lahko omogočili rešitev, zato obtiči v procesu brez
rešitve in mu kot izhod preostane le tvorba simptomov.
Medtem ko s pridobivanjem izkušenj poteka proces diferenciacije in s tem izgradnja identitete, pa deluje sebstvo kot proces uvrščanja. Sebstvo in izkušnja zato opisujeta polarne procese.
Osebna izkušnja kot psihoterapevtski proces tako nenazadnje pomeni tudi opredelitev notranjega
doživljajskega prostora, ki pri ustrezni operacionalizaciji omogoči pacientu, da raziskuje optimalne pogoje za svoje zdravljenje. V skladu s povedanim lahko formuliramo naslednje pogoje
za operacionalizacijo koncepta izkušnje sebe:
1.

2.
3.
4.
5.

Definirati moramo delovni kontekst, ki omogoči, da preide preprost, brezobličen konglomerat, se pravi nedefinirana človeška množica, v strukturirano enoto, na primer v
terapevtsko skupino. Da se osebna izkušnja lahko razvije, potrebuje definiran, a sistemsko odprt potencialni prostor.
V tem potencialnem prostoru je potrebna določena velikost skupine, ki omogoči zadostno mero zrcaljenja, da se lahko razvija dinamika v skupini.
Setting mora biti ustrezno fleksibilen in prilagodljiv gibanju skupine in njenih članov.
Vse, kar se v tem potencialnem prostoru zgodi, je pravilno; spoznati moramo le, v čem
je ta pravilnost. Da bi upoštevali pogojenosti sebstva, ne smemo ničesar izključiti, saj
vendar ta obstaja sama po sebi.
Psihoterapevtski cilj je določen z osnovnim pogojem osebne izkušnje: orientacijo na
celotno dinamiko skupine, ki jo oblikujejo posamezni člani.

Te pogoje, ki se kažejo v bistvu osebne izkušnje kot doživljajskega fenomena, moramo
ustrezno umestiti v terapevtski setting. Pri ustrezni pretvorbi se funkcionalna avtonomija strukture settinga sešteje v definirano skupino, v določenost celote. Zato se mora struktura settinga
prilagoditi v vsakem trenutku skupinski dinamiki, slednja pa se mora prilagajati strukturi settinga. To pomeni, da se prosto gibljiva telesa skupine, plenarne skupine in tudi sebstvo vsakega
posameznega člana skupine, povežejo na tej makro ravni, tako da se lahko vsak član skupine
doživi tudi kot njen del. Če se je operacionalizacija zgodila v skladu s pogoji, potem se čez nekaj
skupinskih settingov pri vsakem članu skupine izrazi njegov prvotni družinski sistem, psihični
sistem funkcioniranja in kompenzacijske strukture, ki jih projektivno odrazi na članih skupine.
Tako jih lahko postopno predeluje, v skladu s stopnjo ozaveščenosti skupinskih članov.
Skupinska dinamika, ki se tako razvije, naj bi torej obsegala osebno psihodinamiko vsakega
udeleženca. Kako se to zgodi?
Če izhajamo iz normalnega psihodinamskega settinga, kot je individualna terapija, lahko
psihodinamiko osebe nazorno predstavimo s pomočjo modela ledene gore (Ruch in Zimbarda
1974: 366):
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Slika 1: Model ledene gore

Ta model ledene gore se opira na tri kvalitete psihičnega po Freudu in opisuje dinamiko, ki
obstaja med tremi deli osebnosti. V zgornjem delu modela so prepoznavni zavestni deli osebnosti, ki jih pripisujemo racionalnemu vedenju. V medčloveški in intrapersonalni komunikaciji
(notranjem dialogu) jim pripisujemo 20 % pomenskega deleža. Mnogo večji delež motivov ravnanja, približno 80 %, je na področju predzavestnih in nezavednih področij. Na teh posameznik
zunanjih dogodkov, zlasti komunikacijskih partnerjev in delov svoje osebnosti, ne zaznava brez
analitične obravnave.
Individualni setting ima pri tem sledečo obliko:

Slika 2: Individualni setting v psihoterapevtski obravnavi.
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Slika 3: Skupinsko-dinamični setting v pihoterapevtski obravnavi.

Tu so zaznamovane odločilne značilnosti analitične psihoterapije. Nasproti tem postavimo
sedaj skupinsko dinamični setting:
Ta skupina je sestavljena iz 24 članov in enega voditelja. V opisuj diadne terapevtske situacije je tu zaradi preglednosti zaznamovano le prenosno dogajanje prvih šestih oseb. Če si ogledamo pozicijo druge osebe, ugotovimo, da se ta nahaja v ustreznem prenosnem prostoru: ne dobiva
le prenosne deleže drugih članov skupine, ampak deli tudi lastne prenosne deleže na celotno
skupino. Odločilna prednost te terapevtske situacije, glede na individualno terapijo, je v tem,
da se v ospredju pojavi predvsem nevrotska odnosna dinamika in manj objektne reprezentance,
kot so internalizirane podobe matere ali očeta. V demonstraciji bom skušal pokazati to razliko.

3. Dinamika osebe v skupinsko-dinamični situaciji

Dinamika odnosov med osebami v skupini tvori osnovo za skupinsko dinamiko. V skladu
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z Lewinovo teorijo polja je pri tem način, kako se zaznava neka oseba, določen s celotnim prepletom oz. konfiguracijo, v katero je ta oseba vpeta (Lewin, 1982). Če povemo preprosto: vsak
udeleženec vpliva s svojo bitjo, ki kot oporna struktura vedno znova deluje na vsakega udeleženca in vsi udeleženci zopet nazaj na vsakega posameznika. S temi trajnimi procesi povratne zveze
poteka v časovnem poteku skupinske terapije vedno večja diferenciacija in skupina se vedno bolj
zrašča. Ta naraščajoča diferenciacija psihoanalitsko ustreza krepitvi osrednjih ego funkcij. Se
pravi, da ob tem poteka razvoj sebstva in ega. Ta proces diferenciacije je cilj skupinske terapije,
ki z neštetimi mehanizmi povratne zveze vodi do celostne stabilizacije skupine, tako da se skupine, ki sem jih vodil v Nemčiji, še po več letih sestajajo, sedaj pač brez voditelja.
Osredotočimo se sedaj na operacionalizacijo settinga. Formulirali smo pogoje, ki jih mora
imeti doživljajski prostor. Setting mora ostati fleksibilen, saj so lahko različne skupinske dinamične situacije odprte za različne oblike settinga.
V skupinsko dinamičnem settingu lahko razlikujemo več strukturnih nivojev:
1.
2.
3.
4.

Plenum
Mala skupina
Setting v paru
Individualni setting

V plenumu se zberejo udeleženci, vodja in asistenti; plenum simbolizira celoto. Fenomenološko gledano se dinamično dogajanje začne v plenumu, kjer se vsi dinamični procesi znova
povežejo. Če se izrazimo v prispodobi, imamo tu opravka z metaboličnim krogotokom: duševne
motnje se predelujejo, izhajajoč iz plenuma, v posameznih korakih obravnave, da bi se lahko kot
nova izkušnja zopet verificirale v plenumu. Vse psihoterapevtsko pomembne spremenljivke, kot
so preverjanje realnosti, transferi, ipd. imajo v plenumu možnost, da se zaključijo. Le zaključno
vračanje v plenum zagotavlja udeležencu kasnejšo psihično stabilnost na področju, ki ga je predelal. Vse druge tehnike in intervence so podrejene temu cilju.
Nadaljnji strukturni nivo settinga, je delo v malih skupinah, kar pomeni s 4 do 6-timi udeleženci. Te skupine se v plenumu vedno na novo oblikujejo, glede na temo in trajajo dokler se
izbrana tema ustrezno ne predela. Ker se mnoge psihično pomembne teme ne morejo predelati v
plenumu, ampak potrebujejo bolj »intimen« prostor, so te male skupine osrednjega pomena. Pri
udeležencih zmanjšujejo strah pred soočenjem z lastnimi temami, gradijo zaupanje in varnost.
Naloga malih skupin je v tem, da raziskujejo same sebe. Vodja poda temo, okvirno časovno obdobje v katerem naj bi se temo obravnavalo in pol strukturiran delovni načrt. Skupino opozori na
to, da sama oblikuje učni proces, kar v začetni fazi povzroča negotovost pri vseh udeležencih.
Nadaljnji pomemben setting je delo v paru. Vse udeležence skupine spodbudimo, da si poiščejo partnerja, s katerim bodo imeli po navodilih vodje individualno seanso. Par sestavljata
klient in spremljevalec. Slednji ima terapevtsko vlogo. Ta setting je se ključen za predelavo
regresije in katarze, udeleženec lahko preizkuša in išče, pri čemer je občutek socialnega nadzora
med delom v paru izključen. Na tem mestu se začenja osebna izkušnja v praktičnem smislu. Poleg te jedrne izkušnje o sebi se v tem settingu vadita tudi empatija in samokontrola, saj se vlogi
udeleženca in spremljevalca izmenjujeta. V času, ko udeleženec zavzame vlogo spremljevalca,
mora zadrževati osebne teme; mora se nadzorovati, da lahko svojega partnerja quasi terapevtsko
spremlja. Ta tehnika ga hkrati vedno znova spodbuja, da sledi svoji lastni intuiciji, tako da se
uči zaupati svojim lastnim vzgibom. Vodja na začetku delo v paru zelo strukturira, sčasoma pa
postajajo njegova navodila vedno bolj odprta. S tem udeležence vedno močneje spodbuja, da
sami prevzamejo vodenje. Učni cilji so v tem settingu poleg osebne izkušnje predvsem vaja v
predanosti in vodenju.
Kot zadnja oblika settinga ostane individualno delo. Pri tem dela vodja z udeležencem v
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Slika 4: Osnovna struktura skupinsko dinamičnega settinga.

zbranem plenumu. Tu je cilj, da pokažemo udeležencem in vivo tehnike spremljanja, ki jih kasneje, v smislu učenja ob modelu, lahko uporabijo udeleženci pri delu v paru. Ta setting se redko
uporablja, ker vsebuje nevarnost idealiziranega transfera na voditelja. Individualno delo pa je
vendarle potrebno, da pokažemo udeležencem nekatere tehnike, ker bi sicer prihajalo zaradi predolgih razlag in pojasnil do znakov utrujenosti v plenumu. Zato takšnemu individualnemu delu
vedno sledi delo v malih skupinah ali v paru.
Teh settingov se poslužujemo glede na potrebe skupine, ki se kažejo v njenem dinamičnem
stanju, pri čemer vsak setting poteka na drugem intra psihičnem nivoju.
Poleg vsega navedenega obstajajo še mnoge spremenljivke, ki jih tu ne bomo predstavljali.
Iz skice lahko razberemo spuščajočo in vzpenjajočo dinamiko. Prva gre v smeri regresije in
katarze, druga pa v smeri integracije in preverjanja realnosti. Ta organski cikel se vedno znova
ponovi. Izhodišče je pri tem še nezaveden material iz plenuma, običajno nerešljiv konflikt, ki
se skozi spuščajočo dinamiko individualno raziskuje in se potem vzpenjajoče integrira ter realizira v plenumu kot nova izkušnja ali spoznanje. Le občutek v trebuhu nam namreč pove, ali
je nekaj skladno ali ne, in le kar je skladno, lahko tudi dejansko integriramo. Tako sčasoma narašča medsebojna prijaznost udeležencev, kar stabilizira skupino, ki lahko posledično raziskuje
vedno globlje nezavedne predele. To skupino nadalje dodatno stabilizira itd. Če se izrazimo z
Benedettijem: »S tem, ko proces lastne izkušnje dopušča kontrolirano regresijo, vodi v naravno
progresijo. Lastna izkušnja nazadnje pomeni, da se znova učimo ljubiti ne glede na to, kaj ali
kakšni smo.«

90

Osebna izkušnja kot psihoterapevtski koncept pri delu s skupinami

Slika 5: Osnovna struktura skupinsko-dinamičnega settinga.

4. Kazuističen primer

Skupina 24 članov se sestaja že poldrugo leto. Potem ko se je v skupinski dinamiki vzpostavil ljubezniv odnos med člani pa je prišlo do konflikta med žensko in moškim. Žensko bi lahko
po Kernbergu, diagnostično uvrstili med mejno osebnostno strukturirane, se pravi, da je bila
sposobna za delo, vendar le, če je bila absolutno samostojna, sicer pa je bila povsem odnosno
nesposobna. Moškega bi lahko uvrstili kot narcistično osebnostno motenega; tudi on je bil poklicno uspešen, a vedno znova se je poklicno uničil in ravno tako je bil nesposoben za odnos.
Oba sta bila enako stara.
Konflikt lahko opišemo tako: Ženska se je že na prvi delavnici zaljubila v moškega, ki ji čustev sicer ni vračal, vendar je do nje čutil simpatijo. Celotna skupina je v poldrugem letu opravila
dinamičen proces, tako da se je ženska počutila bolj varno, hkrati pa člani skupine niso navezali
jasnih odnosov drug z drugim. Tako da je varnost še v veliki meri slonela na idealizaciji. Ženska
je sprožila temo v skupini tako, da je tega moškega divje opsovala, ta pa ji je vehementno vrnil na
enakem nivoju. Očitala mu je strahopetnost do sledenja lastnim čustvom, s čimer, da jo je pahnil
v nesrečo in jo čustveno zlorabil. Moški pa je očital ženski, da je nesposobna, naivna in neumna,
dolgočasna, nasploh povsem neuporabna in nasilna. Skupina se je posledično razdelila v tiste, ki
so dali prav ženski, in v tiste, ki so dali prav moškemu. Posledično so se člani skupine začeli med
seboj prepirati, tako da je bila skupina nazadnje povsem sprta in nesposobna za nadaljnje delo.
Kaj se je zgodilo?
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Bilo je očitno, da je postala tema skupine relativna nepovezanost članov med seboj. Vsi člani
skupine so dejansko imeli z drugimi člani skrivne ekskluzivne odnose in so se skušali tako kot
v otroštvu, prebiti skozi življenje. Vsak pa si je pustil odprta »zadnja vrata«, tako da so bili nazadnje vsi drug nad drugim razočarani. Zaradi globoke ranjenosti vsakega člana skupine smo se
lahko teme, ki je bila v skupini navzoča že od začetka, šele sedaj odkrito lotili. In to potem, ko
je bilo vsem jasno, da znajo biti drug do drugega tudi ljubeči. Temo lahko opišemo tako: starši
vsakokratnega udeleženca niso bili drug do drugega nikdar ljubeči, tako da se je otrok vsakokrat
razočarano umaknil, da ne bi bil še dalje prizadet v svoji ljubezni do staršev. Če se je namreč
obrnil k materi, je videl, da jo oče zaničuje, in obratno; tako je bila globoka otrokova ljubezen do
staršev pri vsakem poskusu, da jo izrazi, ranjena. Otrok se je s tem naučil: če ljubim, sem ranjen;
če želim da bi kdo mojo ljubezen sprejel in vrnil, moram uničiti nekoga drugega.
Prav te globoke boleče izkušnje so se v tej fazi izrazile v skupini, tako pri ženski kot pri moškemu. Ekskluzivni odnosi znotraj skupine so bili ravno tako izdaja ambivalentne naklonjenosti
do primarnega objekta ob hkratni obrambi pred vsemi drugimi člani skupine kot drugim primarnim objektom. Tako so člani skupine poldrugo leto preživeli v skupini in skrbeli zase. Ker pa je
skrivno naraščajoči bes razočaranja ostajal v obliki realnih neobvezujočih dogovorov skupinskih
članov nezavedno aktiven, je bilo le vprašanje časa, kdaj bo tema prišla na površje. Šele sedaj je
tema dozorela za predelavo, tako da je vsak udeleženec doživel svoje lastno biografsko pogojeno
razočaranje, se pravi osamljenost in bes nad tem, da je bil na milost in nemilost prepuščen staršem. Potem so člani skupine lahko prvič doživeli neambivalentno naklonjenost, kar je privedlo
do sprostitve v skupini in do poglobitve čustev navezanosti drug do drugega.
V povzetku lahko rečemo, da so v tej situaciji člani skupine dolgo časa nosili neko temo in
jo v obliki skrivnega agiranja vedno znova stabilizirali, dokler ni z vso silo izbruhnila na dan.
Za procese osebne izkušnje je tipično, da se njena dinamika hrani z globoko emocionalnostjo.
Izkušnja sebe in vivo je navsezadnje trajen poskus, da trebuh znova povežemo z glavo. Ta proces rasti moramo usmerjati s strukturiranjem settinga, z načinom terapevtskega poseganja in z
vzajemnim načinom ravnanja članov skupine. Prav tako je tipično, da se telo skupine izrabi za
potencialni prostor razvoja in hkratno diagnostično polje. Ugovor, da posameznik v tem ne more
imeti dovolj prostora, se razprši, ko se naučimo, kako je treba brati skupinsko dinamiko.

Zaključek

Tu sem lahko podal zgolj nekaj namigov, kako lahko procese osebne izkušnje uporabimo v
delu v skupinah. Izhajal sem iz hipoteze, da moramo procese osebne izkušnje sicer globinsko
psihološko razlagati, a jih usmerjamo sistemsko dinamično. Razlage moramo prav tako prilagoditi temu, da bi doživljajski prostor za udeležence čim bolj dobičkonosno strukturirali. Zavedam
se, da ostajam dolžan natančnejše analize, vendar bi s tem presegli naš trenutni okvir. Upam pa,
da sem podal vtis, kako bogata je lahko ta oblika psihoterapevtskega dela. 
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Psihoterapevtska obravnava odvisnosti od kokaina
Ključne besede: kokain, transakcijska analiza, kognitivno-vedenjska terapija.
Povzetek: Kokain je najstarejše znano poživilo, ki ima stimulativen učinek na centralni živčni sistem.
Uživanje kokaina lahko povzroči manjšo telesno in zelo hudo psihično odvisnost. Zaenkrat ni dokazanega učinkovitega zdravila za zdravljenje odvisnosti od kokaina, čeprav so se določena zdravila v nekaterih manjših študijah pokazala kot učinkovita. Predstavila bom psihoterapevtsko obravnavo odvisnosti
od kokaina, ki jo izvajam v Centru za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog v Ljubljani. Uporabljam
kombinacijo kognitivno-vedenjske terapije (KVT) in transakcijske analize (TA), ki sta med seboj kompatibilni psihoterapiji. Cilji terapevtske obravnave so: motivacija pacienta za vzpostavitev in vzdrževanje
abstinence; preventiva recidiva (učenje veščin za obvladovanje rizičnih situacij, prepoznavanje navad, ki
so povezane z jemanjem kokaina in njihova zamenjava z ustreznejšimi veščinami, obvladovanje čustev,
spodbujanje vzpostavljanja odnosov z ljudmi, ki niso odvisni od drog ...).

Psychotherapy of Cocaine Addiction
Key words: cocaine, transactional analysis, cognitive-behavior therapy.
Abstract: Cocaine is one of the oldest stimulant that directly affects the brain, it has high potential for
abuse. There are no medications currently available to treat cocaine addiction specifically. Many behavioral
treatments have been found to be effective for cocaine addiction, including both residential and outpatient
approaches. I will present a psychotherapeutic treatment for cocaine addiction used in Center for Treatment
of Drug Addiction- University Psychiatric Hospital Ljubljana, which is combination of cognitive-behavioral therapy (CBT) and transactional analysis (TA). Therapeutical goals are: motivations for abstinence and
relapse prevention.

K

okain je najstarejše znano poživilo, ki ima stimulativen učinek na centralni živčni sistem,
saj poveča budnost, zmanjša občutek utrujenosti, poveča motorično aktivnost in zmanjša
apetit. Kokain nevarno učinkuje na srčno-žilni sistem, ker pospeši bitje srca, skrči žile in zviša
krvni pritisk. Med duševnimi motnjami, ki jih povezujemo z uporabo kokaina, so motnje razpoloženja (depresija) ter anksiozne in psihotične motnje. Redna uporaba kokaina povzroča duševno in telesno odvisnost, nasilno vedenje, izgubo telesne teže, razdražljivost, nemir in psihoze.
Še posebej je nevarna uporaba kokaina v kombinaciji z alkoholom. Uživanje kokaina lahko
povzroči manjšo telesno in zelo hudo psihično odvisnost. Znaki, ki se pojavijo ob prenehanju redne uporabe kokaina, so razdraženost, nemir, motnje v delovanju žlez in krvnem obtoku, motnje
prebave, agresivnost in utrujenost ( IVZ).
Zaenkrat ni dokazanega učinkovitega zdravila za zdravljenje odvisnosti od kokaina, čeprav
so se določena zdravila pokazala kot učinkovita v nekaterih manjših študijah. Kognitivno-vedenjska terapija (KVT) je bila evalvirana v kliničnih študijah (Carroll, 1996: 46–54) in je sprejeta kot podporna terapija pri zdravljenju odvisnosti od kokaina (NIDA).
Predstavila bom psihoterapevtsko obravnavo odvisnosti od kokaina, ki jo izvajam v Centru
za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog v Ljubljani. Uporabljam kombinacijo (KVT) in
transakcijske analize (TA), ki sta med seboj kompatibilni psihoterapiji. Za ta pristop sem se odločila, ker je KVT sprejeta kot podporna terapija pri zdravljenju odvisnosti od kokaina, žal pa nima
teorije osebnosti. Ker je problem odvisnosti zelo kompleksen in so potrebe odvisnih oseb zelo
različne, pri zdravljenju odvisnosti pogosto kombiniramo tehnike različnih psihoterapevtskih
šol. Zato sem se odločila za kombinacijo KVT s TA, ki zajema teorijo osebnosti in interpersonalne komunikacije. Za omenjeno kombinacijo sem se odločila, ker sem izobražena za delo na
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področju KVT in TA, tudi drugi terapevti so usposobljeni za vsaj enega od obeh pristopov.
KVT je strukturirana, orientirana k določenemu cilju in fokusirana na aktualni problem odvisnika od kokaina. Vedenjska terapija izvira iz eksperimentov na področju klasičnega pogojevanja, s katerimi je pričel nobelovec Pavlov, nadaljevali pa njegovi številni sodelavci. Preučevanje
operativno pogojevanja je po zaslugi Skinnerja, Hulla in drugih preraslo v vedenjsko terapijo, ki
so ji očitali, da se ukvarja zgolj s simptomi in ne razume njihove dinamike. Albert Ellis je skušal
skrajšati terapevtski proces na ta način, da bi neposredno vplival na človekova iracionalna pričakovanja, zaradi katerih si ta, na osnovi napačnih predpostavk o sebi in svetu, vedno znova postavlja neustrezne zahteve in se napačno prilagaja. Razvil je racionalni emotivni terapevtski pristop
(RET), ki so ga počasi začeli opuščati, ko je Aaron Beck leta 1979 predstavil model kognitivne
terapije depresivnih pacientov, v katerem je kognitivna prepričanja videl kot generator depresije,
afekt pa kot njegovo posledico (Praper, 2004). Kognitivni pristop se je začel uporabljati pri različnih fobijah in se je do danes razširil skoraj na vsa področja psihopatologije. Prišlo je tudi do
kombinacije vedenjske in kognitivne terapije, tako da danes uporabljamo kognitivno vedenjsko
terapijo, ki je postala eden najvplivnejših psihoterapevtskih pristopov. Ena ključnih KVT tehnik,
ki jo uporabljamo pri zdravljenju odvisnosti od drog, je funkcionalna analiza vedenja, ki jo Haynes in O’Brien (1990) definirata kot »identifikacijo pomembnih, kontroliranih, vzročnih, funkcionalnih odnosov, uporabno na specifičnih vedenjih pri določenem posamezniku«. Funkcionalna
analiza vedenja potrjuje, da je vedenje upravičeno s perspektive osebe. Njeno vedenje je logično
in funkcionalna analiza je poskus razumevanja te logike (Grubelnik, 2004: 2–10). Kombinacija
KVT in TA je fleksibilen pristop, ki ga lahko izvajamo ambulantno, bolnišnično, kot skupinsko
ali individualno terapijo, poleg tega je ta pristop kompatibilen s psihofarmakoterapijo.
Transakcijska analiza je teorija osebnosti in teorija komunikacije, ki jo je ob koncu petdesetih
let utemeljil ameriški psihiater Eric Bern. Po TA je ego sestavljen iz treh ego stanj – Starš, Odrasli, Otrok. Kadar se oseba vede, misli in čuti v skladu z dogajanjem okoli sebe tukaj in sedaj ter
uporablja vse vire, ki so ji na razpolago kot odrasli osebi, je v ego stanju Odrasli. V idealnem primeru je ego odrasle osebe integriran in temelji na sistemu pravilnih predstav o sebi, drugih ljudeh
in svetu. Enačimo ga torej z ego stanjem Odrasli. Oseba se lahko vede, misli in čuti na načine, ki
so preslikava odzivov njenih staršev ali drugih zanjo pomembnih oseb v obdobju odraščanja. Takrat je v ego stanju Starša (z veliko začetnico napisani »Otrok, Starš, Odrasli« predstavljajo ego
stanja in ne dejanskih oseb). Obstajata dva aspekta Starša: Negujoči Starš, ki izkazuje ljubezen,
pohvali in nagrajuje (Pozitivni Negujoči Starš izkazuje iskreno skrb za drugo osebo. Negativni
Negujoči Starš pa nudi pomoč z vzvišene pozicije in odpisuje sposobnosti druge osebe). Kritični
Starš, ki narekuje in postavlja meje, daje ukaze, prepoveduje in kritizira (Pozitivni Kritični Starš
daje navodila drugim z namenom zaščite ali izboljšanja stanja. Negativni Kritični Starš označuje
starševska vedenja, ki odpisujejo sposobnosti druge osebe).
Včasih se oseba vede, razmišlja in občuti na načine, ki jih je uporabljala kot otrok. V teh primerih je v ego stanju Otroka. Obstajajo trije aspekti Otroka: Svobodni (Naravni) Otrok, ki sledi
svojim impulzom in željam; Prilagojeni Otrok, ki je prilagojen staršem in okolju; Uporniški
Otrok, ki kljubuje in nasprotuje avtoriteti (Pozitivni Svobodni Otrok se udejstvuje v vedenjih iz
svojega otroštva, ko ni bil pozoren na starševska pravila in omejitve. Negativni Svobodni Otrok
ne upošteva nobenih pravil, je »divji Otrok«. Pozitivni Prilagojeni Otrok sledi tisoč pravilom,
kako živeti in biti sprejet v svetu. Negativni Prilagojeni Otrok ponavlja vedenja iz otroštva, ki
niso več primerna za situacije tukaj in sedaj, ko je oseba odrasla. Pogojno rečeno sta ego stanja
Starš in Otrok patološka ego stanja) (Stewart I., Joines V., 2006: 22–24).
Med komunikacijo komunicira eno ali več ego stanj ene osebe z enim ali več ego stanji druge osebe. Komuniciramo lahko na socialnem (odkritem) in psihološkem (prikritem) nivoju. Pri
neintegrirani osebi opažamo različne interakcije ego stanj, med katerimi so najbolj pomembne
izključitev, kontaminacija in konflikt. Pri izključitvi ego stanja Odrasli prevzame kontrolo nad
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Slika1:Funkcionalni
model ego stanj
osebo ego stanje Starš ali Otrok. V primeru kontaminacije Odraslega z Otrokom je ego stanje
Odrasli v zablodi, ki napačno in brez distance sprejema kot pravilne infantilne predstave in
zaključke. Ko je Odrasli kontaminiran z ego stanjem Starša, brez distance sprejema napačna stališča avtoritete, čemur pravimo predsodek. Konflikt je lahko med logičnim in nelogičnim delom
osebnosti (konflikti Odrasli-Otrok, Odrasli-Starš, Otrok-Starš). Pri eni osebi sta lahko aktivni
dve ego stanji, zato lahko komunicira na dveh nivojih – socialnem in psihološkem, kar pomeni,
da obstajajo socialne in psihološke transakcije. Ni pa nujno, da je v primeru prikrite transakcije,
ko komuniciramo na psihološkem nivoju, aktivirano drugo ego stanje, kar pomeni, da iz istega
ego stanja lahko komuniciramo na dveh nivojih.
Odvisna oseba po teoriji TA v sebi izključi oz. dekatekira ego stanje Starš (izključitev nikoli
ni popolna, nanaša se samo na določene vsebine), tako da je prilagojeni Otrok osvobojen vpliva
Starša. S tem razvezovanjem iz prej prilagojenega Otroka postane Otrok »naraven«. Naraven
Otrok je svoboden otrok, ki je lahko negativen ali pozitiven. Negativni Svobodni Otrok (»divji
otrok«) ima večjo predizpozicijo, da razvije odvisnost od drog. Uporniški Otrok je Negativni
Prilagojeni Otrok, čigar ravnanje je v nasprotju s sporočili staršev. Po funkcijski analizi ego stanj
Uporniški Otrok išče Negujočega Starša. Odvisna oseba je večinoma Uporniški Otrok, ki je izključil Starša. Toda to zanikanje je v bistvu paradoks, saj prav odvisna oseba hrepeni po socialnih
priznanjih, beži od socialnih destimulacij, želi se izogniti določenim negativnim občutkom, da
bi si zagotovila materino ljubezen in zaščito ter da bi se tako obdržala simbioza z enim ali kar
obema realnima staršema v objektivni resničnosti, ne pa s Staršem v sebi.
Transakcija je centralni koncept v TA, definiramo jo kot enoto komunikacije. Transakcija je
sestavljena iz transakcijskega stimulusa prve osebe, transakcijskega odgovora druge osebe in
povratnega odgovora na odgovor prve osebe. Transakcije so lahko paralelne, križne in kotne.
Ko ljudje izmenjujejo transakcije v paru ali v skupinah, preživljajo čas na različne načine. Ti
načini so strukturirani in jih je možno analizirati. Obstaja šest načinov strukturiranja časa glede
na izmenjavo transakcij – umik, rituali, delo, sprostitev, bližina in igre. Preprosto povedano je
igra sosledje transakcij, ki se konča z nenadnim obratom. To pomeni, da imajo transakcije povsem drugačen pomen in da obstaja skriti motiv. Igre so lahko zavedne, ko se načrtuje konkreten
dobiček, in nezavedne, ki so obrazec, ki ga oseba ponavlja, in so rezultat notranjega konflikta.
Takrat se igralcu zdi, da se mu igra dogaja in da zanjo ni odgovoren. Igre so različne, nekatere
vključujejo eno, druge več oseb. Določene so permanentne, druge se izvajajo enkrat letno ali
redkeje. Eden od načinov, s katerim lahko igre analiziramo, je Karpmanov dramski trikotnik,
ki je nastal na osnovi analize otroških pravljic in po katerem obstajajo tri tipične vloge: Žrtev,
Preganjalec in Rešitelj. Vse te vloge so negativne, ker vanje vstopajo ljudje z napačnimi predstavami o sebi in drugih. Da bi se vloga Žrtve razlikovala od osebe, ki je zares žrtev, jo pišemo
z veliko začetnico. Žrtev je nekdo, ki je opažen kot dober, ali tisti, ki ne dela nečesa, kar bi bilo
potrebno ali dela nekaj, česar ni treba. Žrtev ima od tega, da se pojavi v dani vlogi, pogosto
psihološke koristi. Preganjalec je nekdo, ki muči Žrtev, Rešitelj pa nekdo, ki Žrtev rešuje pred
Preganjalcem. V realnem življenju lahko posameznik skozi komunikacijo izmenja vse te vloge.
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Vsakdo je lahko na začetku v eni vlogi, da bi se v komunikaciji zelo hitro nehote znašel v drugi
ali tretji. Omenjene vloge odvisniki preigravajo skupaj z najbližjimi, tudi s terapevti. Vloge moramo vedno ločevati od osebnosti in jih ne smemo enačiti z osebami, ker oseba vedno lahko zapusti določeno vlogo. Pri delu z odvsniki je pomebno, da ločimo osebo od njenega odvisniškega
vedenja (Milivojević, 2007: 56–57).
Individualna ambulantna obravnava odvisnosti od kokaina je bolj zaželena kot bolnišnično
zdravljenje, ker je bolj prilagojena potrebam posameznega pacienta in ker ima pacient možnost
vadbe v domačem okolju. Tovrstna obravnava je ustrezna tudi za uživalce kokaina s soobstoječo
duševno motnjo, če je slednja v remisiji. Ne izvajamo je s tistimi, ki nimajo urejenih življenskih
pogojev, ki niso zdravstveno stabilni in ki so odvisni od več snovi (ne štejemo alkohola in marihuane, seveda ocenimo, ali pacient potrebuje zdravljenje odvisnosti od alkohola).
Cilji terapevtske obravnave so:
- motivacija pacienta za vzpostavitev in vzdrževanje abstinence,
- preventiva recidiva (učenje veščin za obvladovanje rizičnih situacij, prepoznavanje navad,
ki so povezane z jemanjem kokaina in njihova zamenjava z ustreznejšimi veščinami, obvladovanje čustev, spodbujanje vzpostavljanja odnosov z ljudmi, ki niso odvisni od drog ...).
Ta način zdravljenja izvajamo z motiviranimi pacienti. V primeru, da imamo nemotiviranega
pacienta, ki še ne prepoznava problema odvisnosti in je v fazi prekontemplacije ali kontemplacije, uporabljamo tehnike motivacijskega intervjuja in čakamo, dokler ne dosežemo faze akcije,
ko je pacient na spremembo pripravljen. Tehnike motivacijskega intervjuja so zelo uporabne pri
delu z uživalci drog in je priporočljivo, da jih strokovnjaki na področju odvisnosti obvladajo.
Tudi pri tem nam je lahko v pomoč TA razlaga o notranjem konfliktu, o kateri bomo govorili
kasneje, ker v fazah ambivalence krepimo del, ki želi abstinirati. Zavedati se je treba, da se pripravljenost za vzpostavitev in vzdrževanje abstinence pri posamezniku spreminja dnevno in če
te spremenljivosti ne prepoznamo, lahko pri svojem delu delamo napake in posledično povzročimo prekinitev obravnave.
Obravnava ponavadi traja 12–16 tednov. Za nekatere paciente kratkotrajna obravnava ne
zadostuje za vzpostavitev abstinence, v tem primeru je to samo pripravljalna terapija pred hospitalizacijo.
Na prvem srečanju se pogovorimo s pacientom, vzamemo anamnezo in ocenimo motivacijo
za abstinenco. Pomembno je, da poslušamo z empatijo in ne konfrontiramo. Če je ambivalenten,
poudarimo diskrepanco med njegovim trenutnim stanjem in zastavljenimi cilji. Terapevt pacienta ne prekinja, ga ne izziva in ne menja teme.
Tekom prvih srečanj je fokus na kontroli jemanja kokaina (prepoznavanje visokorizičnih
situacij, prepoznavanje želje po kokainu ...). Spodbujamo pacienta, naj povabi partnerja/-ko ali
svojce na vsaj dve terapevtski srečanji, ker se na ta način izboljša njegova socialna podpora. Cilji
srečanja s svojci so omejeni, ne rešujemo problemov, ki so primernejši za družinsko ali partnersko terapijo. Dogovorimo se, na kakšen način bodo svojci sodelovali pri zdravljenju (prevoz,
prostočasne dejavnosti, podpora pri pojavu želje po kokainu ...). Ena od ključnih intervenc KVT
je funkcionalna analiza odvisniškega vedenja, s katero odkrivamo način pacientovega razmišljanja, dogodkov in čustev, ki so ga spodbudili k uživanju kokaina. Na začetku terapije je zelo
koristna, ker se na ta način določijo rizične situacije za jemanje kokaina. Kasneje, med terapijo,
je funkcionalna analiza uživanja kokaina pomembna, ker lahko na ta način odkrijemo probleme,
s katerimi se pacient še vedno težko spopada (NIDA).
Priporočljivo je, da srečanje organiziramo po principu 20/20/20, kar pomeni, da srečanje
razdelimo na 20-minutne tretjine. V prvi tretjini ocenimo količino in pogostost uživanja drog,
željo po kokainu, identificiramo visokorizične situacije in aktualne težave. S pacientom se pogovorimo o nalogi, ki jo je dobil na prejšnjem srečanju (Katere veščine so bile najbolj uporabne?
Kaj ni bilo učinkovito? Preverimo, ali je pacient uporabljal kakšno novo strategijo ...). Pri KVT
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je velikega pomena, da damo pacientu čez teden terapevtske naloge, s katerimi obnavlja vsebine, ki smo jih obdelovali na srečanju. Če želimo, da bo tehnika terapevtskih nalog uspešna,
je pomembno, da pacient razume njihov pomen in namen. Primerno je, da ima v ta namen svoj
delovni zvezek. Pri obravnavi odvisnikov je vedno izjemnega pomena, da v začetnih fazah ne
uporabljamo konfrontirajočih intervenc. Pacient ne dela nalog zaradi terapevta, zato se vsakič po
opravljeni nalogi z njim pogovorimo. Naloge hrani pacient pri sebi in jih ne zbiramo v njegovi
mapi. Če pacient ne dela kot smo pričakovali, ne uporabljamo agresivnega ali konfrontativnega
pristopa.
V drugi tretjini določimo temo srečanja, ki jo prilagodimo pacientovim aktualnim težavam.
Pacienta lahko vprašamo, ali se mu zdi pomemben problem, na katerem nameravamo delati
- Ali mislite, da je to, kar zdaj delava, pomembno za vas ali imate kakšen drugi predlog?
Pogosto pacienti povejo, da so imeli spodrsljaj, to je, da so se slučajno znašli v situaciji, ko
so jim ponujali kokain in so ga vzeli. So tudi situacije, ko začnejo dvomiti v smiselnost zdravljenja. Takšne situacije lahko razložimo z obstojem notranjega konflikta (znotraj ega), ko gleda
oseba na en dražljaj iz dveh referentnih okvirjev. Referentni okvir je po TA sistem pravil, kod in
vrednot, ki jih subjekt uporablja za razumevanje dražljajev iz zunanjega sveta. Močnejši je del,
ki ima močnejšo emocijo. Del, ki je močnejši, prevzame nadzor nad vedenjem. V takšni situaciji
krepimo del, ki želi abstinenco. Naslednje intervence so nam lahko v pomoč:
- Rekli ste, da so vaši starši zaskrbljeni zaradi vašega jemanja kokaina, kako se vi počutite
glede tega?
- Povejte mi, kako je jemanje kokaina vplivalo na vas?
- Kaj vam ni všeč pri jemanju kokaina?
- Želite nehati z jemanjem kokaina, ampak vas skrbi, ker ste že enkrat poskusili in ga kmalu
začeli ponovno jemati.
- Po eni strani se vam zdi zelo pomembno, da prekinete stike s prijateljem, s katerim sta se
ponavadi zadevala, po drugi strani vam je težko, ker sta si bila zelo blizu.
Koristno je, če pacient našteje posledice abstinence in nadaljevanja uživanja kokaina:
- Kaj mislite, da se bo zgodilo, če ne boste nehali z jemanjem kokaina?
Osebe z notranjim konfliktom so igralci nezavednih odvisniških iger. Pogosta je igra »Nisem
odvisen«, v kateri oseba vse pogosteje jemlje kokain in pri tem verjame, da ni odvisna. Če se
igralec te igre odloči za zdravljenje in vzpostavi abstinenco, začne kmalu ponovno igrati igro,
tokrat »Nisem več odvisen«. Igralci omenjene igre se iz negativnih izkušenj ničesar ne naučijo
in ponavljajo svoj vedenjski vzorec. Izhod iz igre je, če oseba dobi uvid v to, da sta možni samo
popolna abstinenca ali odvisnost od drog, tretje možnosti v obliki nadzorovanega jemanja drog
ni (Milivojević, 2007: 56–57).
Problem lahko nastane, če terapevt ne prepozna igre in razvije negativni kontratransfer, kar
se manifestira z jezo na pacienta. Obstaja tudi nevarnost, da se terapevt sam vplete v igro in
vstopi v eno od vlog Rešitelj, Žrtev, Preganjalec oz. da zamenja vlogo, če se je že vključil v
igro. Zaradi tega mnogi terapevti ne marajo dela z odvisniki od prepovedanih drog. Milivojević
meni, da osebe, ki igrajo nezavedne igre, nimajo skritega motiva. Nezavedne igre so posledica
notranjega konflikta, ko oseba poskuša dokazati, da ima »en del« nje prav in da se »drugi del«
moti. »Drugi del se polni z emocijo« in se na ta način krepi do trenutka, ko v zunanjem svetu ni
več nobenoga »razloga«, s katerim bi dokazal, da ima prav. Rezultat tega je obrat in konec igre.
Med in po obratu potrjuje prepričanje, ki je nasprotno začetnemu, in s tem še poglablja notranji
konflikt.
Nezavedna igra je sporočilo egu, da obstaja nerazrešen notranji konflikt in je treba ukrepati.
Vsaka igra je neučinkovit poskus razrešitve notranjega konflikta (Milivojević, 2007: 56–57).
Delamo na tem, da se oseba začne zavedati notranjega konflikta, nato delamo na razrešitvi konflikta (prepoznamo vedenjski vzorec in potem igro, definiramo notranji konflikt, nadzor igranja
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igre, rešitev notranjega konflikta). Zelo uporabna je tehnika »dveh stolov«, ko oseba vzpostavlja
dialog med dvema deloma osebnosti. Pomembno je, da oseba razume, da se ne bori s kokainom,
ampak s seboj.
Vzpostavitev stabilne abstinence ne pomeni ozdravitve, temveč da je dalj časa močnejši tisti
del, ki kokaina ne želi. Ne smemo pozabiti, da del, ki želi kokain, še vedno obstaja v osebnosti
in se lahko občasno pojavi v obliki močne želje po drogi [angl. craving]. Šele takrat, ko je prišlo
do dekatekse (razgradnje) dela osebnosti, ki želi kokain, lahko rečemo, da je oseba ozdravljena.
Zanimivo je, da tudi odvisniki sami zmotno menijo, da bodo povsem funkcionalni, če bodo prenehali z jemanjem drog, alkohola, tablet itd., ker se ne želijo podati na pot izboljšanja kakovosti
življenja z vidika sprememb osebnosti, zato pa po kratki abstinenci spet začnejo redno jemati
droge. Pomembno je, da se pacient nauči, da ne prihaja v situacije, v katerih mu direktno ali
indirektno ponujajo kokain oz. kako naj odkloni ponujeni kokain. V ozadju je pogosto igranje
igre »Navlečenje«, zato je potrebno, da pacient razume, da imajo njegovi »prijatelji«, ki mu
kokain ponujajo, zavedne ali nezavedne motive, da ga ponovno na kokain »navlečejo«. Zaradi
obstoječega notranjega konflikta si del njega kokain še želi in se tako pojavi dodatna nevarnost
igre »Nisem več odvisen«. Zato je prekinitev kontakta z uživalci drog eden od prvih ukrepov
pri zdravljenju odvisnosti. Pri tem je problem »socialna« odvisnost od drog, zaradi katere oseba
nima »zdrave« socialne mreže. V pomoč so nam lahko naslednje intervence:
- Zdi se mi, da vas skrbi, ali vam bo uspelo prekiniti stike s prijateljem. Kaj se lahko zgodi,
če jih ne boste prekinili?
- Očitno imate problem s tem, da odklonite ponujeni kokain. Ali imate izkušnjo, da vam je
to že uspelo?
- Na kakšen način se lahko izognete situacijam, ko vam ponujajo kokain? Skupaj lahko
narediva načrt za naslednji teden, poskušali se boste izogniti situacijam, v katerih prihajate v stik
s kokainom.
- Zdi se mi zelo pomembno govoriti o tem, kaj boste naredili, če se znajdete v visokorizični
situaciji, kot se je zgodilo prejšnji teden. Dobro ste odreagirali, ko ste zapustili situacijo. Ali obstajajo še kakšni načini?
Trening veščin je zelo individualna komponenta, ki pomaga pacientom, da se naučijo novih
veščin in odvržejo stare vedenjske vzorce, ki so povezani z jemanjem kokaina. Ker so že v adolescenci začeli jemati droge, se nekateri pacienti nikoli niso naučili tehnik reševanja problemov.
Določeni pacienti so se reševanja problemov naučili, vendar se ga že dolgo niso posluževali, ker
so vse težave reševali z jemanjem drog. Sposobnost reševanja problemov je lahko zmanjšana zaradi soobstoječe duševne motnje. Tehnike reševanja problemov uporabljamo po tehnikah KVT,
ki jih na tem mestu ne bom podrobneje predstavljala. Pri tehnikah reševanja problemov in na
splošno pri zdravljenju odvisnosti nam pomaga edukacija pacientov o čustvih. Mnogi so namreč
mnenja, da čustev ni mogoče nadzorovati drugače kot s pomočjo droge. Emocionalne reakcije
niso odgovori na vsak zunanji dražljaj, temveč samo na dražljaje, ki jih subjekt ocenjuje kot
pomembne. Vsako čustvo je del zapletenega mehanizma, ki smo ga poimenovali krožna emocionalna reakcija ali skrajšano KER z zaznavanjem. Gre za rekonstrukcijo dogodkov, ki privedejo
do čustva in mu naravno sledijo. V tej verigi dogodkov je mogoče izločiti nekaj ključnih segmentov: STIMULUSNA REAKCIJA – ZAZNAVANJE STIMULUSNE REAKCIJE – PRIPISOVANJE SMISLA (POMENA) DRAŽLJAJU – PRIPISOVANJE POMEMBNOSTI TEMU SMISLU – TELESNA OBDELAVA POMEBNE INFORMACIJE – PRIPRAVLJENOST ZA AKCIJO
– RAZMIŠLJANJE IN IZBIRA VEDENJA – VEDENJE OZIROMA AKCIJA, USMERJENA
NA – STIMULUSNO SITUACIJO.
Gre za zapleten kognitivno-fiziološko-vedenjski sklop. Emocija je vmesni segment v tej verigi dogodkov, ki se začne z zaznavanjem stimulusne situacije, konča pa z akcijo, ki je usmerjena v
stimulusno situacijo. Ta model je »krožni«, ker se dogodki začenjajo in končujejo na istem mestu
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Slika 2: Model krožne emocionalne
reakcije

– v zunanjem svetu. Stimulusna situacija je vedno nekakšna sprememba v zunanjem svetu, na
katero se ena oseba odzove z enim čustvom, druga z nekim drugim, tretja pa lahko ostane popolnoma indiferentna. Da človek lahko reagira na spremembo v zunanjem svetu, jo more najprej
registrirati, bodisi z zavestnim zaznavanjem (percepcija) bodisi nezavedno (subcepcija). Percept
je mentalna predstava, ki nastane kot produkt percepcije in subcepcije. Mentalna predstava stimulusne situacije sama po sebi še ne pomeni ničesar, ker je potrebno, da jo subjekt dojame oziroma da opredeli njen pomen. Postopku določanja pomena stimulusa pravimo percepcija, če pa
to še ovrednotimo, je to valorizacija, ker šele ko je stimulus ocenjen kot pomemben ali bistven,
nastane čustvo. Če referenčni okvir oceni, da je smisel določenega dražljaja zelo pomemben, se
aktivirajo specifični biološki programi, ki jih doživljamo kot čustva v ožjem pomenu (emocionalni telesni odziv). Telesne spremembe, ki nastanejo v okviru določenega čustva, niso naključne, vendar vodijo k skupnemu cilju, kar je specifična akcija. Čustvo je reakcija na pomembno
spremembo (stimulusna situacija) v zunanjem svetu in motivira osebo za adaptivno vedenje.
Če je čustvo prijetno, se oseba vede na način, ki bo okrepil spremembo, skladno s subjektovimi
željami. Če pa je čustvo neprijetno, je vedenje usmerjeno v spremebo stimulusne situacije. Zelo
pomembno je, da se pacient nauči prepoznavati svoja čustva in jih potem ustrezno nadzoruje.
Žalost, jeza, sreča, strah so čustva, ki so pogosto povezana s spodrsljaji in recidivi, če jih pacient
ne prepozna in jih ne zna obvladati (Milivojević, 2008: 42).
Dogaja se, da se pacientu učenje veščin za obvladovanje želje po kokainu ne zdi pomembno,
ker nekateri sploh ne čutijo (ali ne prepoznavajo) želje po njem. Pacienta je potrebno naučiti, da
se želja lahko pojavi šele čez nekaj mesecev, ko bo zdravljenje že zaključeno.
- Vem, da do sedaj niste imeli želje po kokainu, morda je tudi ne boste imeli v bližji prihod-
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nosti. Lahko se pojavi čez nekaj tednov ali mesecev in takrat vam bodo te veščine prišle prav.
Kaj vi menite?
V zadnji tretjini srečanja preverjamo, kaj je pacient razumel. Prosimo ga, naj povzame, o
čem smo se pogovarjali in opazujemo njegove reakcije. Skupaj s pacientom pregledamo plane
za naslednji teden in zabeležimo eventuelne rizične situacije. Pacientu damo na koncu nalogo, ki
jo bo naredil do naslednjega tedna. Vsakič preverimo, ali je pacient razumel, kaj in zakaj mora
narediti.
Moja izkušnja z opisanim načinom obravnave odvisnosti od kokaina je do sedaj zelo pozitivna, ker je ta način zelo fleksibilen – pacientu in njegovim težavam se lahko prilagodimo.
Opažam, da je ambulantna obravnava za nekatere paciente pomanjkljiva, še posebej na začetku
obravnave, ko je potrebno vzpostaviti abstinenco. Paciente naročamo tedensko ali celo dvakrat
tedensko, kar je zelo zahtevno glede na obstoječi zdravstveni sistem in pomanjkanje kadra. Težave, s katerimi se soočamo pri zdravljenju odvisnosti od prepovedanih drog, kot so spodrsljaji
in recidivi, so pri odvisnosti od kokaina morda še bolj moteče, ker nimamo učinkovitega farmakološkega zdravljenja na voljo oz. smo omejeni na psihoterapevtsko zdravljenje. Zavedam pa se,
da je potrebno ta način zdravljenja evalvirati in ga na podlagi rezultatov dodelati oz. izboljšati.
Za konec bi spomnila, da je odvisnost od drog kronična bolezen, pri kateri so recidivi bolj
pravilo kot izjema. Zdravljenje odvisnosti od drog nikakor ni »Sizifovo delo«, ker se ena tretjina
pacientov uspešno pozdravi, druga tetjina so tisti s pogostimi recidivi in tretja tretjina tisti, ki
ne morejo vzpostaviti abstinence. V primeru odvisnosti od opioidov imamo učinkovita substitucijska zdravila, za kokain jih žal zaenkrat še ni. Zato upam, da bo ta prispevek v pomoč vsem
strokovnjakom, ki imajo stike z osebami, odvisnimi od kokaina. Prav tako lahko to tehniko dela
uporabimo pri odvisnosti od drugih drog. 

Literatura:
Carroll K.M. (1996). Relapse prevention as a psychosocial treatment approach: A review of controlled
clinical trials. Exp Clin Psychopharmacology , 4: 46–54.
Grubelnik, J. (2004). Zbornik 1. Prispevki iz vedenjsko kognitivne terapije. Ljubljana: Društvo za vedenjsko in kognitivno terapijo Slovenije.
Milivojević, Z. (2007). Igre koje igraju narkomani. Novi Sad: Psihopolis Institut.
Milivojević, Z. (2008). Emocije. Novi Sad: Psihopolis Institut.
Praper P. (2004). Zbornik 1. Prispevki iz vedenjsko kognitivne terapije. Ljubljana: Društvo za vedenjsko in
kognitivno terapijo Slovenije.
Stewart I., Joines V. (2006). TA Today: A New Introduction to Transactional Analysis. Lifespace Publishing,
Nottingham and Chapel Hill.
Spletni viri:
http://www.ivz.si/index.php?akcija=novica&n=1546
http://www.drugabuse.gov/ResearchReports/Cocaine/cocaine4.html#treatments

Kairos
102 3/1-2/2009

Strokovni članki

JožicaPETEK*

Gibalno izrazna terapija v skupini odvisnih od nedovoljenih drog
Ključne besede: gibalno izrazna terapija, skupinska analitična psihoterapija, odvisnost od nedovoljenih
drog, telo, ples, simbolno in simptomatsko gibanje.
Povzetek: Gibalno izrazno terapijo (v nadaljevanju GIT) uporabljamo zadnjih dvajset let pri delu s pacienti, ki imajo različne duševne motnje (nevrotične, psihotične, borderline osebnostne motnje, motnje hranjenja ter odvisnosti od različnih substanc). GIT predstavim kot obliko skupinske ustvarjalne psihoterapije
s pacienti, ki so odvisni od nedovoljenih drog. V tej obliki terapije gibanje telesa predstavlja medij, preko
katerega oseba neverbalno izrazi sebe in svoje občutke. Znotraj varnega okolja skupine, ki jo vodi skupinsko analitično orientirana psihoterapevtka, spontano gibanje razumemo kot neverbalni ekvivalent prostih
asociacij. Z verbalizacijo nezavednih in prej neprepoznanih občutkov pacienti spreminjajo svoj odnos do
telesa in telesno samopodobo. Cilji GIT so: izboljšanje samoregulacije, izboljšanje samopodobe, večanje
samozavesti, spremembe v komunikaciji, večja aktivnost, ozaveščanje nezavednega, prestrukturiranje telesne podobe, dvig osebne ustvarjalnosti, premik tja, kjer je problem, napredek v izražanju sebe in širjenje
meja. S pomočjo GIT pacienti lažje sodelujejo v zdravljenju in prevzemajo odgovornost zanj. Posebej poudarim razliko med simboličnim in simptomatskim gibanjem in predstavim rezultate svoje raziskave.

Movement-exspressive Therapy in the
Group of Drug Addicted Patients
Key words: movement expressive therapy, group psychoanalytic psychotherapy, drug addiction, body,
dance, symbolic and symptomatic movement.
Abstract: For the last twenty years movement dance therapy as a form of art therapy is used in Slovenia in the therapy of different patients (neurotic, psychotic, borderline and recently addicted patients).
Movement-expressive therapy, a method of group creative psychotherapy with drug addicted patients, is
presented. In this form of therapy body movement is used as a media by means of which the patient nonverbally expresses his or her feelings. In the safe environment of the group, conducted by group analyst, the
spontaneous movements are understood as a non-verbal equivalent of free associations. By verbalization
of their unconscious or previously unrecognized feelings patients reach insight and change, especially their
attitude towards one's body and self-image. This is important, because addicted patients have often difficulties with recognizing and expressing their feelings. Therapeutic goals are: better differentiation of the self,
improvement of self-esteem, better awareness of feelings, acceptance of one's own body, improvement in
communication and activation in therapy. With addicted patients we find especially valuable that through
the therapy they learn about their own responsibility for themselves. The difference between symbolic and
symptomatic movements and the results of my research is also presented.

Uvod

G

ibalno izrazno terapijo (v nadaljevanju GIT) smo razvili na Univerzitetni psihiatrični kliniki
v Ljubljani v letih 1990 do 2000 kot specifično obliko psihoterapevtskega dela v skupini
(Petek, 2006, 2009). Začetniki GIT smo Iztok Rink, kinezioterapevt, Jan Milkovič, terapevt za
izrazne tehnike in psihoterapevt, in Jožica Petek, delovna terapevtka, diplomirana pedagoginja,
psihoterapevtka in skupinska analitičarka. Ker takrat v Sloveniji še ni bilo možnosti študija terapije z različnimi kreativnimi mediji, smo postavili pogoje za GIT terapevta: izpit iz psihoterapije, veliko ur izkustvene psihoterapevtske skupine kot oblike dela na sebi, redne supervizije,
intervizijske delavnice »mi med seboj« in delo v koterapevtskem paru z izkušenim terapevtom.
Sčasoma smo izobrazili tudi druge terapevte in razširili dejavnost v druge psihiatrične bolnišnice
po Sloveniji. GIT izvajamo v modificiranih oblikah za paciente z različnimi duševnimi motnjami, kar je odvisno tudi od terapevta in njegovega predznanja ter izkušenj.
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GIT pomembno pripomore k t.i. »delu na sebi« oz. »osebnostni rasti«. Med drugim jo uporabljamo tudi pri zdravljenju pacientov, ki so odvisni od nedovoljenih drog. GIT jim pomaga pri
spoprijemanju s čustvi in izboljšuje njihov odnos do lastnega telesa. Dinamiko v skupini razumemo v okviru teorije in prakse skupinske analitično orientirane psihoterapije, tako da vključujemo
nebesedno, svobodno in ustvarjalno izražanje z gibanjem kot izhodišče za pogovor o občutkih,
mislih, prostih asociacijah, skratka o sebi kot psihofizični celoti, čuteči biti. Obenem z našim pristopom vsakega posameznika kot socialno bitje umeščamo v skupino in mu s tem omogočamo
izkušnjo sprejetosti in odkrivanja različnih vlog. Westova (1984) govori o preverbalni terapiji,
čutni in simbolični naravi gibanja in plesa, ki omogoča odkrivanje in izražanje občutij z gibom
v kombinaciji z verbalno terapijo.

Psihoanalitični pogled na odvisnost od psihoaktivnih snovi in odnos do telesa

Klasična psihoanaliza je na odvisnost gledala kot na regresivno gratifikacijo libidnih teženj
(primarnih teženj – psihoseksualna stopnja razvoja), sodobnejši avtorji pa vidijo odvisnost kot
poskus prilagoditve na določene probleme in stiske. V ospredju ni nevrotični konflikt, ampak
različne motnje, kot je – motnja v samoregulaciji kot pomanjkljivo ponotranjanje regulacijskih
funkcij primarnega objekta, zaradi česar imajo pacienti, ki so odvisni od različnih snovi težave
pri prepoznavanju in spoprijemanju z različnimi čustvi. Večina ljudi, ki so odvisni od drog, ima
težave pri prepoznavanju in spoprijemanju z različnimi čustvi.
Največ problemov odvisnosti od psihoaktivnih snovi se pojavi v pozni adolescenci, ko je
eksperimentiranje z drogami večinoma običajni del razvojnega procesa. Ena ključnih nalog v
odraščanju vsakega mladega človeka je prilagoditev na telesne in duševne spremembe in razvoj
pozitivne samopodobe, tudi telesne. V predstavi o lastnem telesu (Tomori,1990) se prepletata
spoznavno in čustveno. Telesna podoba je hkrati človekov osebni odnos do telesa in njegova relativna predstava o njem. Po Adamsu (1994) je adolescenca prehodno obdobje iz otroške
odvisnosti v odraslo neodvisnost, obdobje, ko se mladostnik osredotoči na kritične življenjske
dogodke ter upošteva razlike. Adolescenti te razvojne naloge bolj ali manj uspešno opravijo, nemalokrat pa prav zaradi neuspeha zaidejo, oziroma podležejo odvisnosti od nedovoljenih drog.
Pri delu s pacienti, ki z odvisni od drog, opažamo negativen odnos do lastnega telesa. Svoje
telo mučijo, vanj nasilno vnašajo tuje substance in ga delajo odvisnega, istočasno pa se ves čas
izpostavljajo nevarnim okužbam. Redki pacienti, ki so odvisni od drog, vzdržujejo telesno kondicijo ali skrbijo za redno in zdravo hrano. GIT je kot psihoterapevtska metoda dela v skupini, ki
temelji predvsem na delu z občutki, izredno primerna za delo s pacienti, ki so odvisni od drog.
Raziskava slovenskega vzorca (Žvelc,1998) potrjuje, da so za odvisne od opiatov značilni
moteni objektni odnosi, večje simbiotično zlivanje, večja separacijska anksioznost, grandioznost
in omnipotenca, egocentrizem, socialna izolacija ter strah pred požiranjem. Uživanje droge povzroči občutke grandioznosti in omnipotentnosti, ki osebo ščitijo pred narcisistično ranljivostjo.
Wollcot (1981) opaža pri ljudeh, ki so odvisni od drog, psihopatologijo, povezano z predojdipskim razvojem. Blattt (1984) dodaja, da se ego defekt, ki je tako značilen za ljudi, ki so
odvisni od drog, kaže v problemih, ki so preverbalni in zaradi njih nekaj manjka v jedru strukture
selfa. Volkan (1994) ugotavlja, da je pri večini ljudi, ki so odvisni od drog, prisotna borderline
patologija, ki kaže na večje motnje v razvojni fazi objektnih odnosov ter s tem na zmanjšane
sposobnosti za obvladovanje čustev, čemer Wollcot pripisuje tudi primanjkljaj internalizacije
strogega in frustrirajočega starševskega objekta. Večina navedenih psihoanalitikov ugotavlja,
da velik odstotek ljudi, ki so odvisni od drog, izhaja iz motenih družin. Tako Khatzian in Treece
(1993) trdita, da ni bistvo jemanja drog užitek ali nezavedna želja po smrti, ampak potreba, da bi
človek, ki je odvisen od droge, zapolnil vrzel v zmožnosti skrbeti zase na čustveni ravni.
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Izražanje z gibanjem v okviru GIT

Izražanje lastnega počutja z gibanjem tukaj in zdaj je pravzaprav medij, ki človeku, ki je odvisen od drog, pomaga, da izrazi občutenje sebe, svoje notranje dileme, konflikte, pa tudi lepote,
uspehe, odnose. Ko z gibanjem izraža občutke, se jih tudi bolj zaveda, jih prepoznava in na ta
način odpira možnosti za njihovo integracijo v nove vzorce vedenja in odnosov.
Ko Dokter (1988) govori o komunikaciji skozi akcijo in o uporabi giba znotraj gibalne psihoterapije, poudarja, da je telo tesno povezano s samopodobo človeka, ki je odvisen od drog. Med
indikacije za GIT našteje: težave z verbalnim izražanjem čustev, občutenje, da telo ni del selfa,
različne psihosomatske simptome, izgubo samopodobe, tudi telesne.
Gib telesa in izražanje z gibanjem mladega človeka, ki je odvisen od drog, pravzaprav istočasno razgaljata, kot tudi približujeta ostalim in samemu sebi. Skupina zanj predstavlja varno
okolje, v katerem se lahko ukvarja s sabo in svojimi problemi. V nekaterih primerih gibalec
izrazi nekaj, česar se prej niti ni zavedal, zato govorimo o različnih kanalih komunikacije, ki
jih vzpodbuja delo v taki skupini (neverbalna - verbalna, intrapsihična- medosebna, direktna
- indirektna). Tisti, ki se giblje, postopoma prehaja iz neverbalne oblike komunikacije postopoma v verbalno, kjer mu je lahko skupina v veliko pomoč. Skupina mu pomaga pri osvoboditvi
predhodno pridobljene socialne izolacije in pridobitvi nove socialne izkušnje. Posledica boljšega
razumevanje sebe je tudi povečanje občutka lastne vrednosti ter osebne rasti in razvoja, ki ga
spremlja posebna in tudi povsem nova oblika osebnega zadovoljstva.
V okviru gibalno plesne terapije (movement dance therapy) razlikujemo:
- umetniški ples, ki ima svojo kompozicijo, določen pomen, ustvarjalno domišljijo,
željo po izpovedi, obvladovanje izraznega sredstva, svobodo pri oblikovanju gibanja, vendar
tudi upoštevanje določenih pravil;
- izrazni ples, ki prav tako govori predvsem s svojo notranjo strukturo, vendar na višji zavestni ravni, saj je ravno tako preko procesa abstrahiranja pripravljen vnaprej. Gib je izrazno
sredstvo občutenja in ni enak vsakdanjim gibom, saj ga plesalec (gibalec) svobodno oblikuje. Če
ta gib izločimo iz njegovih praktičnih in čustvenih vezi (Kos, 1982), je gib posledica sprostitve
in usmeritve energije, je razkritje sile. Na ta način lahko razločimo več značilnosti, ki se v celotnem gibanju nenehno kombinirajo in prepletajo – na primer napetost, pri kateri gledalec vidno
zazna napor telesa in napetost mišic, gibalec pa ga občuti kinestetsko (z občutenjem v telesu).
Znotraj GIT lahko spremljamo različne oblike gibanja:
1. Izrazno gibanje govori predvsem s svojo prisotnostjo takšno kot je, dogajanjem ta hip,
prepletom oblik in odnosov. Nekateri avtorji (Ammon, 1986; Možina, Florjančič Kristan, 2004)
primerjajo izrazno prosto gibanje s tehniko prostolebdečih besednih asociacij pri pogovorni analitsko orientirani psihoterapiji, kjer telesna izkušnja služi kot most, ki pripelje do ozaveščanja
nezavednega. Razlikujemo:
- simbolno gibanje, kot izrazno sredstvo na višji ravni, ki je preko procesa abstrahiranja
pripravljeno vnaprej; predstavlja splošne pomene, veljavne sedaj, prej in potem. Gibalec z gibalno obliko izraža iz vsakdanjosti posplošene oblike čustvovanj, odnosov in tako postane simbol
človeka, ki občuti in čustvuje v vsakdanjem življenju;
- simptomatsko gibanje (S. Langer, 1973, v Kos, 1999) pojmujemo kot gibalno obliko ta
hip doživetega in izraženega občutenja. Posameznik je torej aktiven in z gibanjem izrazi sebe in
svoje počutje, lahko bi rekli svoj simptom.
2. Ustvarjalno gibanje povezuje gib in predstavo, zato omogoča najvišjo možno stopnjo
integracije. Krofličeva (1999, v Frostig, 1979) trdi, da je ustvarjalnost v gibanju zdrav potencial vsakega mladega človeka.
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Razdelitev med simbolnim in simptomatskim gibanjem je postala bistvenega pomena za GIT
z osebami, odvisnosnimiod nedovoljenih drog. Zaradi napačnih asociacij in občutkov, ki jih
vzpodbudi beseda »ples«, kot je na primer vnaprej določena oblika, kompozicija, pomen, obvladovanje telesa, njegovih gibov in upoštevanje določenih pravil, pacienti predpostavljajo, da
se morajo tudi pri GIT naučiti standardnih plesnih gibov, to pokazati drugim, z njimi tekmovati.
Dejansko pa bistvo GIT bolje ponazori beseda »izražanje z gibanjem«, saj nas spomni na stare
filme brez glasu, na pantomimo, na jezik gluhonemih, na igro in tako odpira nove možnosti izražanja svojega počutja in ustvarjanja s telesno govorico.

Praktični potek in cilji GIT v okviru Centra za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog Psihiatrične
klinike Ljubljana

Slovenski model GIT v skupini pacientov, ki so odvisni od drog, poteka v štirih fazah:
- gibalni del: mešanica različnih gibalnih tehnik, s poudarkom na dihanju in drži telesa ter
zavedanju sebe in svojega telesa;
- umiritveni del: vodena umiritev v sedečem položaju (vodenje pozornosti po telesu);
- gibalno izrazni del, ki ga snemamo in v katerem posameznik z gibanjem izrazi sebe, ostali
člani skupine pa mu dajo povratno informacijo – govorijo predvsem o svojih občutkih, mislih,
asociacijah, opažanjih ob njegovem izraznem gibanju. Pomembno je, da tu nikakor ne gre za
nastop in za analizo gibanja. Posameznik postopoma spoznava, kako ga doživljajo drugi in se
postopoma uči novih oblik komunikacije;
- ogled videa: srečanje skupine ob ogledu video posnetkov gibanja in pogovor o tem. To
srečanje je namenjeno predvsem tistemu, ki se je gibal (plesal) – kako se vidi, kako se počuti.
Po vsakem srečanju skupine sledi timski pogovor o dogajanju v skupini, o spremembah, posebnostih in možnih novih smernicah terapije, tako posameznika kot skupine. Vsako srečanje
skupine terapevti opišemo na posebnem formularju. Koterapevtski par, ki vodi GIT, obiskuje
redne skupinske supervizije na 14 dni.
Klinične izkušnje in raziskave kažejo, da je skupinska obravnava za paciente, ki so odvisni
od drog, primernejša od individualne, ker je bolj varna, še posebno v prvih fazah zdravljenja.
V skupini se transferni občutki posameznega pacienta razpršijo na celo skupino in tako skupina
predstavlja t.i. prehodni objekt, ki ščiti pacienta pred odvisnostjo od terapevta. Flores in Mahon
(1993, po Žvelc, 2001) poudarjata pomembnost medosebne izmenjave med člani skupine glede
na glavno nalogo terapije – vzpostavitev zadovoljujočih in intimnih medosebnih odnosov (kjer
se razvije zaupanje), ki omogočajo zamenjavo za drogo, kar ni lahek cilj. Ponavadi medosebni
odnosi, ki se razvijejo v taki skupini, pomagajo pri spreminjanju pacientovega ponotranjenega
sveta, kar se kaže tudi v nadaljevanju procesa GIT.
Skupinska oblika terapije s pacienti, ki so odvisni od drog, temelji na ponovni vzpostavitvi
samoregulacije in na delu na medosebnih odnosih. Na ta način lahko pacient ponotranji regulacijske funkcije posameznih članov skupine in vodje. Vse to mu omogoči pot k večji samostojnosti in lastni regulaciji notranjega doživljanja.
Cilji GIT so:
- izboljšanje samoregulacije je glavni cilj, saj so motnje v samoregulaciji značilne za osebe,
odvisne od prepovedanih drog. V terapevtskem procesu, katerega del je tudi GIT, poskušajo s pomočjo zunanjega sredstva (v našem primeru gibanja) vzpostaviti notranje ravnovesje, ki ga sami
ne zmorejo. Značilna psihopatologija izhaja iz najzgodnejših razvojnih obdobij: spačen zgodnji
ego, moteni objektni odnosi, pomanjkanja jasne identitete in koherentnega občutka selfa, ter nezmožnost doživljanja drugih kot ločenih in celostnih oseb. Problemi so predverbalni in zaradi
njih nekaj manjka v jedru strukture selfa, zato je izboljšanje samoregulacije eden od pomembnih
ciljev GIT. Pacient med potekom terapije ponotranji regulacijske funkcije terapevta in posameznih članov skupine in si na ta način odpira pot do boljše diferenciacije selfa, večje samostojnosti
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in lastne regulacije notranjega življenja;
- izboljšanje samopodobe, večanje samozavesti - ko oseba preneha jemati drogo, pride na dan
druga plat narcisizma – ranjeni self (občutki manjvrednosti). Terapevtsko okolje naj bo za pacienta čim bolj varno, da se lahko sooči z vsemi problemi. Uspešno terapevtsko delo je usmerjeno
predvsem v izboljšanje samopodobe in samospoštovanja (Johnson,1993);
- spremembe v komunikaciji na vseh ravneh (intrapsihična – medosebna, verbalna-neverbalna, direktna – indirektna) ter spremembe v odnosu do sebe in drugih. Po Vassiliou (Susdorf,
1996) sodelovanje v GIT vpliva, da izboljšana komunikacija med pacienti na skupini vpliva na
izboljšanje njihove komunikacije tudi zunaj skupine;
- večja aktivnost - Levy , Pines & Leventhal (1995) ugotavljajo, da ples in ustvarjalno gibanje
v skupini vzpodbuja osebo, ki je odvisna od droge, k aktivnosti, ki jo lahko prenese tudi na druga
področja;
- ozaveščanje nezavednega - telesna izkušnja služi kot most, ki pripelje do ozaveščanja nezavednega. Telo ne laže, ampak izrazi to, kar oseba doživlja in čuti, tudi če v tistem trenutku tega
zavestno ne želi. Ko člani skupine gibalcu povedo, kako so ga doživeli, kaj je izražal in to ima
možnost preveriti tudi na videoposnetku svojega plesa;
- prestrukturiranje telesne podobe – kar pomeni tudi boljše zavedanje lastnega telesa, spremembe v odnosu do svojega telesa v smeri boljšega sprejemanja;
- dvig osebne ustvarjalnosti - ustvarjalnost je del zdravega potenciala vsakega človeka, izražanje z ustvarjalnim gibanjem pa tisti medij, ki mladi osebi na zdravljenju odvisnosti od nedovoljenih drog pomaga, da izrazi svoja čustva, notranje dileme, konflikte, travme, pa tudi lepote,
uspehe in odnose. Nekakšno »prebujenje« osebne ustvarjalnosti, ki se pokrene z gibanjem, prispeva k razvoju hkratnega zavedanja sebe in okolja, krepi predstavljanje, integrira zavedanje,
zaznavanje in spominjanje, vzpodbuja čustva, misli in dejanja;
- premik tja, kjer je problem - med GIT posameznik v skupini spozna, da je njegovo zdravljenje odvisno tudi od tega, v kolikšni meri bo sam prispeval k boljšemu počutju. Ob gibanju
se odpirajo občutljiva področja, čustva so bolj izrazita in sama po sebi »kličejo«, da se z njimi
ukvarjamo, se pogovarjamo, predelujemo probleme in jih istočasno zdravimo;
- napredek v izražanju sebe - vsaka oseba ima predstavo o tem, kako nas vidijo drugi in o tem,
kako nas drugi presojajo. Čustva, ki nas pri tem spremljajo, tvorijo podlago za samovrednotenje.
Znotraj GIT posameznik tako s pomočjo lastnega izraznega giba in aktivnega sodelovanja skupine spoznava sebe in svoje realne občutke, ter se tako lažje odloča v življenju.
Naj navedem primer gibalke, ki je po svojem gibanju in ogledu videa povedala: »Nič se
nisem pripravljala. Izbrala sem glasbo, ki mi je blizu. Prepustila sem se občutku trenutka in se
skušala gibati v skladu s tem, kar čutim. Gibala se nisem veliko, tudi glasba je bila počasna, vem
pa, da sem to res jaz. Zadovoljna sem, da mi je uspelo, da sem vam lahko zaupala, saj sem se
med vami počutila dovolj varno.«
Povratne informacije skupine so bile: - To si res ti. - Pokazala si, da zmoreš. - Začutila sem,
da greš naprej. - Še mene si vzpodbudila, ko si se sicer z muko dvignila s tal, vendar si uspela.
- Kar tako naprej. - Kako si lepa, ko se prepustiš. - Za tvojo krhkostjo sem začutila veliko moč
in odločnost;
- širjenje meja - pred zdravljenjem so obstajale meje, ki jih osebe v procesu zdravljenja
počasi podirajo. Spoznavajo, da so sposobne delovati tudi na drugih področjih in tam, kjer že
včasih so, pa jih je odvisnost zaustavila. Ni lahko ponovno pridobiti zaupanja vase, vendar ravno
na srečanjih GIT prihaja do teh sprememb – spet ugotovijo, da zmorejo, da lahko verjamejo v
možnost uresničevanja dosegljivih življenjskih ciljev kot so dokončanje šole, študija, zaposlitev,
osamosvojitev od staršev, partnerstvo, hobiji, športi, ki so jih opustili, nova druženja itn.
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V okviru magistrske naloge Uporaba giba kot terapevtsko izraznega medija pri odvisnih
od nedovoljenih drog (Petek, 2006) sem opravila kvantitativno raziskavo s pomočjo vprašalnika »Odnos do telesa«. Na podlagi statistične analize pilotskega vzorca sem potrdila ustreznost
vprašalnika s primerno faktorsko strukturo in zanesljivostjo lestvic. Nato sem poskušala potrditi
osnovno hipotezo, da bo po šesttedenskem obdobju pri eksperimentalni skupini v primerjavi s
kontrolno prišlo izboljšanja.
Primerjava faktorske analize celotnega vzorca je pokazala pet faktorjev: (1) doživljanje svojega telesa, (2) odnos do plesa, (3) telo, zdravje, počutje, (4) odnos do športa in gibanja in (5)
skrb za telesni izgled. Dobljene faktorje celotnega vzorca sem primerjala s faktorji posameznih
skupin na začetku obravnave ter na koncu obravnave (po šestih tednih). Rezultati so pokazali, da
lahko osnovno hipotezo delno zavrnemo, kajti analiza ni pokazala pričakovanega statističnega
izboljšanja pri eksperimentalni skupini, kar pripisujem neprimernemu terminu odgovarjanju na
vprašalnik pri eksperimentalni skupini. Potekalo je namreč na začetku detoksikacije, ko se pacienti še dobro počutijo in po šestih tednih, ko niso več fizično odvisni, vendar pa se psihofizično
slabše počutijo.
Zanimiv je bil tudi izid primerjave aritmetičnih sredin faktorjev posameznih skupin na začetku obravnave in po šestih tednih, kjer se je za eksperimentalno skupino pokazalo statistično
pomembno izboljšanje pri tretjem faktorju, za kontrolno skupino pa statistično pomembno izboljšanje le pri prvem faktorju. Pokazala se je tudi statistično pomembna razlika na začetku obravnave pri četrtem faktorju, po šestih tednih pa le pri prvem faktorju, kar lahko kaže na to, da
kontrolna skupina ni imela praktične izkušnje gibalno-izrazne skupine.
Rezultati raziskave potrjujejo, da so pacienti v okviru GIT spremenili odnos do telesa in
do sebe kot psihofizične celote. Tudi klinično delo je pokazalo, da osebe, ki se zdravijo od odvisnosti od nedovoljenih substanc, sami prihajajo do odločitev, da bodo v bodoče tako telesno
kot duševno bolje poskrbeli zase. Lahko tudi domnevamo, da je že sam vprašalnik pri pacientih
spodbudil odločitve za aktivnost in za različne oblike skrbi za telo (rekreacija, šport, ples itn.),
hkrati pa tudi večje zavedanje in pozitivno razmišljanje o sebi kot psihofizični celoti.
V zaključku raziskave sem ovrednotila kakovost dobljenih rezultatov, njihov pomen za teorijo in prakso in prikazala probleme, ki jih bo potrebno obravnavati v prihodnosti. Rezultati
naj bi osmislili in spodbudili delo s pacienti odvisnimi od drog na področju skrbi za telo. Naj to
ponazorim z izpovedjo pacienta:
»Preko GIT sem vzpostavil nov odnos s svojim telesom. Naučil sem, kako sproščanje telesa
usmerjaš z mislimi in spoznal vaje za sproščanje zategnjenih mišic. Prej sem bil prepričan, da
se intelektualcem ni treba ukvarjati s telesno dejavnostjo. Skozi svojo izkušnjo GIT pa sem spoznal, da to ne drži in da je poleg mentalnih in duhovnih potencialov vsekakor treba skrbeti tudi
za telesno aktivnost. Z GIT se znebiš tudi sramu in treme pred javnimi nastopi.
Na GIT se ni treba pripraviti, moraš se le povsem sprostiti. Izbiro glasbe sem prepustil gibalno izrazni terapevtki in psihoterapevtki Jožici. Po gibanju dobiš od preostalih članov skupine
povratne informacije: povedo ti, kaj so občutili med opazovanjem tvojega gibanja. Najprej pa
o svojih občutkih seveda spregovoriš sam. Gibanje posnamejo na kamero in po pogovoru si še
ogledamo posnetek. GIT je izvrsten način, da prikličeš skrite vsebine iz nezavednega in prideš
do globljih uvidov. Ta program mi je zelo pomagal.
Odločitev, da se ne dotaknem več drog in alkohola je bila zame kar težka, vendar sem se
odločil. Dovolj sem prežuriral. Lahko rečem, da sem se našel in si osmislil življenje. Ukvarjam
se s tekom, igram badminton. Prej sem se pomočjo drog in alkohola izognil težavam, zdaj pa se
z njimi soočam in mi pomenijo izziv. Seveda se zavedam, da bi bile lahko določene okoliščine
zame tvegane, vendar sem z »zadetniško« preteklostjo razčistil. Ne strinjam se z izrekom 'Enkrat
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džanki, za zmeraj džanki', vendar so za ozdravitev potrebne korenite spremembe na vseh področjih življenja. Jaz sem to storil in zdaj mi je glavna vzpodbuda kar življenje. Zavedam se, da brez
stalne skrbi za biopsihosocialno ravnovesje ne morem uresničiti tega, kar sem si zadal.«

Zaključek

Menim, da je življenje brez droge nekaj, o čemer globoko v sebi sanja vsak človek, ki je odvisen od drog. Prav tako verjamem v to, da je bivanje v lastnem zdravem telesu želja vsakega
mladega človeka, tudi človeka, ki je odvisen od drog. Z GIT in svobodno ustvarjalno psihoterapijo v skupini premaknemo kamenček v mozaiku borbe proti odvisnosti in borbe za zadovoljstvo
s sabo, svojimi čustvi in lastnim telesom. 

Literatura
1. Adams, G. R. (1994). Adolescent Life Experiences. Pacific Grove: Brooks/Publishing Company.
2. Adams, J. W. (1978). Psychoanalysis of Drug Dependence. The Understanding and Treatment of a
Particular Form of Pathological Form of Pathological Narcissism. New York: Grune & Grune.
3. Ammon, G. (1986). Humanstruktureller Tanz-Heilkunst und Selbsterfahrung [Človekov strukturalni
ples kot zdravljenje in kot izkušnja]. Dynamische Psychiatrie, 19 (4/5), 317-352.
4. Blatt, S. J. (1984). The Psychodinamics of Opiate Addiction. The Journal of Nervosus and Mental
Diesease,172/6, 342-352.
5. Dokter, D. (1998). Arts Therapists, Refugees and Migrants Reaching Across Borders. London: Jessica
Kingsley Publishers.
6. Erikson, E. (1983). Identity: Youth and Crisis. London: Faber and Faber.
7. Freud, A. (1936). The Ego and the Mechanism of Defense. London: The Hogart Presss.
8. Feldenkrais, M. (1990). Awareness through movement. New York: Harper Collins.
9. Khantzian, E.J. & Treece, C.J. (1993). Preface. V Blane, J. D. & Julius, D. A. (ur.). Psychodynamics of
Drug Dipendence: An Overview. Northvale: Jason Aronson, 11-25.
10. Kos, N. (1982). Ples od kod in kam. Ljubljana: Zveza k.o. Slovenije.
11. Kroflič, B. (1999). Ustvarjalni gib, tretja razsežnost pouka. Zbirka ALFA (2/99). Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče.
12. Levy, J. F., Pines, J., & Leventhal, F. (1995). Dance and Other Expressive Art Therapies: When Words
are not Enough. London: Routledge.
13. Možina, M., Florjančič Kristan, J. (2004). Ples za razvijanje identitete: kot psihoterapevtska metoda in
kot izkustvo osebnostne rasti. V Bohak J, Možina M, ur. Kompetentni psihoterapevt. Zbornik prispevkov 3. študijskih dnevov Slovenske krovne zveze za psihoterapijo. Maribor: SKZP (str. 134-138).
14. Petek, J. (2006). Uporaba giba kot terapevtsko izraznega medija pri odvisnih od nedovoljenih drog.
Magistrsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za socialno pedagogiko.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Petek, J. (2008). Odnos do telesa na poti iz odvisnosti. Ljubljana: Založba sonce.
Payne, H. (1992). Dance Movement Therapy: Theory and Practice. London: Routledge.
Piaget, J. (1968). Psihologija inteligence. Beograd: Nolit.
Schmais, H. (1999). Healing proscess group DMT, Am. Jour.of Dance Therapy (8),17-36.
Susdorf, B. (1996). Creativity, Dance and Health Culture, Conceptualysing Body and Communication
in Medical Care (Research study). Heidelberg: University of Heidelberg.
Tomori, M. (1990). Psihologija telesa. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
Volkan, K. (1994). Dancing Among the Maenads. The Psychology of Compulsive Drug Use. New York:
Peter Lang.
West, P. (1984). Dance Movement Therapy, London: Jessica Kingsley Publisher.
Wollcot, P. (1981). Addiction: Clinical and Theoretical Consideration. Annual of Psychoanalysis, 9,
189-206.

Jožica Petek

109

24. Yalom, I. (1985). The Theory and Practice of Group Psychotherapy, 3th edition. London: Basic Books.
25. Žvelc, G. (2000). Značilnosti objektnih odnosov oseb, ki so odvisne od drog. Odvisnosti, 1 ( 1-2), 2127.
26. Žvelc, G. (2001). Odvisnost kot poskus samoregulacije. Psihološka obzorja, 10(3), 57-74.

DRUGI PRISPEVKI

Kairos 3/1-2/2009
112

Drugi prispevki

ZdenkaČEBAŠEK-TRAVNIK*

Družinska terapija v Sloveniji – zveza med družino, vrednotami,
nasiljem, medkulturnim dialogom in človekovimi pravicami
Family therapy in Slovenia – Connection between Family,
Values, Violence, Intercultural Dialogue and Human Rights

P

sihoterapevtska obravnava se je v Sloveniji začela uporabljati znotraj psihiatrije v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, predvsem na temeljih psihoanalize in psihodinamske analize.
Kot sodobnejši metodi sta se uveljavili tudi geštalt in transakcijska analiza. Večinoma je šlo za
individualne psihoterapije psihonevrotičnih stanj, število obravnavanih oseb je bilo majhno, saj
ni bilo veliko strokovnjakov s potrebnim znanjem. Poleg tega pa je bila v regiji še močno prisotna stigmatizacija vseh, ki so potrebovali kakršnokoli pomoč v okvirih psihiatrije. Nenazadnje pa
individualna psihoterapija ni mogla dokazati niti svoje ekonomičnosti, niti učinkovitosti.
Znanje psihoterapije se je začelo kombinirati s socioterapijo in uporabljati na področju zdravljenja odvisnosti od alkohola, predvsem v obliki skupinske psihoterapije, ki se je izkazala kot
dokaj učinkovita metoda zdravljenja.
Na področju bivše Jugoslavije se je iz vrst psihoterapevtov, večinoma psihiatrov, ki so zdravili alkoholike, začelo razvijati zanimanje za družinsko terapijo. Čeprav mnogi ocenjujejo, da
je Jugoslavija bila zelo zaprta država, pa je pretok znanja iz zahoda vendarle bil omogočen.
Tako so se pod vplivom idej in teorije znanih družinskih terapevtov iz Italije, Velike Britanije
in ZDA začela razvijati posamezna žarišča tega novega znanja in se uspešno širila v večjih psihiatričnih centrih glavnih mest posameznih republik takratne Jugoslavije. Povedati je treba, da
je psihiatrična stroka, podobno kot druge veje medicine, imela razvite dobre oblike strokovnega
sodelovanja. Dobivali smo se na kongresih, si izmenjavali gostujoče strokovnjake in opravljali
primerjalne raziskave. Moja generacija psihiatrov se dobro spomni kolegov, kot sta Branko Gačić in Pavao Brajša. Slednji je ustvaril tudi kombinacijo med pridobljenim znanjem iz družinske
terapije in samoupravnim socializmom, kot smo takrat imenovali družbeni sistem v Jugoslaviji.
Takšno eklektično mešanico je poskušal uporabiti v partnerski terapiji.
Na Hrvaškem je Vladimir Hudolin utemeljeval psihoterapevtsko obravnavo alkoholikov v
skupinah, v katere je vključeval tudi družine. Približno v istem času pa je vključevanje alkoholikove družine v proces zdravljenja postalo sestavni del terapevtskih programov tudi v Sloveniji,
kjer so bili na tem področju najbolj aktivni Miloš F. Kobal, Janez Rugelj in Slavko Ziherl. V
drugi polovici osemdesetih let je v Sloveniji postajala vedno bolj izdelana doktrina zdravljenja
alkoholikov, ki je sodelovanje družinskih članov imela za svoj stalni oziroma esencialni del.
Tudi strokovnjaki na področju otroške in mladostniške terapije so spoznali, da je njihovo
delo bolj učinkovito, če poleg otrok »zdravijo« tudi starše. Vendar se je izkazalo, da je vključevanje staršev velik strokovni izziv, ki mu pogosto niso bili kos. Ugotavljali so, da potrebujejo novo,
drugačno znanje, s katerim bi pospešili in utrdili pozitivne spremembe v družinah. To je bilo
v začetku osemdesetih let, ko je Jugoslavija sicer imela odprte meje za ekonomsko migracijo.
Do novotarij na področju psihoterapije, ki so prihajale iz Zahoda, pa je bila strokovna in laična
javnost dokaj zadržana. Kljub temu je nekaterim pronicljivim kolegom uspelo navezati osebne
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stike z družinskimi terapevti iz ZDA in Velike Britanije. Ti zahodni strokovnjaki so imeli potrebo, da pomagajo »ubogim« kolegom iz komunističnega sveta. Začeli so prihajati v Jugoslavijo
in v bolj ali manj organiziranih oblikah prenašali svoje znanje in izkušnje. Tu pa smo naleteli na
prvi »trk« dveh (terapevtskih) kultur. V Jugoslaviji smo takrat imeli brezplačno izobraževanje
in zdravljenje, tudi psihoterapevtsko. Kolegi iz zahoda pa so hoteli vsaj minimalno zaslužiti in
seveda pokriti stroške svojih potovanj. A takratni družbeni sistem tovrstnega izobraževanja ni
podpiral, niti predvidel ga ni. Tako smo se radovedni in pogumni posamezniki začeli vključevati
v te oblike izobraževanja v svojem prostem času in za svoj lastni denar – kar je bilo povsem novo
spoznanje in izkušnja. Tako smo se začeli spoznavati s svojimi učitelji: mi, učenci, neuki pri
zbiranju različnih potrdil in diplom, presenečeni nad (visokimi) cenami znanja, naši učitelji pa
v precepu med voluntarizmom, nekakšnim prostovoljstvom (glede finančnih učinkov) in željo,
da bi nam pomagali.
V začetku teh izobraževanj nismo razumeli drug drugega, saj so tuji strokovnjaki svoje znanje podajali na nam tuj, nekonvencionalen način. Namesto načrtnega učenja iz knjig in predavanj
smo študirali posamezne članke in poglavja ter o njih razpravljali s svojimi učitelji. Namesto
študijskih vaj v prisotnosti profesorjev smo delali v vrstniških skupinah. Namesto skrivanja zapiskov pred pacienti, smo se z družinami odkrito pogovarjali o tem, kaj bo šlo v naše beležke. Pri
terapiji smo začeli uporabljati avdio in video pripomočke, se učili spoštovanja zasebnosti pacientov in odkrivali svojo novo vlogo, vlogo družinskega terapevta. Potem smo se te vloge učili kar
nekaj let, da smo dobili potrdila in diplome. Ob tem, ko smo dozorevali kot družinski terapevti,
so se spreminjale tudi naše družine, ki so se morale sprijazniti z našo odsotnostjo ob vikendih in
dejstvom, da smo del družinskega denarja porabili za neformalno izobraževanje.
Spomnim se naše prve učiteljice družinske terapije, Ann Miller iz Londona. Vprašala nas je:
Kako mislite, da bo pridobljeno znanje iz sistemske družinske terapije vplivalo na vas? Kaj bo
zaradi novega znanja za vas drugače?
Sprva nismo razumeli kaj in zakaj nas to sprašuje, zato je vprašanje večkrat ponovila, ga razčlenila – kaj se bo torej za vas spremenilo v vaši službi, v vašem osebnem življenju, v družini.
Postopoma smo začeli razmišljati na sistemski način, postavljati hipoteze, jih preverjati. Spoznavali smo, kako družina v resnici deluje, kako so v njej razporejene vloge, moč, kje in kako so
postavljene meje, kakšna je komunikacija znotraj družine in družine z okoljem itn.
Leta so minevala, seme družinske terapije je vzklilo. Tisti, ki smo ga gojili naprej, smo začeli
pobirati prve sadove, a tudi prve »stranske učinke«. Zdaj smo vedeli in razumeli več kot kolegi,
ki se niso izobraževali z nami. Pravzaprav je postalo naše znanje in razmišljanje drugačno, po
mnenju nekaterih kolegov včasih celo čudno. Zato je prihajalo med nami tudi do napetosti, na
katere nas je v začetku študija želela opozoriti Ann Miller.
Družinska terapija nam je dala znanje, ki ga druge psihoterapevtske šole niso podajale v tako
obsežni obliki, namreč znanje o medkulturnem dialogu in nasilju v družini. Naša generacija je
odraščala v državi, ki je multikulturnost (in tudi multireligioznost) praktično živela. Jugoslavija
je bila mešanica narodov, kultur in religij. Otroci smo se učili jezikov drugih narodnosti, ki so
resda bili slovanski, gledali smo skupni televizijski program, skupaj tekmovali, prepevali, bili
taborniki in počeli skupaj veliko stvari – z veseljem in radostjo. Tako so se gradile tudi skupne
vrednote: medsebojno sodelovanje in pomoč, solidarnost, enake pravice v izobraževalnem in
zdravstvenem sistemu, majhne socialne razlike in – družina. Ta je bila deležna podpore na različne načine: delovni čas staršev do dveh popoldan, poceni otroško varstvo, resnično brezplačne
šole. Starši so več časa preživljali z otroki, čeprav ob delu na zemlji ali ob gradnji hiše ali vikenda. V šolah ni bilo tekmovalnosti za vsako ceno. Rekli boste – idealizirana podoba socializma,
brez zaznavanja težav, odsotnost demokracije. Res je, ta idealna tvorba se je podrla na najbolj
brutalen način – z vojno, katere žrtve so bile predvsem družine. V prejšnji »idealni« multikulturni državi je bilo veliko mešanih zakonov, mešanih po narodnosti ali veri. Bilo je torej veliko
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mešanih družin, podjetij, lastnine. V času vojne na področju nekdanje Jugoslavije pa so hkrati
z državo propadle tudi prej omenjene vrednote. Otroci so ostajali brez identitete, morali so se
odločati o tem, kateremu od staršev bodo izkazali lojalnost. Morali so se odločiti za enega od
staršev ali drugih prednikov in prevzeti njeno ali njegovo kulturo ter »izbrisati« tisti drugi del.
Pritiski za sprejemanje takšnih odločitev so bili na vojnih področjih odkriti, drugje, v Sloveniji
na primer, pa bolj prikriti. Številne družine »izbrisanih« so postale žrtve iskanja lastne identitete.
Sesule pa so se tudi druge vrednote, ob pomoči katerih je odraščala naša generacija: solidarnost,
medsebojno spoštovanje, sodelovanje. Pojavljati so se začele razlike, tudi socialne.
In odkrivati smo začeli nasilje – tudi nasilje v družinah. V času Jugoslavije nismo poznali
varnih hiš, kamor bi se lahko zatekle žrtve družinskega nasilja. Žrtve so molčale, strokovnjaki
nismo znali ali hoteli videti pretepenih otrok, žensk in starejših ljudi. O spolnem nasilju v družini
se je kvečjemu šepetalo, govorilo se je le o (redkih in večinoma nenevarnih) eksibicionistih. Izobraževanje iz družinske terapije je odpiralo številna vprašanja o nasilju v družini, spodbudilo in
dopolnilo je delovanje nevladnih organizacij in drugih oblik pomoči žrtvam. Vedno več storilcev
nasilja je bilo odkritih in kaznovanih. Porajati se je začelo vprašanje, ali imajo pravico do strokovne pomoči tudi oni, storilci.
Tudi država je začela spoznavati, da je treba spremeniti zakonodajo – z namenom, da se zaščiti žrtve nasilja v družini. Slovenija je v letu 2008 sprejela Zakon o preprečevanju nasilja v
družini, pripravlja se zakon o zagovorniku otrok. A ne moremo biti zadovoljni, saj je resnična
pomoč žrtvam družinskega nasilja še vedno preslaba, dostopnost do družinske terapije nizka,
predvsem zaradi dolgih čakalnih dob in/ali plačljivosti te oblike strokovne pomoči.
Porajajo se nove težave, ki se jih je treba lotevati z znanjem družinske terapije. Prihajajo
emigranti, ne samo iz držav EU, temveč tudi od drugod. Nastajajo mešani zakoni, tudi mešani po
rasi, ne le po narodnosti, kulturi in veri. Opazujemo težave pri združevanju družin, ki jih razdvajajo birokratske ovire. Postopki združevanja trajajo predolgo, so kruti in tudi finančno izčrpavajo
družine, ki bi za integracijo potrebovale posebno pomoč. Evropa se do ljudi, ki potrebujejo
mednarodno zaščito, obnaša kot slaba mati. Izginevajo otroci, ki so s svojimi družinami zapustili
svoje domove, da bi skupaj našli boljšo prihodnost.
Revščina zmanjšuje prag tolerance do vseh, ki iščejo pomoč ali jo pričakujejo od države. Kot
varuhinja človekovih pravic se pogosto srečujem z očitki, da se zavzemam za Rome, izbrisane,
tujce in druge ljudi, ki niso stalni prebivalci Slovenije. Romi imajo na primer s svojo trdno
strukturo družine težave v vseh tranzicijskih državah, posebno še, kadar se njihove vrednote
razlikujejo od vrednot kulturnega okolja, v katerem živijo. Države jim morajo pomagati, da se
bodo njihove možnosti za življenje izenačile z drugimi prebivalci. Treba bo najti izhod iz korporatizma (po Naomi Klein), iz krize sistema, ki prinaša dobičke samo bogatim, revne pa pušča
izključene.
Družinski terapevti bomo v svoje delo morali vedno bolj vnašati tudi širša, filozofska, politična in družbena vprašanja. Prepoznavati bomo morali tudi elemente nasilja, izvirajočega iz
okolja. Po drugi strani pa se moramo zavedati, da družinska terapija lahko s svojim znanjem in
izkušnjami pripomore k iskanju boljših rešitev tudi na nivoju skupnosti ali države. Kot varuhinja
človekovih pravic si ravno s pomočjo znanja iz sistemske družinske terapije prizadevam povezovati akterje, ki bi lahko prispevali k razvoju, predvsem pa k dostopnosti družinske terapije za
vse, ki bi z njeno pomočjo lahko našli boljšo pot v prihodnost zase in za svoje otroke. Da bi na
ta način ohranili ali združili družine, ki so se znašle na »prepihu« regije, v kateri se boste te dni
družili družinski terapevti iz vsega sveta.
Ob koncu bi se rada zahvalila organizatorjem, ker so me povabili in mi izkazali čast biti govornica na otvoritveni slovesnosti konference. Vsi skupaj si zaželimo, da bi naše druženje tukaj
v Portorožu bilo polno novih doživetij, osebnih znanstev in prijetnih trenutkov.
Hvala za vašo pozornost. 
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Zlato priznanje za razvoj psihoterapije

Prof. dr. Alfred Pritz – utemeljitev Zlatega
priznanja za razvoj psihoterapije

Častni

prof. dr. Alfred Pritz se je rodil leta 1952 v St. Lorenzenu na Štajerskem v Avstriji. Po študiju psihologije
in pedagogike je leta 1976 doktoriral iz psihologije. Že v času osnovnega študija je začel psihoanalitsko edukacijo v neoanalitskem pristopu Igorja Carusa ter jo zaključil kot najmlajši avstrijski psihoterapevt.
Ta osebna izkušnja je gotovo pripomogla k njegovemu prepričanju, da
lahko začne že mlad univerzitetni diplomant uspešno psihoterapevtsko
delovati in da psihoterapevtska dejavnost ne more biti domena ljudi,
katerih starostni znaki naj bi pričali za njihovo izkušenost in modrost. Iz te pozitivne izkušnje se
je rodila ideja psihoterapije kot prvega življenjskega poklica in je pred leti kulminirala v ustanovitev Univerze Sigmunda Freuda (USF), katere Fakulteta za psihoterapijo omogoča študij
psihoterapije takoj po maturi.
Alfred Pritz spada v majhno skupino ozaveščenih psihoterapevtov, ki so vedeli, da psihoterapija ne bo mogla postati ugledna znanstvena disciplina in družbeno prepoznaven poklic, dokler
se bodo pripadniki posameznih pristopov zapirali v ozko zakoličene vrtičke svojih pristopov.
Iz te skupine je prišla pobuda zakona o psihoterapevtski dejavnosti v začetku osemdesetih let
minulega stoletja. Alfred je kmalu postal motor te skupine, ki je dosegla, da so se psihoterapevti
posameznih pristopov začeli pogovarjati in poslušati drug drugega. Ko so dosegli soglasje o treh
nosilnih stebrih psihoterapevtskega izobraževanja, so iskali in dosegli soglasje med maksimalističnimi edukativnimi standardi psihoanalitskih in minimalističnimi standardi nekaterih drugih
pristopov. Da to ni šlo zlahka, govori časovni okvir enega desetletja, ki je bil potreben, preden je
leta 1990 avstrijski parlament sprejel zakon o psihoterapevtski dejavnosti, skupaj z zakonom o
psihološki dejavnosti. Za Alfredov delež v tem zahtevnem, desetletje trajajočem procesu, govori
dejstvo, da ga imajo psihoterapevti, poznavalci razmer, za očeta avstrijskega zakona o psihoterapiji.
Istega leta 1990 ga najdemo še v Straßburgu, med dobrim ducatom psihoterapevtov iz treh
evropskih držav, ki so razpravljali o prihodnosti psihoterapije in svoje vizije povzeli v znamenito
Straßbursko deklaracijo, ki še vedno velja za magno charto psihoterapije. Straßburska ideja pa
je leto kasneje rodila konkreten sad, ustanovitev Evropske zveze za psihoterapijo leta 1991 na
Dunaju. Alfred Pritz je od njene ustanovitve dalje kot generalni tajnik zagotovilo kontinuitete
in motor njenega razvoja. Evropska zveza za psihoterapijo postaja letos, z osemnajstimi leti
starosti polnoletna. V teh letih je prerasla v mogočno gibanje, ki širom Evrope povezuje največ
psihoterapevtov in psihoterapevtskih združenj.
Z ustanovitvijo Svetovnega sveta za psihoterapijo leta 1995, ki mu od ustanovitve dalje prav
tako predseduje Alfred, pa se je globalizirala in pomembno prispeva k razvoju psihoterapije na
vseh kontinentih sveta. Pri čemer pa ne poročajo o negativnih učinkih njene globalizacije.
SKZP bi si lahko štela v čast, da je človek, ki je toliko prispeval za razvoj psihoterapije v Evropi in v svetu, pripravljen sprejeti njeno zlato priznanje, čeprav ne bi imel neposrednih zaslug
za slovensko psihoterapijo. Pa jih ima. Omenimo le nekatere. Prva je morda ta, da ima Slovenija
že od leta 1992 svojega predstavnika v predsedstvu EAP. Odtlej je Alfred spremljal in spodbujal dialog med posameznimi psihoterapevtskimi pristopi v Sloveniji in s svojim obiskom 1997
prispeval, da smo leto kasneje ustanovili Slovensko krovno zveza za psihoterapijo, ki je kmalu
postala pooblaščena članica Evropske zveze. Po nekaj letnikih triletnega študija propedevtike
ali osnovnih psihoterapevtskih znanj smo razmišljali, kako temu študiju dati širšo družbeno veljavo. Ko nam je Alfred v službenih in osebnih stikih pripovedoval o svoji nameri ustanovitve
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privatne univerze in fakultete za psihoterapijo, smo skupaj z njim iskali možnost priznanja naše
propedevtike v okviru novo nastajajoče univerze. Ko je dosegla univerza državno priznanje oz.
akreditacijo, nas je v dogovoru o priznanju propedevtike Alfred presenetil z velikodušno ponudbo programa dodiplomskega študija psihoterapije na USF. Brez njegovega zaupanja psihoterapevtom, delujočim v okviru SKZP, ne bi imeli letos že četrtega razpisa v prvi letnik diplomskega
študija in prvega vpisa v podiplomski magistrski študij. In prav študenti dodiplomskega študija,
ki jih je vsako leto več, so realno upanje, da bo slovenski človek v enem do dveh desetletjih
imel primerljiv dostop do psihoterapevtskih storitev kot njegov sodržavljan v tej ali oni razviti
evropski deželi. Brez Alfreda bi v tem oziru še nadalje bili – oprostite dramatičnemu izrazu – v
brezupni situaciji.
Naj še omenimo, da je izdal in uredil je okoli 40 knjig iz področja psihoterapije, iz katerih
tudi mi črpamo svoja znanja in se usposabljamo za vse bolj kvalitetno delo.
Zato mu SKZP kot izraz globoke hvaležnosti poklanja zlato priznanje za razvoj psihoterapije.		

Odbor za podelitev priznanj za razvoj psihoterapije:
Janko Bohak, Jernej Vidmar, Samo Pastirk
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Prof. Dr. Alfred Pritz – Golden Award for the
Development of Psychotherapy

Honorary

professor Dr. Alfred Pritz was born in 1952 in St. Lorenzen in the
Styria region of Austria. After obtaining a Degree in Psychology
and Pedagogy, he continued to study Psychology and gained a doctorate in 1976. While studying for his degree he was also undertaking psychoanalytic training in the neoanalytic school
of Igor Caruso from which he qualified as the youngest Austrian psychotherapist. It may be
that this personal experience helped to shape his conviction that a young person, completing a
university course, is mature enough to meet the demands of psychotherapy work. And that furthermore psychotherapy is not a profession in which gray hair and wrinkles alone are a sign of
a practitioner's experience and wisdom. Out of this positive experience the idea was born that
psychotherapy could be studied at a university level, which culminated in the opening of the Sigmund Freud University. It offers students a much desired opportunity to study at its Faculty for
Psychotherapy immediately after successfully completing Maturation exams.
Alfred Pritz belongs to a small group of conscientious psychotherapists who know that the
closed doors behind which various modalities work and train cannot remain shut if psychotherapy is to develop. In order to become a respected scientific discipline and a widely recognized
profession, psychotherapists have to open the door to each other and start accepting their differences. This group, at the beginning of the 80s, gave the impetus for a Law for Psychotherapy.
Alfred soon became the driving force behind this group which aimed at establishing a successful dialogue between different psychotherapeutic modalities. First they reached an agreement
on the three main principles of psychotherapy education, later they reached an agreement on
the common standards of psychotherapy education. Negotiations were difficult and protracted,
especially between the highly demanding standards of psychoanalytic schools and the minimal
demands of some other psychotherapeutic modalities. It took a decade before the Austrian parliament passed the Law for Psychotherapy in 1990. The Law for Psychology was also enacted at
that same time. Alfred's input in this decade-long process was immeasurable and deservedly he
became known as the father of the Austrian Law for Psychotherapy.
In that same year 1990 we also find him in Strasburg where he, together with a number of
psychotherapists from three other European countries, discussed the future of psychotherapy
and their vision for it. This resulted in the well known Strasburg declaration which still holds as
the Magna Carta of psychotherapy. The Strasburg idea came to fruition and European Association for Psychotherapy (EAP) was born in 1991 in Vienna. Alfred Pritz as the General Secretary
continues to provide firm direction for its future development. EAP is about to celebrate its
18th birthday and its coming of age. During this time it has become a strong movement, which
throughout Europe connects more psychotherapists and associations than any other organisation.
When the World Association for Psychotherapy (WAP) was founded in 1995, Alfred's role in
the field of psychotherapy was marked on an international level by his election as President - a
position he still holds today. EAP has thus become globalized and now plays a leading part in the
further development of psychotherapy on all continents. It is worthy of note that we have heard
of no negative effects of this globalization.
Slovene Umbrella Association for Psychotherapy (SKZP) would feel honored if a man who
has contributed so much to the development of psychotherapy in both Europe and in the World,
has agreed to accept its Gold Award, without having any direct contribution in Slovenia. But it is
not so, Alfred's contributions to the development of psychotherapy in Slovenia are numerous. The
first one being that Slovenia has, since 1992, a representative on the central committee of EAP.
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Alfred has consistently shown interest and encouraged dialogue among separate psychotherapeutic modalities in Slovenia. His visit in 1997 contributed to the founding of SKZP a year later,
which shortly afterwards became a member of EAP. His next contribution involved help with
extending our 3-year course of Propedeutics ie. basic psychotherapeutic skills. We had started
to investigate ways in which this course might have greater recognition when we met with Alfred.
It was then that we learned about his intention to found a private university with a faculty for
psychotherapy. Together we looked into ways in which our Propedeutics study could be recognised by such university. The process was demanding and required much patient perseverance,
but finally SFU was successfully opened. Alfred then made us a generous offer which allowed us
to run a diploma study in Slovenia under the umbrella of the SFU.
Without his trust, we would not now have our 4th year of diploma study and 1st year of master study. The number of enrolling students, which is growing every year, offers us realistic hope
that in the foreseeable future a slovene person will have comparable access to psychotherapeutic
help as his counterpart in other European countries. Without Alfred we would stay - and please
excuse my dramatic phrase – in a hopeless situation.
We must also acknowledge Alfred's prolific work as a writer. He has published and edited
over 40 psychotherapy books, from which both experienced and student psychotherapists are
able to learn and develop their professional skills.
We would therefore ask you, please, to accept this Golden Award for the Development of
Psychotherapy, as a sign of the deep gratitude and respect SKZP holds for you.

Awards Committee for the Development of Psychotherapy
Janko Bohak, Jernej Vidmar, Samo Pastirk

Kairos
120 3/1-2/2009

Predstavitev knjige

RobertRILEY

Book review
Ethics for European Psychologists
by Geoff Lindsay, Casper Koene, Haldor Ovreeide, Fredi Lang
Göttingen (Germany): Hogrefe & Huber Publishers, 2008, pb, 212pp

T

his book was written by four eminent European Psychologists: Geoff Lindsay is an educational psychologist and past president of the British Psychological Society. He was an original
member of EFPA Standing committee on Ethics and is the current convenor. Casper Koene was
a clinical psychologist and is now a practicing psychotherapist who also teaches professional
ethics in the Netherlands. He was an original member of EFPA Standing Committee on Ethics
and its previous convenor. Haldor Ovreeide is a clinical child psychologist who also teaches and
consults colleagues in the Nordic countries on therapeutic communication with children and families, and on professional ethics. He is a longstanding member of EFPA Standing Committee on
Ethics and author of several books. Fredi Lang practiced as a health and organisational psychologist and is now a director of professional affairs in the Association of German Professional
Psychologists and is a member of EFPA Standing Committee on Ethics.
As the members of European Federation of Psychologists Association (EFPA) Standing
Committe on Ethics the authors are well aware of the ethical dilemmas facing practicing psychologists across Europe, regardless of their area of work - whether forensic, research, industrial,
educational or clinical. So, if you are glancing at this review, thinking to yourself that you do
not need to read a book about ethics, because »as a mature, right thinking individual you know
instinctively what is right« (p. 8), then think again. As the number of complaints demonstates
such a view is no longer maintainable. And in the event of a complaint, the assertion that you
acted at all times with the best of intentions, will simply not be enough.
This book is intended as a means to support the development of ethical practice by psychologists. It is practice orientated with 79 examples of situations giving rise to ethical considerations.
It presents in depth the EFPA Meta-code of Ethics. EFPA found that a common ethical code for
all psychologists within Europe was too difficult to achieve. Hence, rather than a code for psychologists, the Meta-code was devised for national associations setting out what the code of each
member association should address. All member associations are required to ensure that their
ethical codes are compliant with and certainly not in conflict with the Meta-code.
Such a code gives a set of norms by which actual professional behaviour can be evaluated. It
comprises self-enforced norms which are all formulated as guiding principles of high generality
and not as specific rules for practice. The code is not a cookbook where you look up the appropriate recipe to find the answer. The code rather provides a framework, a stimulus to thinking.
Furthermore, the authors make the point that thinking about ethics should not be a solitary act.
The book initially considers some general ethical dimensions, including:
- the ethics of consequence »I must see that I am not criticised«. Is this an adequate ethical
guideline when considering the potential consequences of professional acts?
- the ethics of procedure - does the use of standardised practices create a comfort zone for
the psychologist who loses touch with a more ethical procedure?
- dialogical ethics - does maintaining distance from your client result in using your client
as an object for psychological study and intervention, thus losing sight of a more ethical approach?
At the heart of the book are chapters 4 to 7 where each of the four main ethical principles of
respect, competence, responsibility and integrity is examined in detail, together with the specifi-
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cations and standards for each and the authors include many case examples to illustrate practical
applications.
The book concludes with chapters on Ethical problem solving and When things go wrong.
The most frequent cause of professional complaint involves breach of clients' confidentiality. But
are you at all times aware of who your client is? The answer is not always obvious, for instance
when a business engages you to work with a group of employees, or parents ask you to work
with their adolescent child, or if you are making assessments in a child custody dispute. And who
are the secondary parties to whom you owe a duty of respect? What happens when maintaining
confidentiality would expose your client or significant third party to some risks of danger, but
breaking confidentiality would lead to filing a professional misconduct complaint?
Conflicting issues are the essence of ethical dilemmas and will not go away by not addressing
them. There is the well known dictum »do good« - but, as the examples in the book show, with
ethical dilemmas it is not always possible to act in a solely positive way.
The authors crucially comment that »as ethical questions in psychologists' practical experience do not come along as clearly expressed tasks to be carried out ... it is essential for psychologists to pay attention in order to develop and maintain a high degree of awareness and inner
readiness to perceive and to seize ethical questions as a self-aware component of their professional role« (p. 122), and further »from the text of the Meta-code, professional practice is based
on the expectation that the individual psychologist is conscious of, adheres to, and weighs the
values, both explicit and implicit in the text of the codes. The Meta-code is an explication of what
society, clients and authorities can expect as best professional practice of psychology« (p. 39).
Can any of us afford not to read it? It is quite simply essential reading.

Reviewed by Robert Riley
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Drugi prispevki

IztokZver*

Društvo študentov psihoterapije Slovenije
Osnovne informacije

Društvo študentov psihoterapije Slovenije (DŠPTS)
Sedež: prostori Slovenskega inštituta za psihoterapijo (SIP), Trg
mladinskih delovnih brigad 5, 1000 Ljubljana.
Spletna stran: www.dspts.si (v izdelavi)
Kontakt: drustvo.dspts@gmail.com
Uradni zastopnik društva: Iztok Zver

Z

željo po izboljšanju našega položaja in razpoznavnosti v družbi, se nas je devet študentov fakultativnega študija psihoterapij e
in študentov propedevtike, proti koncu oktobra 2008, zbralo v prostorih
Šentviške vile, na Prušnikovi 74, z namenom ustanovitve društva. Posedli smo se v našo standardno
krožno formacijo in pričeli s podeljevanjem idej, razpravljali o naših razmišljanjih glede namena, vizije in nalog društva, ter v končni fazi sprejeli sklep o ustanovitvi.
Po dobrem mesecu in pol lovljenja in ubadanja z raznimi birokratskimi postopki, je bila 15.
decembra, s strani Upravne enote Ljubljana, izdana odločba o vpisu Društva v register društev in
tako je bilo Društvo študentov psihoterapije Slovenije tudi formalno ustanovljeno.

Kratek opis

Društvo je prostovoljno, neprofitno in nepolitično združenje slovenskih študentov psihoterapije Dunajske Univerze Sigmunda Freuda (v nadaljevanju SFU), študentov s strani Slovenske
Krovne Zveze za Psihoterapijo (v nadaljevanju SKZP) uradno priznanih psihoterapevtskih smeri
in edukantov iz propedevtike, ki se izobražujejo v okviru Slovenskega inštituta za psihoterapijo.
Društvo ima naslednji namen in cilje:
- združevanje študentov psihoterapije,
- zavzemanje za razvoj študija psihoterapije, za izboljšanje pogojev študija in za dodatne
študijske interese študentov psihoterapije,
- zavzemanje za razvoj psihoterapije na splošno,
- spoznavanje širše javnosti s psihoterapevtsko dejavnostjo,
- širitev psihoterapevtske dejavnosti v družbi.

Osnovne naloge društva so sledeče:
- predstavljanje in zastopanje študentov psihoterapije v Sloveniji ter zaščito njihovih interesov,
- vzpodbujanje in izvajanje ob-študijskih dejavnosti študentov psihoterapije,
- sodelovanje z mednarodnimi, tujimi in domačimi študentskimi in strokovnimi organizacijami ter posamezniki s podobnimi nameni in cilji,
- vzpodbujanje in izvajanje strokovnega in družabnega povezovanja študentov psihoterapije,
- vzpodbujanje dodatnega sodelovanja in povezovanja z matično Univerzo študentov psihoterapije (SFU) na Dunaju,
Dopolnilne naloge društva so sledeče:
- aktivno organiziranje in sodelovanje pri projektih namenjenih izboljšanju mentalnega
*Iztok Zver, zastopnik društva;  drustvo.dspts@gmail.com
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zdravja in dobrobiti udeležencev projektov,
- izvajanje založniške dejavnosti s področja psihoterapije in sorodnih znanstvenih disciplin,
skladno s predpisi, ki urejajo to dejavnost.
Člani Društva so redni, pridruženi in častni. Redni član lahko postane vsak dodiplomski in
podiplomski študent Univerze Sigmunda Freuda in edukanti iz propedevtike, ki se izobražujejo
v okviru Slovenskega inštituta za psihoterapijo (v nadaljevanju SIP). Pridruženi član lahko postane vsak študent psihoterapije, ki se izobražuje iz raznovrstnih, s strani SKZP uradno priznanih
psihoterapevtskih usmeritev.
Častni član lahko postane vsak, ki je s svojim delom prispeval k uspešnem delovanju Društva
ali prispeval k razvoju psihoterapije na splošno.

Naša dejavnost

Aktivni člani se društvenih zborovanj, ki se večinoma odvijajo na SIP-u, udeležujemo enkrat
do dvakrat mesečno. Na teh zborovanjih potekajo pogovori o nadaljnjih korakih Društva, o povezovanju študentov, o razvijanju in aktualizaciji raznoraznih novih projektov, o širitvi razpoznavnosti Društva in samega študija psihoterapije, ipd.
Projekti, ki so trenutno v pripravi in ki čakajo, da uzrejo
luč sveta, so med drugim:
- literarni oziroma tematski-debatni večeri, s katerimi
bomo, kolikor bo le možno – in seveda tudi želeno, poskusili obuditi tradicijo zloglasnih »sredinih srečanj« Freudove
družbe
- filmski (kino) večeri, katere bo seveda spremljala diskusija, na katero bomo, ob priložnosti, povabili tudi kakšnega strokovnjaka s področja polemike predstavljene v filmu
- »terapevtski« bowling-night in podobne kratkočasne
športne aktivnosti
- predstavitvene delavnice na drugih ljubljanskih fakultetah, organizirane z namenom povečanja razpoznavnosti in širjenja glasu o psihoterapevtski dejavnosti med mladimi, ter hkrati
tudi v duhu iskanja stičnih točk med raznoraznimi terapevtskimi metodološkimi in teoretičnimi
koncepti in drugimi vejami znanosti
- psiho-piknik društva
- povezava s predstavniki avstrijskih študentov SFU-ja in iskanje možnosti sodelovanja pri
potencialnih mednarodnih projektih
- …
Posebne pozornosti bo nedvomno deležna spletna stran Društva, ki je trenutno v pripravi.
Povezana bo z dotedanjim forumom, ki ga imamo študentje, s forumom, ki ga imajo nemško-govoreči študentje SFU-ja, ki študirajo na Dunaju, prav tako pa bo nudila obsežno in urejeno bazo
podatkov vseh literatur in zapiskov, ki se nam tekom študija nabirajo. Obenem bo služila tudi kot
svojevrstna oglasna deska, kjer bodo zbrani in objavljeni podatki o vseh aktualnih delavnicah,
kongresih, seminarjih in podobnih izobraževanjih s terapevtsko in sorodno vsebino. Seveda bo
nudila tudi celosten in temeljit vpogled v delovanje, ter strukturo samega društva, dokumentiran
in s slikami podkrepljen opis vseh organiziranih dogodkov, ter služila kot jedro povezovanja
Društva s širšo, ne-terapevtsko javnostjo.

Zaključek

Kratko predstavitev našega Društva bi zaobjel s citiranjem dr. Markusa Fäha, bivšega pred-
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sednika Evropske konfederacije psihoanalitskih psihoterapij, ki je na zadnjem mednarodnem
psihoanalitskem študijskem srečanju v Bukarešti, govoril o integraciji oziroma, morda bolje
rečeno, o inkluziji bodočih psihoanalitikov in psihoanalitskih skupnosti med preostalo družbeno
srenjo: „Iti morajo ven, v svet in med ljudi, izmenjavati ideje z ljudmi s področja drugih znanosti, prav tako pa morajo trdo delati na izgradnji močnega notranjega psihoanalitskega stališča,
katerega odpori ne zamajejo zlahka. Analitik se mora, če citiram Freuda, naučiti povzdigniti svoj
glas in glasno govoriti vse dokler ni slišan, pa četudi je za to potrebno veliko časa.”
Tem vodilom bo pri delovanju sledilo tudi naše Društvo, ki v svoje vrste, tako k aktivnemu
sodelovanju, kot tudi k udeleževanju naših projektov in med svoje podporne člane, vabi vse fakultativne študente, študente propedevtike, ter študente-edukante raznovrstnih psihoterapevtskih
usmeritev. 
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Nepozabno brucovanje

Tara NastasiaHughes

G

Nepozabno brucovanje (7. 3. 2009)

lasno ploskanje, nasmejani obrazi in kriki občinstva so naenkrat napolnili dvorano s toplo
sončno energijo, ki je kar silila nasmešek na moje ustnice. »Uspelo nam je!« mi je švigalo
po glavi, ko sem se še zadnjikrat z odra ozrla nad veselo publiko. Čutila sem zadovoljstvo celotne ekipe, ki smo pripravili brucovanje, in že z enim pogledom
sem vedela, da se isti stavek pojavlja tudi v njihovih mislih.
Organizirati dogodek, kjer bo vključen prvi letnik, kjer se
bomo veliko smejali in kjer bomo hkrati ohranili neko mero
dostojanstva do psihoterapije in sebe, ni takšen mačji kašelj
kot smo si predstavljali, ko smo prevzeli odgovornost za brucovanje. Na poti do uresničitve nas je čakalo veliko timskega
sodelovanja in vsemogočih izzivov, na katere prej nismo nikoli
niti pomislili. Dobiti glavne oporne točke za program, je bilo še
otročje lahko, saj smo nekega dne na Dunaju prav produktivno
prihajali na dan z idejami, kaj vse bi lahko vključili v program. ŽepredpodelitvijoletošnjihZigyevsmoseza
Takrat se še niti zavedali nismo, kako zahtevne naloge smo si odromponosnovživelivvlogedobitnikov.Z
v resnici zadali. Ker je minilo kar nekaj časa od zasnove naših leve: Jaka Henigman, Maša Prijatelj, Špela
prvih idej, je moja vest potrkala na vrata in me postavila na Tratnik
realna tla. Kdo bo sodeloval v vseh teh točkah? Kako nam bo uspelo napisati skeč, za katerega
se niti ne ve, na katero temo se bo nanašal? Vedno več takšnih vprašanj je krepilo mojo skrb,
da končno nekaj ukrenem. Tako smo začeli z bolj konkretnimi vprašanji, ki se kar niso in niso
končala. Bila sem presenečena tudi nad številom prostovoljcev za sodelovanje v programu, pa
da ne boste mislili, da jih je bilo veliko. Kdor se je prireditve udeležil, bo lahko sam potrdil, da
so se obrazi v večini ponavljali od točke do točke. Pa to vendarle mogoče ni bilo tako napačno,
ker verjamem, da smo bili sijajna ekipa z veliko volje in dobro mero talenta.
Ko so bile točke napisane, je bilo potrebno še vse skupaj zvaditi do takšne mere, da bo zadovoljilo javnost. Vaje so pustile v mojem spominu velik pečat, saj so to bile ure in ure našega druženja, ki so pripomogle k okrepitvi prijateljskih vezi med sošolci, s katerimi imamo, na žalost,
premalo stikov. Za skupino tako različnih
ljudi, od mlajših do starejših, od zelo zasedenih do totalnih »luftarjev«, je bilo že v
osnovi težko določiti termin za vajo. Tako
smo se po navadi dobivali po deseti uri
zvečer in vadili pozno v noč. Mislim, da je
bilo ravno naše sodelovanje, ki je bilo nujno za izpeljavo projekta, tisto, ki bo zaznamovalo ta dogodek kot koristno in prijetno
izkušnjo. In moram priznati, da bi šla čez
PritočkiNevronsenašibrucinisodali,sajsoodgovorilinavsazastavljena celoten proces še enkrat, če bi le lahko.
Na dan prireditve smo prišli v dvorano
vprašanjašepredensmojihuspeliprebratidokonca!Zleve:AnjaKragelj,
TaraHughes,AleksanderLavrini,KajaLeskovšek,TinaJereb,ŠpelaTratnik polni pričakovanj in upanja, da nam bo uspelo, ter z željo, da se čim bolje izkažemo.
Ko smo začeli z generalko, sem imela občutek, da nam ne bo uspelo izpeljati programa, saj je
polovica sodelujočih zamujala, računalnik je zablokiral in kazalo je, da bo manj udeležencev kot
smo pričakovali. Podatek, da bo občinstvo manjše, me ni razveselil, saj sem se veselila tega, da
se končno vsi trije letniki spoznamo in med sabo navežemo stike. Vzdušje pa se je spremenilo
v trenutku, ko smo uradno začeli. Stopila sem na oder in presenetljivo, prvič v življenju, se mi
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niso tresla kolena, občutkov stresa in živčnosti ni bilo in moram priznati, da sem jih še kar nekaj
minut čakala, da me dohitijo. Pa sem jih očitno premagala, ker sem vse do konca programa uživala prav v vsakem trenutku, ki sem ga preživela na odru. Sošolci, ki so igrali v skečih, so me
presenečali z vsako točko do konca, saj so blesteli prav povsod in kar nisem mogla verjeti, kako
zelo pogumni so. Očitno so tudi oni uspeli pregnati občutke strahu pred nastopanjem.
Ko sem se v sproščenem rajanju po uradnem programu pogovarjala s tistimi, ki so bili v občinstvu, so bili polni pohval glede kvalitete programa. Pomembno se jim je med drugim zdelo
tudi to, da nam je uspelo združiti šaljive z resnimi toni, povezati skeče in trenutke, ko smo prišli
v stik z zahtevnostjo naše šole, ki si počasi ustvarja prostor pod soncem. Študent tretjega letnika
študija psihoterapije Igor Okorn je ob svečah prebral Zgodbo o šoli, kot jo je poimenoval, in nas
zazibal v zamaknjeno intenzivno prisotnost:
»Nekega hladnega jesenskega jutra so se odprla vrata stavbe, ki je spominjala na staro šolo.
Vonj, ki se je širil po hodnikih, je bil takšen, kot da bi v njej še pred nedavnim kuhali šolska kosila in malice. Enak je bil občutek fanta, ki je po toliko letih ponovno sedel v zadnjo šolsko klop.
Spomnil se je, kako ga je mati pred davnimi leti pripeljala v prvi razred v prav takšno učilnico.
Poln upov in pričakovanj je fant sedel v šolsko klop z željo, da čim prej izve in se nauči čim
več. Da nadomesti vse zamujene ure, dneve in leta, ko ni mogel sedeti v teh klopeh in ni imel
možnosti hoditi v takšno šolo.
Ker to ni bila čisto navadna šola. Bila je posebna šola. Fantu so se zdeli učitelji, učiteljice in
učenci prav posebni. Mislil si je: ‚Končno sem prišel nekam, kjer me bodo razumeli in tudi jaz
bom lahko razumel njih.’
Z občudovanjem je fant gledal na tiste, za katere so mu povedali, da so se spomnili ustanoviti
takšno šolo. V njegovih očeh so bili pravi heroji. Sam je pomislil: ‚Res so pogumni, vztrajni, izkušeni in modri, da so se lotili tega. In toliko vedo o tem, kaj pomeni biti človek.’
Fant se je počutil nebogljenega in odločil se je, da se kar prepusti poslušanju in učenju. Vse
ga je zanimalo in veliko je spraševal. Vedno bolj je spoznaval šolo, učence, učitelje in tudi tiste,
ki so bili ‚očetje’ šole. Več je videl, bolj se je počutil del te posebne šole.
A vendarle je včasih šlo kaj tudi drugače, kot bi si fant želel. Kot da bi se za trenutek zazdelo,
da ta šola sploh ni takšna, kakršno so mu obljubili in takrat je pomislil, da tudi 'očetje' šole niso
tako močni, pametni in pogumni, kot se mu je zdelo na začetku.
A odločil se je, da vztraja. Vztraja tako, kot je čutil, da so vztrajali tisti, ki so se borili za to,
da je ta šola nastala. Da bo pogumen in solidaren, kot so ga učili prav v tej šoli. In vedel je, da
so vsi tisti, ki so vztrajali v tej šoli, iskali skupaj z njim pot do sebe, pot do človeka.
Fant je verjel, da bo prišel dan, ko bo lahko s sošolci stopil pred vse tiste, ki so skupaj z njim
na tej poti in pred tiste, ki so ‚očetje’ te šole ter jim povedal:
‚Hvala vam za to, da ste vztrajali in še vztrajate na tej poti. In naj se vam zahvalim tudi v
imenu tistih, ki jih ni tukaj z nami, pa ste jim polepšali življenja. Zaradi VAŠE-NAŠE šole.’«
Če povzamem, lahko rečem, da smo program izpeljali
prisrčno in uspeli publiko nasmejati do solz, pa jo tudi na
trenutke ganiti. Sproščeno vzdušje je trajalo še pozno v
noč ob plesu in številnih pogovorih in stikih. Sama sem
zelo vesela, da sem bila del tega brucovanja, saj mi je
dalo osnovo in željo po organizaciji in sodelovanju na več
prireditvah, zato me gotovo še kdaj opazite na kakšnem
odru.

Tara Nastasia Hughes,
organizatorka in povezovalka prireditve
»Nevrotransmiterji«čakajonasvojznak,dapriplešejo
v»sinapso«.Zleve:AndrejkaKozlevčar,RobertMušić,
Maša Prijatelj, Vera Horžen.
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I

ščemo korenine in razsežnosti človekovega etičnega doživljanja in ravnanja. In sicer nasploh,
posebej pa v psihoterapiji. Etično ravnanje je temeljna obveza vsake psihoterapije. Dejstvo, da
Združeni narodi zadnja leta intenzivno delajo na projektu svetovna etika, pa govori, da je ta tema
danes tudi širše družbeno v ospredju.

1. Človekov »organ« za prepoznavanje etičnega vidika resničnosti in za motivacijo pri njegovem
uresničevanju je vest v jedru ali v zadnji globini človekove zavesti.

Indijski nobelovec za literaturo Rabindranat Tagore poje v 81. pesmi nagrajene zbirke Darovanjke:
... Skrit v srcu stvari, siliš seme v kali,
popke v cvet in zoreče rože v sadove ...

Celotna pesem riše človekovo psihosocialno stanje pri iskanju uspelega življenja, miru in
sreče. Ti verzi v središču pesmi se zdi, da so ključ do teh temeljnih življenjskih ciljev vsakega
človeka. Govorijo o nečem močnem in pametnem v človeku, ki ustvarjalno poganja smiselni razvoj in sluti ali celo spoznava v objektivni stvarnosti vsaj tisti del njene strukture in zakonitosti,
ki je zanj v tistem trenutku potrebna. Ta sila je skrita najgloblje v človekovem srcu, v njegovem
osebnem jedru. Možno je, da je človek ne opazi in ne upošteva, da jo zasuje s kakim plazom,
pod katerim živi neopazno, medtem ko njegovo seme, popki, cvetovi in sadovi zakrnevajo in
propadajo. Naravno pa je – naravni razvoj sili posameznika in skupnost v to smer –, da človek to
silo v srcu celostno sluti, dojema, razvija in krepi, da je kompas njegovemu doživljanju in moč
njegovemu ravnanju.
Isto spoznanje, ki ga je pesnik Tagore zapisal v 20. stoletju, je v osnovnem judovskem nacionalnem in verskem zakonu formulirano že več kot tri tisoč let, od Judov pa ga je s Svetim
pismom prevzela krščanska vera. Ta starodavni zapis poudarja, da človek lahko to zakonitost
in temeljno silo v sebi prepozna in v svojem življenju uresničuje ter da je to njegovo človeško
uresničenje, uspeh in sreča, nasprotje pa njegov življenjski polom. Dobesedno pravi:
... zapoved zate ni pretežka in ni oddaljena.
Ni na nebu, da bi mogel reči: »Kdo se bo za nas povzpel v nebesa, da nam jo prinese in jo da
slišati, da jo bomo mogli izpolniti?«
Tudi ni onkraj morja, da bi mogel reči: »Kdo se bo za nas odpravil čez morje, da nam jo prinese in jo da slišati, da jo bomo mogli izpolniti?«
Kajti prav blizu tebe je beseda, v tvojih ustih in v tvojem srcu, da jo lahko izpolnjuješ.
Glej, danes sem položil predte življenje in srečo, smrt in nesrečo. (Sveto pismo 5 Mz 30,
11–15)
Slovenski jezik imenuje to človekovo zmožnost vest. Pojem vesti poznajo jeziki vseh kultur,
kar pomeni, da ljudje od nekdaj doživljajo v sebi neko dejstvo, ki so ga naši predniki poimenovali z istim besednim korenom kot budno zavest, védenje in vedênje.
Vest je torej človekova zmožnost, da prepoznava, katero njegovo doživljanje in ravnanje je
smiselno v določeni situaciji in katera življenjska usmeritev je smiselna, obenem pa je tudi ener-
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getski naboj, da zmore v svoji človeški svobodi smiselno doživljati in ravnati.
Poudariti je treba, da je vest nasprotje nadjaza. Če pomeni nadjaz s socializacijo internalizirane družbene norme, ki delujejo v posameznikovem doživljanju in vedenju kot relativna neosebna
prisila, je vest človekova najgloblja osebna zmožnost za iskanje, prepoznavanje in uresničevanje
smiselne strukture resničnosti kot celote; ta celota resničnosti pa zajema smiselne sistemske zakonitosti človeške osebnosti, medčloveškega sožitja ter človeškega sožitja z naravo in celotno
resničnostjo.
Med klasičnimi psihologi in psihoterapevti sta se vprašanju etičnosti ter načinom za doseganje etičnega doživljanja in ravnanja posvečala zlasti Carl G. Jung (1875-1961), ki je bil pozoren
na metode duhovnega poglabljanja (te razvijajo in krepijo vest), in Viktor E. Frankl (1905-1997),
ki je bil pozoren na eksistencialnost in sistemskost etičnega v stvarnosti in v človeku ter na vest
kot etični organ v človekovi duhovni razsežnosti. Pri nas se je tem vprašanjem posvečal kot psiholog in antropolog Anton Trstenjak (1906-1996), ki je bil med drugim pozoren na antropološke
povezave med človekovo etičnostjo in ustvarjalnostjo ter etičnostjo in srečo. O vesti je veliko
pisal tudi evropsko uveljavljeni slovenski strokovnjak za etiko in moralo Alojzij Šuštar (19202007).
Polje etičnosti zarisujejo torej človekovo osebno spoznanje smiselnega v konkretni situaciji,
svoboda odločitve za njegov sprejem ali zavrnitev ter zmožnost za udejanjenje svoje odločitve.

2. Na poti človekove etične uresničitve so tri nevarne pasti:

- človekova doživljajska etična otopelost, ki je ponavadi posledica nekega omamljanja zavesti;
- človekova kolektivistična pomasovljenost, ki je ponavadi povezana z družbeno manipulacijo in osebnostno nezrelostjo, in
- človekov individualistični subjektivizem, ki je ponavadi povezan z intelektualnim narcizmom.
Navidez se zdi, da sta omamna otopelost in utopljenost v masi ena skrajnost, ki se zelo loči
od individualističnega in liberalističnega subjektivizma. Toda na pladnju kroga nam dosegljive
stvarnosti se skrajnosti rade stikajo in tako je tudi pri pasteh na poti do človekove etičnosti.
Vsem trem je skupno dvoje. Prvo: zanemarjajo človeško osebo kot tako (pri prvih dveh se utopi,
pri tretji se poljubno napihuje balon jaza posameznika ob zanemarjanju njegove sistemske povezanosti z vsemi drugimi in z naravo). In drugo: nobena od pasti resno ne sprejema aksioma,
da je vsa resničnost smiselna sistemska celota, ki se razvija, človek pa njen sestavni del, ki ima
to prednost, da ta lahko zakonitosti sebe in ostale resničnosti do neke mere dojema in svobodno
uresničuje (to je človekova osebna zasluga) ali pa ovira in poškoduje.

3. Pri iskanju in uresničevanju etične življenjske poti človeku pomagajo zlasti:

- razumsko poglabljanje v sistemske zakonitosti človeka, medčloveškega sožitja, narave in
celotne stvarnosti;
- aktivno delo in sodelovanje v skupnosti ob upoštevanju izkušenj drugih ljudi, ki živijo
sedaj ali so živeli v preteklosti (etično izročilo);
- človekove osebne dobre navade za zdravo življenje, za nenehno usklajevanje medčloveškega sožitja (zlasti komunikacijske navade) ter navade za redno kulturno in duhovno poglabljanje.
Etični varovalni dejavnik ni posamezna od teh treh, ampak vse tri skupaj. Etično doživljanje
in ravnanje je vedno rezultat ravnotežja med človekovo aktivnostjo, njegovim duhovnim poglabljanjem in sožitjem z drugimi ljudmi (akcija, kontemplacija in občestvo).
Etičnost je najbolj čista oblika človekove ustvarjalnosti (Trstenjak), kajti samo pri etičnem
ravnanju človek dejansko ustvarja iz nič nekaj povsem novega: samega sebe kot človeka (projekt
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človek) in medčloveško sožitje (projekt občestvo in skupnost). Pri vsej ostali ustvarjalnosti človek le odkriva in preoblikuje nekaj, kar je že bilo. Etičnost je torej ustvarjanje v najbolj pristnem
pomenu besede, in sicer lastne človekove osebe, sožitja med ljudmi ter z naravo in s celotno
stvarnostjo; etičnost je življenjska pot človekove uresničitve.

4. Etika psihoterapije

Najprej ne škoditi!
Eden od pogojev, da psihoterapevtova pomoč ne škodi, je to, da terapevt človeka v stiski v
resnici spoštuje. To pomeni, da ga jemlje resno z vsemi njegovimi potrebami, zmožnostmi in
možnostmi. Če ima terapevt stališče premoči namesto pomoči – najsi bo nezavedno ali zavestno
– klientu vedno škodi. Ko pa ga doživlja, da ima svoje enkratno življenje s svojimi težavami,
stiskami, dosežki, zmožnostmi in možnostmi, da ga – kot vsak človek – »v nečem prekaša in se
v tem od njega uči«, ga bo spontano spoštoval in upošteval vse njegove konkretnosti, ki terapijo
ovirajo in podpirajo.
Poleg tega, da psihoterapevt (in vsakdo, ki poklicno dela z ljudmi in za ljudi) ne škodi človeku, ki pride k njemu po pomoč v svoji človeški stiski, mu mora tudi nekaj dati.
Ljudje, ki prihajajo v svoji stiski po pomoč k psihoterapevtu, so kot bi bili zaprti v jalovo
temo – samega sebe, druge ljudi, svet in celotno stvarnost doživljajo kot v temi, brez svetlobe
realnih izhodov na prosto pot. Človekova stiska je sicer velika energija, toda v kaotični temi
brezizhodnosti ga tišči in pohablja. Ko pa v svoji temi najde razpoko, skozi katero sije svetloba,
ga prav ta energija stiske požene, da začne ustvarjalno doživlja sebe, druge ljudi, svet in celotno
stvarnost in tudi tako ravnati. V tem primeru postane človekova stiska glavna energija, da gre na
svetlo in hodi odprto, na planem svojo smiselno življenjsko potovanje. Psihoterapevtski pogovor
in drugi psihoterapevtski metodični posegi včasih človeku posvétijo na pot iz njegove jalove zaprtosti. V tem primeru gre za uspelo psihoterapijo. Včasih to ne uspe. Toda tudi v tem primeru je
etično poslanstvo psihoterapevta isto: da človeku posvetí dobro besedo. Posvetíti (človeku dobro
besedo) in posvétiti (z lučjo prave besede) nista tako različni besedi, kot se zdi! S tem, ko se
psihoterapevt posvetí človeku s svojo dobro besedo v primerih, ko prava terapija (ozdravljenje)
trenutno ne uspe, opravlja nič manj pomembno paliativno strokovno pomoč človeku v trenutno
nerešljivi življenjski težavi.
Dobra beseda je najboljša postrežba, je rad dejal Trstenjak. Z njo je psioterapevt človeku v
stiski za nekaj trenutkov človek (Človek je človeku človek po besedi – Trstenjak). Če upoštevamo, da imajo človekova duhovnost, umetnost, etičnost in doživljanje sreče skupno korenino, to
je strmenje nad čudovitim v sebi, v drugih in v sožitju z ljudmi (družba), v naravi in v celotni
stvarnosti, potem lahko rečemo, da dobra psihoterapevtska beseda v vsakem primeru budi človeka iz temnega spanja in morečih sanj v svet, ki je poleg bolnega, krivičnega in krutega tudi
čudovit.
To je etika psihoterapije.
Tagore začne svojo 81. Darovanjko z verzom, ki lepo naslika človeka v stiski:
Marsikakšen prazen dan sem jokal za zgubljenim časom.
In nadaljuje s temeljnim etičnim spoznanjem o smiselnosti vsega:
A nikoli ni zgubljen, o gospod.
Ti si vzel vsak trenutek mojega življenja v svoje roke.
Skrit v srcu stvari, siliš seme v kali,
popke v cvet in zoreče rože v sadove.
Konča pa z verzi, ki so nam bili vodilo za razmišljanje o psihoterapevtski etiki ali o pristnem
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psihoterapevtskem poslanstvu (kot istemu rečemo običajno):
Utrujen sem spal na jalovi postelji
in si mislil, da je vsega dela konec.
Zjutraj sem se zbudil
in našel na vrtu vse polno cvetočih čudežev.
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S loven s ka k rov n a z ve za za p si h o te r a p i j o ( S K ZP )
v sodelovanju s
Slovenskim inštitutom za psihoterapijo (SIP)
in
U n i v e r z o

S i g m u n d a

F r e u d a

vabi na

SEDME ŠTUDIJSKE DNEVE SKZP
Rogla 2009
z naslovom

ETIKA V PSIHOTERAPIJI

ROGL

od če t r t k a 4. j unij a d o sob ote 6. ju n ija 2009 (pr vo obvestilo)
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Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi!
Zadnjih nekaj let smo priča izrednemu porastu zanimanja za psihoterapijo v Sloveniji. Ljudje
se hitreje odločijo za pogovor s psihoterapevtom kot pred časom in mnogi vstopajo v psihoterapevtsko izobraževanje z namenom, da to postane njihova poklicna pot. Pri tem pa so pomembne
smernice, kako pridobljeno znanje uporabljati tako, da je v dobrobit pacientom oz. klientom in
razvoju psihoterapije. Letošnje študijske dneve SKZP namenjamo torej Etiki v psihoterapiji, saj
je ravno etični kodeks ena takšnih smernic pri profesionalnem delu z ljudmi.
Etični kodeks, ki ga je SKZP sprejela septembra 2007, temelji na načelih etičnega kodeksa
Evropske zveze za psihoterapijo (EAP), največje strokovne psihoterapevtske organizacije v Evropi. Njegov namen je zaščititi in zavarovati ljudi pred neetično uporabo psihoterapije, kot orientacija pri delu za psihoterapevte in edukante / študente psihoterapije ter kot osnova za pritožbe.
Podrobneje se posveča načelom zavestnega in etičnega ravnanja na naslednjih področjih:
- odgovornost: psihoterapevt je kot praktik, učitelj ali raziskovalec odgovoren za vzdrževanje najvišjih strokovnih standardov in sprejema odgovornost za vsa svoja dejanja;
- kompetentnost: v smislu stalnega izobraževanja, usposabljanja ter sledenja razvoju psihoterapevtske znanosti;
- moralni in pravni standardi: psihoterapevt se zaveda, da njegova osebna moralna merila
vplivajo na njegovo delo in pri tem skrbi, da so takšna, da pozitivno vplivajo na izpolnjevanje
njegovih strokovnih obveznosti in ne zmanjšujejo zaupanja javnosti v psihoterapijo;
- zaupnost: psihoterapevt spoštuje zaupnost podatkov pridobljenih pri delu in jih lahko razkrije drugim le s pacientovim/klientovim privoljenjem; razen v izjemnih primerih, ko obstaja
verjetnost življenjske ogroženosti pacienta/klienta ali drugih ljudi;
- dobrobit pacientov/klientov: psihoterapevt spoštuje integriteto in ščiti dobrobit ljudi in
skupin s katerimi dela;
- poklicni odnosi: psihoterapevt spoštuje raznolikost metod drugih psihoterapevtskih pristopov in deluje skladno s potrebami, kompetencami in dolžnostmi svojih kolegov;
- stiki z javnostjo: izjave za javnost, oglasi, reklamiranje in druge promocijske aktivnosti so
podane na tak način, da pomagajo javnosti k obveščenim presojam in izbiram;
- tehnike ocenjevanja: pri razvijanju, objavljanju in uporabi psihoterapevtskih tehnik ocenjevanja, psihoterapevt po svojih najboljših močeh podpira dobrobit in interese pacienta/klienta;
- raziskave: kadar se psihoterapevt odloči za raziskovanje, mora pri tem upoštevati dostojanstvo in dobrobit sodelujočih ter pravila in strokovne standarde, ki uravnavajo izvajanje raziskav; pred samim začetkom raziskovanja pa si mora pridobiti svobodno privolitev pacientov oz.
klientov.
Načela etičnega kodeksa, pa tudi širše palete vprašanj in povezav med etiko in psihoterapijo,
bomo na letošnjih študijskih dnevih obravnavali v obliki predavanj, delavnic, seminarja in okrogle mize. Hkrati boste imeli na izbiro precejšnje število izkustvenih delavnic iz psihoterapije in
sorodnih področij, ki so pri nas aktualna.
Poleg domačih predavateljev in izvajalcev delavnic, smo povabili tujega gosta prof. dr. Alfreda Pritza, rektorja Univerze Sigmunda Freuda in generalnega tajnika EAP. Predstavil nam bo
svoje bogate izkušnje v zvezi z našo glavno temo in nas informiral o aktualnih dogajanjih po
ostalih Evropskih deželah, ki se ravno tako kot mi, trudijo za avtonomen in z zakonom uveljavljen psihoterapevtski poklic.
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Častni prof. dr. Alfred Pritz se je rodil leta 1952 v St. Lorenzenu na Štajerskem v Avstriji in
po študiju psihologije, psihopatologije in pedagogike leta 1976 doktoriral iz psihologije. Kot
psihoterapevt se je usposabljal v različnih psihoterapevtskih smereh in že od leta 1977 dela v
Ambulanti za psihoterapijo v Wiener Gebietskrankenkasse. Kot učni psihoanalitik dela s posamezniki in skupinami ter kot profesor predava in razvija projekte za sistematična izobraževanja
iz psihoterapije na različnih Evropskih univerzah.
Od leta 1985 do 1990 je bil osrednja osebnost v razvijanju avstrijskega zakona o psihoterapevtski dejavnosti, ki je bil leta 1990 sprejet v avstrijskem parlamentu. Od leta 1993 pa sodeluje
s komisijo parlamenta evropske unije za pravno ureditev psihoterapije v deželah EU. Izdal in
uredil je okoli 40 knjig iz področja psihoterapije.
Več informacij dobite pri tajnici Slovenske krovne zveze za psihoterapijo:
IRENA POŠTRAK, irena.skzp@gmail.com
Radovanova ul. 12, 2000 Maribor
Tel. 02 429 65 60, 031 770 971
Fax 02 429 6 5 61
Novosti bodo stalno objavljene na spletni strani SKZP:
http://marela.uni-mb.si/skzp
Veselimo se nadaljnjega sodelovanja ter snidenja na Rogli!
Programski odbor:
Romana Kebe, predsednica
Janko Bohak, Janko Bras, Ljudmila Brezigar, Tomaž Flajs, Miran Možina, Majda Mramor, Samo
Pastirk, Jože Ramovš, Jana Rijavec, Gregor Žvelc.
Organizacijski odbor:
Irena Poštrak, predsednica
Janko Bras, Romana Kebe, Manuela Mežič, Cvetka Ornik, Katarina Možina, Ksenija Poštrak.
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Program sedmih študijskih dnevov SKZP
ČETRTEK, 4. junij 2009
9.00

10.30

10.30

11.15

11.15

12.30

Registracija
POZDRAVNI GOVORI: Miran Možina - predsednik SKZP, Romana Kebe - vodja programskega
odbora, Maja Smrdu - glavna urednica Slovenske revije za psihoterapijo KAIROS, idr.
PLENARNO PREDAVANJE: »Skrit v srcu stvari ...« (R. Tagore)Predava: dr. Jože Ramovš

12.30

14.30

Kosilo

14.30

16.30

DELAVNICE

16.30

17.00

17.00

19.00

19.00

21.00

Odmor s kavo in čajem
PLENARNO PREDAVANJE in OKROGLA MIZA: Etični kodeks SKZP
Predavajo: mag. Miran Možina, Leon Lojk in Srečo Dragoš.
Večerja

21.00

KULTURNI VEČER - Vlado Novak: Govor malemu človeku

PETEK, 5. junij 2009
7.15

7.45

9.00

11.00

11.00

11.30

Meditacija z gongom - Lučka Šantl
PLENARNO PREDAVANJE in OKROGLA MIZA: Na poti k Etičnemu kodeksu psihoterapevtov
Slovenije Predavata: dr.Polona Matjan Štuhec in Irena Kosovel Podgornik
Odmor s kavo in čajem

11.30

13.30

DELAVNICE

13.30

15.30

Kosilo

15.30

17.30

DELAVNICE

17.30

18.00

18.00

19.00

19.00

21.00

Odmor s kavo in čajem
PLENARNO PREDAVANJE: Razvojni vidiki moralnosti kot dela
kontrolnih funkcij. Predava: prof. dr. Peter Praper
Večerja

21.00

Družabni večer s plesom

SOBOTA, 6. junij 2009
7.15

7.45

Meditacija z gongom - Lučka Šantl
SVEČANA PODELITEV Zlatih priznanj, Evropskih in Slovenskih diplom
iz psihoterapije ter Diplom iz propedevtike psihoterapije
PLENARNO PREDAVANJE: Etika v psihoterapijiPredava: prof. dr. Alfred Pritz

9.00

9.45

9.45

11.00

11.00

11.30

11.30

13.30

13.30

15.00

Odmor s kavo in čajem
PLENARNI SEMINAR: Prikazi primerov neetičnega ravnanja
psihoterapevtov Predava: prof. dr. Alfred Pritz
Kosilo

15.00

17.00

DELAVNICE

17.00

17.30

SKLEP, plenarni zaključek

138

Urnik delavnic
ČETRTEK 14.30 – 16.30 (maks. število udeležencev)
1.
2.

4.

Kebe Romana
Kociper Lidija in
Kociper Jože
Kolarič Damjan in
Savnik Alenka
Ozbič Polona

5.

Radetić Radovan

6.

Ramovš Jože

7.

Šantl Lučka

8.

Virant Franja

3.

Podosebnosti in oblikovanje samopodobe

11

Imago partnerska terapija - kaj je imago?

neomejeno

Etika delovnega odnosa v sistemski družinski terapiji
Neizžalovana izguba posameznika za smrtjo družinskega člana v
družinskem kontekstu
Uporaba modela strukturne analize socialnega vedenja (SASV
model)
Etično polje v logoterapiji in v Trstenjakovi psihoterapiji

12

S pomočjo zvokov gonga do stika s seboj
Vrednote in duhovni osebnostni razvoj: katere vrednote potrebuje
naša družba sedaj?

neomejeno
neomejeno
20
12
18

PETEK 11.30 – 13.30 (maks. število udeležencev)
9.

Bohak Janko

Delo s sanjami v psihoanalitski psihoterapiji

10

10.

Grdina Rožana

»Etika srca« v terapiji in praksi psihosinteze

20

11.
12.

Kobal Leonida
Kovačević Milenko,
Vivod-Rajh Ingrid
Lampreht Marinka,
Pudgar Irena, Palir Teja

Meditacija in psihoterapija

20

Skupinska socioterapija in psihoterapija pri ljudeh s shizofrenijo

neomejeno
neomejeno

neomejeno

13.
14.

Možina Miran

Etika v superviziji
Protisamomorilni dogovor:
analiza video posnetka terapevtskega pogovora

15.
16.

Pahljina Cvijeta
Rozman Vita
Papež Irena

Iz zakladnice logoterapije
Ženska identiteta:
jaz ženska, moje doživljanje sebe

neomejeno

20 (ženske)

PETEK 15.30 – 17.30 (maks. število udeležencev)
17.

Bohak Janko

18.

Flajs Tomaž

19.
20.

Horžen Vera
Lan Pečjak in
Renata Fabec
21. Pastirk Samo
Vidmar Jernej
22. Polajner Bogdan

23.

Vrečič Nives

Delo s sanjami v psihoanalitski psihoterapiji

10

Estetika psihoterapije
15
Oriental body work: čutenje in izražanje ženskosti skozi glasbo in
(odvisno od prostora)
ples
Etika telesnega stika v psihoterapiji
neomejeno
Delo s skupinami v vedenjsko kognitivni psihoterapiji

neomejeno

Bonding psihoterapija
»Igra v peskovniku« -sandplay s perspektive geštalt terapije
(pri delu z odraslimi)

neomejeno
12
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PETEK 11.30 – 13.30 in 15.30 – 17.30 (maks. število udeležencev)
24.
25.

Latini Alen
Rebula Alenka,
Prebeg Josipa

Psihoterapija - previdno s »potlačenim”

neomejeno

Telo v odnosu psihoterapevt – klient

36

SOBOTA 15.00 – 17.00 (maks. število udel ežencev)
26.

Benedik Emil

Ko morala grize

Neomejeno

27.

Černetič Miha

Čuječnost v vsakdanjem življenju

28.

Kejžar Škulj Anita

Razvijanje dobrega počutja - prostora esence

20
neomejeno

29.
30.

Telo, čustva in naša duševnost
»A mor'm it?« - udeležba otroka in mladostnika v gestalt
izkustveni DT
Pogled in beseda

32.

Kirn Pavlo
Kreft Ivana in
Klemenčič R. Mija
Mrzlekar Svetel
Danijela
Oravecz Robert

33.

Rajnar Pika

31.

Odnos med samomorilno osebo in terapevtom
Praktična predstavitev delovanja metode EFT (Emotional
Freedom Technique)

12
20
neomejeno
neomejeno
neomejeno
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IrenaPOŠTRAK

Stiki aktivnih udeležencev na 7. študijskih dnevih SKZP
IME IN PRIIMEK

NASLOV PREJEMANJA INFORMACIJ

ELEKTRONSKI NASLOV

1

BENEDIK EMIL

Hraše 37, Hraše

Emil.benedik@telemach.net;

2

BOHAK JANKO

Kosarjeva 54, 2000 Maribor

Bohak.janko@siol.net;

3

ČERNETIČ MIHA

Ljubljanska ul. 58, 2000 Maribor

Miha.cernetic@volja.net;

4

FLAJS TOMAŽ

Gabrščkova 22, 1000 Ljubljana

tflajs@gmail.com;

5

GRDINA ROŽANA

Ul. II. prekomorske brgade 22, 6000 Koper

Rozana.grdina@akademijapsihosnteza.org;

6

HORŽEN VERA

Breg 60a, 1310 Ribnica

Vera.horen@mail.generali.si;

7

DRAGOŠ SREČO

Fakulteta za socialno delo, Topniška 31, 1000 Ljubljana

sreco.dragos@fsd.uni-lj.si

8

KEBE ROMANA

Bločice 36, 1384 Grahovo

Romana.kebe@volja.net;

9

KEJŽAR ŠKULJ ANITA

Vidovdanska 3, 1000 Ljubljana

notranjamoc@gmail.com;

10

KIRN PAVLO

Bač 11, 6253 Knežak, 05/788 00 78 in 040 372 228

Pavlo.kirn@gmail.com;

11

KOBAL LEONIDA

Ul. Metoda Mikuža 16, 1000 Ljubljana

leonda.kobal@fsd.uni-lj.si;

12

KOCIPER JOŽE

Borštnikova 112, 2000 Maribor

kociper@gmail.com;

13

KOCPER LIDIJA

Borštnikova 112, 2000 Maribor

lidija.kociper@gmail.com;

14

KOLARIČ DAMJAN

Pokopališka 2, 1000 Ljubljana, 040 800 826

Damjan_kolaric@t-2.net;

15

KOSOVEL PODGORNIK IRENA

16

KOVAČEVĆ MILENKO

Borova vas 2, 2000 Maribor

Milenko.kovacevic@siol.net;

17

KREFT IVANA

Pediatrična klinika KO za nefrologijo ul.
Stare pravde 4, 1000 Ljubljana

Ivana.kreft@kclj.si;

18

LAMPREHT MARINKA

Maistrova ul. 3, 2380 Slovenj Gradec

19

LATINI ALEN

Bezenškova 45, 2000 Maribor

Alen.latini@gmail.com;

20

LEON LOJK

Bleiweisova 6, 4000 Kranj

leon.lojk@siol.net

21

MATJAN ŠTUHEC POLONA

Savlje 74c, 1000 Ljubljana

ikpp@siol.net

22

MOŽINA MIRAN

Ul. Metoda Mikuža 16, 1000 Ljubljana

Mran.mozina@guest.arnes.si;

23

MRZLEKAR SVETEL DANIJELA

Gosposvetska 12, 2000 Maribor

24

ORAVECZ ROBERT

Strjanic 24, 2273 Podgorci

robert.oravecz@guest.arnes.si;

25

OZBIČ POLONA

Kersnikova 8, 1000 Ljubljana

Polona.ozbic@gmail.com;

26

PAHLJINA CVIJETA

Šolska 3, 3215 Loče

cvijeta.pahljina@siol.com;

irena.kosovel-podgornik@gov.si

/

/
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27

PALIR TEJA

Varna hiša Celje, 3000 Celje

/

28

PAPEŽ IRENA

Šmihel 35a, 8360 Žužemberg

Irena.papez@gmail.com;

29

PASTIRK SAMO

Cesta XIV. Divizije 95b, 2000 Maribor

Samo.pastirk@t-2.nt;

30

PEČJAK LAN

Trg MDB 5, 1000 Ljubljana

info@lanpecjak.com;

31

POLAJNER BOGDAN

Šocjan 46a, 6000 Koper

32

PRAPER PETER

Savlje 74c, 1000 Ljubljana

ikpp@siol.net

33

PREBEG JOSIPA

Dolina 500, Trst, Italija

josipaprebeg@yahoo.it;

34

PRITZ ALFRED

Sigmund Freud University Vienna,
Schnirschgasse 9a, 1030 Vienna

alfred.pritz@sfu.ac.at

35

PUDGAR IRENA

Varna hiša Celje, 3000 Celje

36

RADETIČ RADOVAN

Kajuhova 42, 1000 Ljubljana

radovan@aleksandra-zavod.si;

37

RAJH VIVOD INGRID

38

RAJNAR PIKA

Rojćeva 17, 1000 Ljubljana

prajnar@hotmail.com;

39

RAMOVŠ JOŽE

Reljeva 11, 1000 Ljubljana

Joze.ramovs@guest.arnes.si;

40

REBULA ALENKA

Dolina 500, 34011 Swsljan – Devin
nabrežina, Trst, Italija

alenkarebula@alice.it;

41

ROZMAN M K MIJA

Matjaževa 5, 1000 Ljubljana

Mija-marija.klemencic@guest.arnes.si;

42

ROZMAN VITA

Na zelenici 1, 1360 Vrhnika

Vita.rozman@gmail.com;

43

SAVNIK ALENKA

Prelog, Breznikova 33, 1230 Domžale

Alenks.savnik@siol.net;

44

ŠANTL LUČKA

Makedonska 31, 2000 Maribor

Lucka.santl@gmail.com;

45

VIDMAR JERNEJ

Sadjarska 11b, 2000 Maribor

Jernej.vidmar@ukc-mb.si;

46

VIRANT FRANJA

Cvišlerji 4, 1330 Kočevje

47

VREČIČ NIVES

Vrhovčeva 9, 1000 Ljubljana

/

/

/
nivesv@gmail.com;
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PLENARNA PREDAVANJA

PREGLED PRISPEVKOV

RAMOVŠ JOŽE: »SKRIT V SRCU STVARI ...« (R. Tagore)
(Glej prejšnji prispevek!)

DRAGOŠ SREČO: ETIKA (PRESEKOV) SOCIALNEGA VARSTVA

Vsaka etična odločitev predstavlja odgovor na (vsaj) tri vprašanja. Prvič, ali sploh gre za
etično vprašanje ali ne? Drugič, pritrdilni odgovor sproži problem prepoznave problema: kam
se uvršča primer, ki ga rešujemo, znotraj enega od etičnih sistemov ali v enega od njihovih presekov? Tretjič, kakšno naj bo ravnanje, da bo skladno z etičnim sistemom oz. s preseki?
Težavnost odgovorov na omenjena vprašanja izhaja predvsem iz kompleksnosti in kontingenčnosti etičnih sistemov. Etični sistemi so: družbeno regulirane in vrednotno osmišljene celote usklajenih navodil za usmerjanje vedenja, ki ljudem služijo kot vodnik za prakticiranje (še)
sprejemljivih oz. zaželenih ravnanj v različnih situacijah. Ker gre za pet različnih sistemov etike
– osebni, službeni, poklicni, zakonodajni, splošni družbeni – , smo praktično soočeni z njihovimi
23 preseki, v katere se lahko uvršča določen primer. Razlikovanje normativnih sistemov je pogoj za razpoznavanje temeljnih norm znotraj vsakega od njih, poznavanje norm pa je pogoj za
odločanje.
Težava je v tem, ker našteti normativni sistemi bolj ali manj usklajeni le navznoter, ne pa
med sabo. V moralno problematičnih situacijah imamo pogosto opravka z več kot z enim normativnim sistemom, saj se v vsakdanjem življenju - tako v privatnem kot v javnem - normativni
sistemi prepletajo med sabo. Kompleksnejše so tiste moralne dileme, ki nastajajo na presekih
različnih normativnih sistemov. Kompleksnost etičnih vprašanj je določena s številom njihovih
presekov. Zato je razlikovanje normativnih sistemov in razpoznavanje presekov med njimi (metaetika) osnovni pogoj za prepoznavanje in ravnanje v moralno kočljivih situacijah.

MOŽINA MIRAN: PODPORA ALI KAZEN: O ETIČNEM KODEKSU
SLOVENSKE KROVNE ZVEZE ZA PSIHOTERAPIJO

Wittgenstein v svojem Filozofskem traktatu piše: »Jasno je, da etike ni mogoče izreči.« Ker
se strinjam z Wittgensteinom, sem se znašel v nerodnem položaju. Naj za govorniškim odrom
molčim? Podobno kot je enkrat molčal Suzuki, ko so ga povabili, da naj predava o zenu?
Vendar Wittgenstein nadaljuje: »Pri postavljanju nekega etičnega zakona v obliki: 'Moraš...'
je prvo, kar pride človeku na misel: In kaj potem, če tega ne storim?«
Ker smo Slovenci vpili precej balkanske miselnosti, se tu z znanim filozofom gotovo strinjamo.
In nato še doda: »Jasno pa je, da etika nima nobenega opravka s kaznijo in plačilom v običajnem smislu ... Sicer pa mora obstajati neke vrste etično plačilo in etična kazen, vendar morata
temeljiti v delovanju samem.«
Von Foerster je na tej osnovi zase postavil pravilo: »V vsakem pogovoru, ki ga imam npr. v
okviru znanosti, filozofije, epistemologije, terapije itn., obvladati uporabo svojega jezika tako, da
je etika implicitna.« Kaj je želel s tem povedati? »Da naj jezik in ravnanje plavata na podzemni
reki etike. Pri tem je treba paziti, da se ne potopita, tako da etika ne pride eksplicitno do besede
in da se jezik ne izrodi v moralno pridigo.« Zahtevno, a zame vsekakor vredno truda.
Evropska zveza za psihoterapijo (EAP) je julija 2002 sprejela nov Etični kodeks psihoterapevtov in nato sprožila široko akcijo, da so vse članice EAP morale z njim uskladiti svoje kodekse. Leta 2007 smo to naredili tudi v Slovenski krovni zvezi za psihoterapijo (SKZP) in sprejeli
nov etični kodeks. Eno glavnih sporočil novega dokumenta je, da mora vsako psihoterapevtsko
profesionalno združenje nuditi svojim članom ti. etično podporo in ne le izvajanje sankcij ob
kršitvah etičnega kodeksa. Cilj letošnjih študijskih dnevov SKZP na Rogli je prav ta podporni
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vidik – spodbuditi pogovore in razmišljanja o etiki nasploh in seveda še posebej o profesionalni
etiki psihoterapevtov. Nam bo uspelo to početi tako, da bo etika vsakogar od nas ostala podzemna reka in da se ne bomo zapletli v moralne pridige?
Etični kodeks SKZP zajema naslednja področja oz. poglavja: odgovornost, kompetentnost,
moralni in pravni standardi, zaupnost, dobrobit pacientov, poklicni odnosi, stiki z javnostjo, tehnike ocenjevanja (assessment) in raziskovanje.

LOJK LEON: ETIKA V PSIHOTERAPIJI

Psihoterapija je eden redkih poklicev, v katerem gre za intimno srečanje dveh oseb. Etično
ravnanje psihoterapevta zato presega nivo preskriptivizma, ki ponavadi zadostuje pri drugih poklicnih etikah. Z upoštevanjem poklicnega kodeksa (zbirke pravil in norm) sta obe osebi v psihoterapevtskem odnosu zaščiteni pred očitki 'od zunaj', vendar psihoterapevtovih 'notranjih' dilem
o etičnosti njegovega početja s tem še ni konec. Zato nekoliko širše o etiki.
Teoretični temelji skoraj vsake psihoterapevtske šole slonijo na notranje konsistentni teoriji,
ki je lahko v praktičnih postopkih uspešna, a je pristašem druge teorije pogosto le živ dokaz, da
gre za teorijo, ki ni znanstvena in pogosto tudi praksi očitajo, da ni etična prav zato, ker ni znanstvena! Dilema psihoterapevta: ali mi gre za obrambo znanstvenosti in etičnosti ali za neetičen
poskus privilegirati lastna prepričanja (in interese)?
Še širše etično spraševanje. Razvoj raziskovalne tehnologije v biologiji in nevroznanosti
je omogočil čudovita odkritja. Vendar tudi 'zmagoslavne' razlage teh odkritij, češ da je odkrit
biološki substrat vedenju, ki ga bomo odslej lahko kontrolirali najučinkoviteje z biokemičnimi sredstvi. Skušnjava 'znanstvenikov' pač, da bi človeka razumeli predvsem kot biokemičen
mehanizem in bi tako lažje raziskovali, nadzorovali in napovedovali vedenje. Jim lahko uspe?
Začasno lahko. Znanost ima velik ugled (upravičeno), del bioloških raziskav ima dovolj denarja
(industrija investira, ko zasluti dobiček) in nekatere raziskave imajo iskreno podporo politikov
(čim ti zaslutijo možnosti za boljšo kontrolo). In etična dilema psihoterapevtov? Molčati ali raziskovati in spregovoriti o naših pomislekih in odkritjih?

MATJAN ŠTUHEC POLONA in KOSOVEL PODGORNIK IRENA: NA POTI
K ETIČNEMU KODEKSU PSIHOTERAPEVTOV SLOVENIJE

Etični kodeks psihoterapevtov Slovenije bo podzakonski akt Zakona o psihoterapevtski dejavnosti, ko in če bo ta ugledal luč sveta. Določal bo temeljna etična načela, ki bodo veljala za licenciranega psihoterapevta in ki bodo omogočala večjo preglednost in varnost pacientu v psihoterapevtskem procesu. Ob primerjavi evropskih in ameriških etičnih kodeksov lahko vidimo, da
se vsi nekoliko razlikujejo, ob tem pa skušajo temeljna načela urejati na približno enak način.
Zakon o psihoterapevtski dejavnosti predpostavlja tudi druge podzakonske akte, vendar v
skupini za pripravo zakona menimo, da je etični kodeks eden od temeljnih, ki bi moral biti pripravljen za razpravo skoraj istočasno kot zakon oziroma bi mu moral hitro slediti.
Tako kot temeljna načela prepoznamo: načelo spoštovanja človekovih pravic in dostojanstva,
kompetence, odgovornost in poštenost oziroma integriteto poklicne vloge. Glede na to, da bo
kodeks urejal etična načela, ki jih strokovna združenja predpisujejo in uveljavljajo že sedaj, na
tem področju ne pričakujemo prevelikih razhajanj in dilem.

PRAPER PETER: RAZVOJNI VIDIKI MORALNOSTI KOT DELA KONTROLNIH FUNKCIJ

Tisto, kar je tipično za razvoj psihoterapije v zadnjih dveh desetletjih, je preseganje nivoja
posameznih teoretičnih modelov in pristopov ter povezovanje različnih znanosti v raziskovanju
vprašanj, ki vodijo do novih spoznanj in s tem bogatijo psihoterapevtsko klinično prakso. Spoznanja, pridobljena po teh poteh danes močno presegajo Freudovo razvojno teorijo in strukturno
teorijo uma. Zato tudi vprašanj o moralnem razvoju ne enačimo več z razvojem superega.
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Kernberg (1976) je ponudil hevristični okvir, v katerem je mogoče razumeti progresivne
evolucijske spremembe človekovega uma v razmerah recipročnih interakcij in vzajemnega vplivanja. Tako lahko sledimo procesom ponotranjanja, oblikovanja in preoblikovanja notranjih
mentalnih reprezentacij – od predstav o objektu in sebi, do vzpostavljanja mentalnih predelav,
skratka mentalizacije. Temeljne sheme mentalizacije so relacijske. Nastajajo ob predelavah izkušenj iz pomembnih odnosov in se pretvarjajo v socialne mentalne sheme, na temelju katerih vzpostavljamo nove odnose. Na teh utrjenih stilih mentalizacije gradimo svoje »reflektivne
funkcije«. Tako že malček na izkušnjah simbiotičnega odnosa, korakov separacije in individualizacije in v skladu z oblikovanim stilom navezanosti, kaže presenetljivo zmožnost »branja misli,
namenov, razpoloženj« drugega in komplementarno sporoča svoje mentalne vsebine. Napredek
v miselni organizaciji omogoča otroku, da reflektivne funkcije postavlja v adaptacijske okvire,
čeprav ni izključeno, da jih v neugodnih razmerah postavlja tudi v maladaptacijske okvire (manipulativnega čustvenega izsiljevanja).
Mentalizacija v socialnih interakcijah je z razvojnega aspekta najpomembnejši dejavnik moralnega razvoja oziroma razvoja karakterja. V tem procesu se prepletajo razvojne linije separacije – individualizacije in s tem oblikovanje avtonomije, stila navezanosti, stila ponotranjanja,
vendar moralni razvoj predstavlja dokaj avtonomno razvojno linijo. Prvi razvojni sunek se odvija od drugega do petega leta starosti, drugi, dokaj pomemben, ker je povezan z dokončnim formiranjem identitete, pa skozi adolescenco. Rezultat teh premikov je koherentni (ne le kohezivni)
selfkoncept.
Udeležbo mentalizacije je pomembno razumeti skozi sodobne koncepte kognitivne psihologije. Ne gre le za miselne funkcije in inteligentnost (kot poudarjata Piaget in Kohlberg). Tudi
zelo bistri in visoko izobraženi ljudje lahko imajo hude moralne deficite. Ključnega pomena je,
da so te zmožnosti integrirane v adaptacijske mehanizme. Na procese integracije odločilno vplivajo odnosi v družinski interakciji, ki podpirajo avtonomijo posameznika, omogočajo učenje o
tem, da vsakdo aktivno prispeva k lastnemu razvoju in za to nosi odgovornost.
Pod temi pogoji se reflektivne funkcije, skupaj z zrelo mentalizacijo, vgradijo v adaptacijsko
strukturo kot prilagoditveni mehanizmi tolmačenja novih socialnih situacij. Ko takšen razvojni
položaj postane del strukture karakterja, je rezultat zdrava – integrirana osebnost. V nasprotnem
primeru (brez dobrih reflektivnih funkcij in zrele mentalizacije ali takrat, ko oboje ni vgrajeno v
adaptacijsko temveč v maladaptacijsko strukturo), govorimo o osebnostni motenosti, ki je običajno tudi psihoterapevtsko težko dosegljiva.
Spoznanja o prepletenosti in pomembnosti omenjenih razvojnih procesov postavljajo tudi
psihoterapevta pred nove izzive a tudi nove odgovornosti.

PRITZ ALFRED: ETHICS IN PSYCHOTHERAPY

Ethics are part of the professional »super-ego«. Ethical guidelines help us in difficult decisions and prevent us from making professional mistakes.
Ethics are part of the structures of a society and they change when societies change. This
seminar deals with transference problems: how to react to patients who want to have a »full«
relationship, how to avoid too much emotional involvement? This seminar also deals with questions of age, religion and other aspects which may interfere with psychotherapeutic treatment.
The desire to help, to be too interested, too structured, too needy for love and compassion may
cause severe problems when the patient is not seen enough and needs something different.
The reflective psychotherapist may therefore have a better chance of solving a crisis during
psychotherapy treatment.
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DELAVNICE, REFERATI ...
1. BENEDIK EMIL

Naslov prispevka: Ko morala grize – prikaz primera analitične psihoterapije 42-letne pacientke s somatoformno motnjo
Oblika prispevka: prikaz primera
Maksimalno št. udeležencev: neomejeno
Ključne besede: somatoformna motnja, analitična psihoterapija
Mejno osebnostno strukturirana pacientka je v triletni analitični terapiji uspela agresivne
impulze, ki so se izražali v močnih doživljanjih sramu, telesnih bolečinah in občasnih »actingoutih«, prepoznati, preoblikovati ter izraziti na bolj prilagojen način. Njeno doživljanje sebe je
postalo manj boleče, kar je vplivalo tudi na izboljšanje medosebnih odnosov. Vendar se ob pospešeni individualizaciji in večji osredotočenosti na lastne potrebe odpirajo moralne dileme in
občutja krivde, saj se z uveljavljanjem spreminjajo odnosi v družini, med prijatelji in v službi.

2. BOHAK JANKO

Naslov prispevka: Delo s sanjami v psihoanalitski psihoterapiji
Oblika prispevka: delavnica
Maksimalno št. udeležencev: 10
Ključne besede: sanje, interpretacija sanj, delo s sanjami

Vsak udeleženec prinese na delavnico svoje sanje, ki so se ga močno dotaknile, ali so se mu
v nekem življenjskem obdobju ponavljale in je tako prišlo do serije sanj. Zaradi načina dela s
sanjami je število udeležencev omejeno na deset.
Cilj delavnice: senzibilizacija za individualno govorico sanj in spodbuda za vključitev sanj v
delo na sebi oz. v delo za osebnostno rast.

3. ČERNETIČ MIHA

Naslov prispevka: Čuječnost v vsakdanjem življenju
Oblika prispevka: delavnica
Maksimalno št. udeležencev: 20
Ključne besede: čuječnost, mindfulness, neformalna praksa, kvaliteta življenja, stres

V zadnjem času je čuječnost (ang. mindfulness) postala zelo aktualna tema tudi na področju
psihoterapije. Pri razvijanju čuječnosti, tj. nepresojajočega, sprejemajočega zavedanja svojega trenutnega doživljanja, je običajno večji poudarek na formalnih čuječnostnih vajah, katerih
končni namen je čim bolj integrirati čuječnost v vsakdanje življenje posameznika. Neformalna
praksa čuječnosti tako pogosto ostaja v ozadju, kljub temu, da bolj neposredno razvija čuječno
zavedanje v dejanskih življenjskih situacijah. Izkustvena delavnica bo usmerjena v neformalno
čuječnostno prakso. Po predstavitvi čuječnosti bomo odkrivali, kako lahko čuječnost razvijamo
v vsakdanjem življenju na različnih področjih (npr. pri delu v službi, v partnerstvu, starševstvu,
pri izvajanju vsakdanjih rutinskih dejavnosti) in kakšne pozitivne učinke nam čuječnost omogoča na teh področjih. V delavnico bodo vključene tudi izkustvene čuječnostne vaje.

4. FLAJS TOMAŽ

Naslov prispevka: Estetika psihoterapije
Oblika prispevka: delavnica
Maksimalno št. udeležencev: 15
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Ključne besede: gestalt terapija, kontakt, estetski moment
Vsi začetniki gestalt terapije so, poleg tega da so bili psihoterapevti, bili dejavni na različnih
področjih umetnosti. To velja tudi danes za mnoge gestalt terapevte. J. Zinker je zapisal, da je
gestalt terapija dovoljenje biti ustvarjalen, I.From pa je nekoč izjavil, da je naloga psihoterapevta, da klientu pomaga, da svoje govorjenje spremeni v poezijo in svoje gibanje v ples. Estetski
moment je v gestalt terapiji prisoten na različne načine, tako v teoriji kot v praksi. Kriterij zdravja v gestalt terapiji je sposobnost kontakta posameznika z njegovim okoljem. Te sposobnosti pa
se seveda ne da meriti z nekimi ‘objektivnimi merili’, saj je način kako oblikuje svoj kontakt
za vsakega človeka, če je avtentičen, v njegovi enkratnosti in neponovljivosti lasten le njemu
samemu, tako kot je umetniški izraz vsakega resničnega umetnika edinstven in prepoznaven kot
le njegov . Obstajajo pa estetska merila kot npr. moč, globina, ekonomičnost, milina, energiziranost … kontakta. Na delavnici se bomo s pomočjo izkustvenega dela poglobili v pomene in
pomembnost estetskega momenta v psihoterapiji.

5. GRDINA ROŽANA

Naslov prispevka: ‚Etika srca’ v terapiji in praksi psihosinteze
Oblika prispevka: delavnica
Maksimalno št. udeležencev: 20
Ključne besede: psihosinteza, osebna etika, duhovna etika, ravnovesje, smisel

Etika je v filozofskem smislu opisana kot disciplina, ki obravnava merila človeškega hotenja
in ravnanja glede na dobro in zlo, s prilastkom pa kot moralna načela, kot norme ravnanja v
določenem poklicu. Pomembna zadeva, ki s poglabljanjem odpira vrata prostranih možnosti in
nas lahko pripelje do stanja negotovosti in dvoma. Verjamem, da se je vsak terapevt že znašel
v podobni situaciji, z veliko vprašanji in malo ali nič odgovori. Kako se s podobnimi vprašanji
sooča psihosinteza?
Psihosinteza človeka predstavi kot bitje v katerem domuje njegov Jaz – središče osebnosti in
osebne etike človeka. Jaz je povezan s Transpersonalnim jazom človeka, središčem duhovne etike. To je pomemben odnos znotraj vsakega človeka. Odnos, ki vedno znova išče nove možnosti
ravnovesja, nove izzive in potenciale ter smisel lastnega obstoja. Prav ta odnos je pri psihosinteznem terapevtu in terapiji pomemben soustvarjalec etike. Delavnica bo namenjena spoznavanju
tega odnosa in načina kako mu prisluhniti. Je ta odnos tisto čemur bi lahko rekli »etika srca«? Na
to vprašanje bomo skupaj iskali lastne odgovore.

6. HORŽEN VERA

Naslov prispevka: Oriental body work: čutenje in izražanje ženskosti skozi glasbo in ples
Oblika prispevka: delavnica
Maksimalno št. udeležencev:
Ključne besede: orientalski ples, samozavedanje, čutenje, izražanje, ženstvenost

Glasba in ples kot močni izrazni sredstvi nas podpirata pri samoozaveščanju in vključevanju
v prostor, čas in pristne medčloveške odnose. Ko se glasba dotakne telesa in čutov, ko se odpremo in izrazimo, začutimo tisto kreativno iskro, ki je skrita v vsakem izmed nas. Naš najbolj
ustvarjalni del je zakrit, ta zaklad prirojenega znanja in vedenja čaka, da ga odkrivamo znova in
znova – če smo le pripravljeni odstranjevati nanose slojev, ki nas pri tem ovirajo – predsodke,
načela, družbene norme, slabe izkušnje. Skozi plesno gibanje občutimo svobodo v globljem
sloju zavesti.
V današnjem času, ki je prevladujoče moški, saj smo tudi ženske prevzele nekdanje moške
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dejavnosti, je potreba po zavedanju svoje ženskosti toliko večja. Veliko žensk nima niti prave
predstave, kaj ženstvenost pomeni in kako jo izraziti. Potrošniško manipulativni svet je zlorabil
ženske atribute in seksualnost za marketing in potrošništvo, vse to nezavedno vpliva na našo
podzavest in s tem tako ženske kot moški izgubljamo svoj občutek za naravnost in izvirnost. Ob
orientalskem plesu in njegovem izročilu ženska spoznava svoje telo, izraža svoja čustva in občutja. S plesom, to primarno umetnostjo, je sposobna izraziti svojo dušo.

7. KEBE ROMANA

Naslov prispevka: Podosebnosti in oblikovanje samopodobe
Oblika prispevka: delavnica
Maksimalno št. udeležencev: 11
Ključne besede: transpersonalna psihoterapija, notranji konflikt, Sebstvo

Odgovor na vprašanje 'Kako se vidim?' je le redko enoten. Navadno se nam pojavijo različne
podobe, kot smo v različnih situacijah. Le-te so del nas in sestavljajo našo osebnost. Transpersonalna šola psihoterapije jih imenuje podosebnosti in jih razume kot semi-avtonomna 'bitja',
katerih večji del je nezaveden. Nekateri jih primerjajo s kompleksi, kot jih razumemo v Jungovi
analitični psihologiji. Mnogokrat so si v medsebojnem konfliktu in mi se trudimo zadovoljevati
njihove potrebe in zahteve. Osebnostna zrelost se kaže v načinu prepoznavanja teh potreb in v
zavestnem načinu njihovega zadovoljevanja. Predvsem pa je pomembno, da se ne identificiramo
z nobeno svojih podosebnosti, ampak ostajamo v stiku s transpersonalnim jedrom, Sebstvom, ki
ga razumemo kot glavni koordinacijski in motivacijski princip v nas.
Delavnica je sestavljena iz teoretičnega, izkustvenega in reflektivnega dela.

8. KEJŽAR ŠKULJ ANITA

Naslov prispevka: Razvijanje dobrega počutja - prostora esence
Oblika prispevka: delavnica
Maksimalno št. udeležencev: neomejeno
Ključne besede: čustvena mišica, integracija telo čustva um in duh, celostna obravnava klienta

Moja razmišljanja in opazovanja pri delu s klienti me usmerjajo v iskanje novih poti in uporabo novih terminov. Predstavljam si, da je tako kot je naše fizično telo, ki je sestavljeno iz mišic,
ki ga premikajo in smo jih poimenovali, sestavljeno tudi čustveno telo, ki ga sicer ne moremo
oprijeti, lahko pa ga prepoznamo skozi čustvene izraze.
Celostna obravnava klienta pomeni, da imamo kot terapevti v mislih širšo sliko, ki predstavlja tako dotik z ranami otroštva, izražanje negativnih, zadržanih čustev, kot tudi usmerjanje v
zdrave dele psihe in osebnosti. Core Evolution je usmerjena v razvijanje stika z zdravim jedrom
(esenco) in njegovo izražanje v vsakodnevnem življenju.
Tokratna delavnica bo ponovno praktična izkušnja. Podali se bomo v prostor »dobrega počutja«, ki je prostor esence in ga skozi preproste telesne vaje raziskovali in prizemljili. Razvijali bomo svojo zavest in kapaciteto povezati se s tem delom. Naša čustvena mišica z imenom
- Dobro počutje, se bo krepila. Istočasno se bomo srečali tudi z odpori do dobrega počutja in jih
ozavestili.
Aktivirali bomo spoznanje, da dobro počutje v nas že obstaja, da je to prostor, ki je »naša
last«, locirali ga bomo v telesu. Razgrne se nam trenutek za prevzemanje odgovornosti za njegov
nadaljnji razvoj. Kot otroci, smo bili v izkušnji dobrega počutja podprti do neke mere. Toliko,
kolikor so naši skrbniki zmogli. Z pripravljenostjo in namero, da sedaj odrasli del znotraj nas
podpre nadaljnji razvoj prostora dobrega počutja, tako da položimo dlan na telesno mesto, bo
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naš otroški, nezreli del rasel.
Potreba po kontroliranju drugih in prenašanju odgovornosti na okoliščine, ki da so odgovorne za moje slabo počutje se bo tako zmanjšala. Postajali bomo bolj svobodnejši. Tako kot fizična
mišica potrebuje trening, če želimo izboljšati njen rezultat, tako čustvena mišica potrebuje trening, da se lahko z njo hitro povežemo in jo uporabimo za tla na katera stopimo, ko se znajdemo
v stresnih situacijah.

9. KIRN PAVLO

Naslov prispevka: Telo, čustva in naša duševnost
Oblika prispevka: delavnica
Maksimalno št. udeležencev: 12
Ključne besede: core energetics, telesna psihoterapija

V delavnici bomo izvedli praktične telesne vaje Core Energetics, ki jih delamo, da se povežemo s telesom. Prepoznali bomo esenco oz. core, ki je vir ljubezni, ustvarjalnosti in notranjega
miru. Hkrati bomo spoznavali različne obrambe in obrambne mehanizme, s katerimi se ščitimo
in zaviramo stik s svojo esenco. Kratko predavanje bom namenil razvoju telesno orientirane
psihoterapije.
Praktični del bo temeljil na osebni izkušnji povezanosti med telesom, čustvi in duševnostjo,
ter ozaveščanju napetosti v telesu, ki to povezanost preprečuje. Izkusili bomo načine sproščanja
in ponovno povezavo s svojim bistvom (esenco).

10. KOBAL LEONIDA

Naslov prispevka: Meditacija in psihoterapija
Oblika prispevka: delavnica
Maksimalno št. udeležencev: 20
Ključne besede: samoopazovanje, prisotnost, osebnostni razvoj, čustvene težave

Tradicionalni modeli samospoznavanja kot je npr. joga, zen in znotraj tega različne meditativne tehnike so združljivi s psihoterapijo. Meditativne tehnike omogočajo psihoterapevtu razvijanje večje prisotnosti v stiku z klienti, preprečujejo poklicno izgorevanje in omogočajo nenehno
samoopazovanje in posredno osebnostno rast terapevta.
Pri delu s klienti, tudi najtežjimi, se je pokazalo učinkovito razvijanje prisotnosti s pomočjo
mindfulness meditacije, ki pomeni razvijanje prisotnosti v tu in zdaj, opazovanje misli in občutkov brez presojanja. Meditativne tehnike, ki omogočajo samoopazovanje, pomagajo pri čustvenih težavah, večajo klientovo avtonomijo in ga pripravljajo na samostojno pot samoopazovanja
in osebnostnega razvoja po zaključku psihoterapije.
Na delavnici bom predstavila s pomočjo konkretnih primerov iz prakse možnosti za povezovanje meditativnih tehnik s psihoterapijo tako iz vidika psihoterapevta kot klienta. Delavnica bo
tudi izkustvena, s tem ko bomo preizkusili eno od meditativnih tehnik.

11. KOCIPER LIDIJA in KOCIPER JOŽE

Naslov prispevka: Imago partnerska terapija - Kaj je imago?
Oblika prispevka: delavnica
Maksimalno št. udeležencev: neomejeno
Ključne besede: imago, zaljubljenost, borba moči, nezavedno v partnerskem odnosu

Zadovoljujoč partnerski odnos je izjemno pomemben v življenju vsakega od nas. Na tem področju obstaja številna literatura in kar nekaj različnih psihoterapevtskih pristopov.
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Edinstven doprinos imago partnerske terapije je teoretično in praktično razumevanje partnerskega odnosa. Partnerja izbiramo na nezavednem nivoju, s pomočjo »imaga«. To je podoba
osebe s podobnimi lastnostmi, kot so jih imeli skrbniki v našem otroštvu. Namen izbire partnerja
ni zgolj doseganje sreče in prijateljstva, ampak rast in zdravljenje otroških ran. Proces zdravljenja se dogaja v paru samem in ne v odnosu s terapevtom.
Prvi dve stopnji partnerskega odnosa sta nezavedni. Gre za zaljubljenost in borbo moči. V
delavnici bomo prepoznavali svoj imago in odkrivali podobnosti med zaljubljenostjo in borbo
moči. Skušali bomo izluščiti koristne izkušnje iz tega obdobja za gradnjo zavestnega partnerstva.
Priporočljiva literatura : Harville Hendrix: Najina ljubezen, Orbis, 1999

12. KOLARIČ DAMJAN in SAVNIK ALENKA

Naslov prispevka: Etika delovnega odnosa v sistemski družinski terapiji
Oblika prispevka: delavnica
Maksimalno št. udeležencev: 12
Ključne besede: etičnost, humanost, empatičnost, proces

Nosilca delavnice bosta na praktičnih primerih in skozi diskusijo, skušala slediti etiki terapevtskega procesa, od samega vstopa klientskega sistema v terapijo, skozi celoten proces, do
zaključka. Uspešnost psihoterapevtske in psihosocialne pomoči odseva skozi odnos, ki ga uspeta
vzpostaviti terapevt in klient. Etičnost, kot temeljna lastnost vključujočih se osebnosti pa odslikava svoj pomen tudi iz njihovega preteklega življenja.
Terapevtski odnos je skupni projekt ljudi, ki se samostojno odločijo zanj in so v medsebojni
interakciji pripravljeni, s trdim delom, omogočiti oblikovanje realnih ciljev in spremembe v njihovi smeri. Zaupno, varno, delovno, empatično vzdušje upošteva pogosto ambivaletno odločitev
klienta v začetku procesa. V procesu je stik s čustvi pristen in sproščujoč. Poseg v preteklost lahko odkrije vir moči , ki jo potrebujemo za sedanjost in prihodnost. Proces, ki se odvija, je kreacija klienta, ki jo spretno usmerja terapevt z empatičnimi verbalnimi in neverbalnimi sporočili.
Izvajalca bosta poudarila morebitno »predčasno« prekinitev terapije ter ob tem, za klientski sistem, varno izstopanje. Dotaknila se bosta več etičnih dilem, odprla diskusijo o občutkih
varnosti, transferju in kontratransferju in vzpodbudila razmislek o skrbi za empatično, humano
izvajanje terapije skozi celoten proces.

13. KOVAČEVIĆ MILENKO in VIVOD-RAJH INGRID

Naslov prispevka: Skupinska socioterapija in psihoterapija pri ljudeh zbolelih s shizofrenijo
Oblika prispevka: prikaz primera
Maksimalno št. udeležencev: neomejeno
Ključne besede: shizofrenija, hospitalizem, skupinska socioterapija, učenje socialnih veščin

V prispevku bova prikazala deset let trajajočo kombinirano metodo skupinske socioterapije
in psihoterapije pri zdravljenju ljudi zbolelih s shizofrenijo. Skupino smo ustanovili v okviru psihiatričnega oddelka Splošne bolnišnice Maribor. Povod za ustanavljanje skupine je bil
ugotovljen velik porast dolgotrajnih hospitalizacij relativno mladih ljudi zbolelih s shizofrenijo
(hospitalizem), ter povečanje tistih, ki so se morali zateči v socialno varstvene zavode (azile).
Sprva je bil namen skupinskega dela, zmanjšati dobo hospitalizacij in odhod v zavod pri članih
skupine, nato je prvotni namen prerasel v konkretni cilj; doseči, da člani funkcionirajo izven
bolniškega okolja, brez nujne hospitalizacije, po možnosti, da trajno ostanejo v domačem okolju. Pri delu sva kombinirala elemente socioterapije (učenje socialnih veščin), delovne terapije,
kognitivno vedenjske psihoterapije in transakcijsko analitične psihoterapije. Vsebina dela skozi
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različne faze obstoja skupine, je relativna novost v slovenskem psihoterapevtskem prostoru, zato
je ta poučna in uporabna za vse strokovnjake, ki delajo pri zdravljenju in rehabilitaciji ljudi zbolelih s shizofrenijo.

14. KREFT IVANA in KLEMENČIČ ROZMAN MIJA MARIJA

Naslov prispevka: ‘A mor’m it?’ - Udeležba otroka in mladostnika v gestalt izkustveni družinski terapiji
Oblika prispevka: delavnica
Maksimalno št. udeležencev: 20
Ključne besede: gestalt izkustvena družinska terapija, načela prisotnosti, etična načela
Načelo Gestalt izkustvene družinske terapije (GIDT) je, da je težava enega člana družine
težava vseh članov in zato na srečanje povabimo celotno družino. To pomeni, da so v terapiji
prisotni tudi otroci in mladostniki. V terapiji smo še posebej pozorni nanje, saj so lahko med
pogovorom tiho, v sebi pa se morda soočajo s hudo stisko zaradi družinskih konfliktov. Izziv za
terapevta je, kako jih povabiti v razgovor in hkrati nuditi zadovoljivo varnost v terapiji. Vendar
obstajajo tudi določene teme, o katerih se pogovorimo le s starši ali le z mladostnikom v procesu
osamosvajanja od staršev. Namen delavnice je seznaniti udeležence z načeli GIDT in jih s pomočjo praktičnih primerov povabiti k diskusiji o dilemah pri vključevanju otrok in mladostnikov
v terapijo. Udeleženci so vabljeni, da izpostavijo svoje dileme pri terapevtskem delu povezane z
vključevanjem otrok in mladostnikov.

15. LAMPREHT MARINKA, PUDGAR IRENA in PALIR TEA

Naslov prispevka: Etika v superviziji
Oblika prispevka: delavnica
Maksimalno št. udeležencev: neomejeno
Ključne besede: supervizija - znanje za razumevanje

Supervizija v neposrednem soočanju z različnimi terapevtskimi praksami nujno vključuje
etične pristope. Ti so, čeprav povezani s kodeksi v psihosocialni pomoči, vendar tudi specifični. V delavnici bo prikazan vpliv supervizije na internalizacijo etičnih norm, kar je bistven del
supervizijskega procesa. Ko v supervizijskem procesu vsako vprašanje obravnavamo na kognitivni, emocionalni in vedenjski ravni, so vse te ravni povezane z etiko (osebne vrednote, odgovornost, postavljanje meja, identifikacija s klientom, empatija).
S supervizijo kot metodo podpiramo profesionalno etiko. Reševanja problemov se je mogoče
učiti tudi z dobrim poznavanjem etičnega kodeksa in s povezovanjem njegovih določil s konkretnimi primeri iz prakse.
O vlogi supervizorja, ki vsebuje tudi etične vsebine, piše H. Hanekamp: »Mi, supervizorji,
vidimo ljudi po stvarnosti, ki nas obdaja, sodelujemo v procesu njihove socializacije, prilagajanja in konformnosti ter vzgajamo: hote ali nehote jim dajemo etično nalogo ali pa utrjujemo že
obstoječe etično prepričanje. Ti dve nalogi se spajata in druga drugo dopolnjujeta. Ko se otrok
uči prometnih pravil, ga socializiramo, hkrati pa mu s tem dajemo zavest o odgovornosti za
lastno življenje in življenje drugih«. (H. Hanekamp, Henk, 1993, Ethische Bildung durch Supervision, Nijmegen: Hogeschool, neobjavljeno gradivo).
Del tega bo prikazan na delavnici s pomočjo primerov iz prakse in primerov, ki jih bodo
predlagali udeleženci.

16. LATINI ALEN

Naslov prispevka: Psihoterapija - previdno s ‘potlačenim’
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Oblika prispevka: delavnica
Maksimalno št. udeležencev: neomejeno
Ključne besede: ego, obrambe, potlačeno, psihoterapija, hipnoanaliza
S pomočjo kliničnih primerov in videoposnetkov, nam želi avtor predstaviti nevarnosti in
utemeljiti potrebo po maksimalni previdnosti pri nudenju pomoči osebam, ki so v preteklosti
doživele hudo obremenilne življenjske situacije. Spreten psihoterapevt, še zlasti tisti, ki tekom
lastne edukacije ni opravil s svojim »potlačenim« (torej v osebni izkušnji!), bo klientu lahko
relativno hitro »pomagal« da se dokoplje do izrinjenih in »pozabljenih« vsebin, a s tem mu dejansko napravi le medvedjo uslugo!
Za vsak poseg v človeka se je treba vedno znova spraševati, kaj je cilj našega početja - poznati moramo njegovo psiho, njegovo osebnost. Vedeti moramo, da bomo s tem, ko stopimo
v terapevtski odnos, vede ali nevede nanj vplivali. Kaj bomo v nekoga »vgradili« (kar počno
nekatere terapevtske smeri), je odvisno predvsem od opremljenosti klientovih možganov in še
mnogoterih dejavnikov.
Zavedati se moramo, da kakorkoli že je nekaj prišlo v nas, »od zunaj« ali »od znotraj«, se vse
dogaja v naših možganih in s pomočjo naših možganov – tudi duhovni pojavi!
Žal se tudi v analitsko usmerjeni terapiji nemalokrat dogaja pri tistih terapevtih, ki sledijo
svojemu radovednemu umu, da se postavijo v vlogo iskalca resnice (velikokrat žal resnice, kot
jo vidijo sami), ne pa klientove Osebne resnice. Do osebne resnice je pot zelo dolga, boleča in
trnova. Intervenirati je treba takrat, kadar je oseba na to zavestno in predvsem nezavedno pripravljena, kar od terapevta zahteva popoln kontakt s samim seboj in analizantom. Terapevt pa
tega ne bo zmogel, če v času lastne učne analize ni opravil vsaj s tistimi usedlinami v sebi, ki ga
lahko ovirajo, da klienta spremlja na poti iskanja njegove resnice.

17. MOŽINA MIRAN

Naslov prispevka: Protisamomorilni dogovor – analiza video posnetka terapevtskega pogovora
Oblika prispevka: delavnica
Maksimalno št. udeležencev: neomejeno
Ključne besede: terapevtova odgovornost, zaščita pred ponovnim poskusom samomora

Slovenski psihoterapevti se pogosto srečujemo z ljudmi, ki so samomorilni, saj smo žal Slovenci že dolgo, kar se samomorov in samomorilnih poskusov tiče, med vodilnimi v svetu. Kako
voditi pogovor s človekom, ki je zanihal na ta skrajni rob in si sam streže po življenju, je velik
izziv in velika odgovornost za vsakega terapevta. Kako ga zaščititi pred ponovnim poskusom
samomora?
Oktobra 2008 me je Društvo za realitetno terapijo Slovenije povabilo, da v živo predstavim
svoj način dela na odmevni prireditvi Psihoterapija v praksi, kjer smo nastopili terapevti različnih pristopov. Boba Lojk je prepričljivo odigrala vlogo klientke, ki je 14 dni pred pogovorom
poskušala s samomorom. Nastal je dragocen učni video pogovora, v katerem sem demonstriral
svoj način protisamomorilnega dogovora. V njem sem integriral izkušnje različnih pristopov:
transakcijske analize, relacijske terapije, sistemske terapije in hipnoterapije.
V delavnici bom ob prikazu videa in na svojih izkušnjah iz prakse s samomorilno ogroženimi
podrobno predstavil posamezne korake v postopku protisamomorilnega dogovora. Prav tako
bodo udeleženci delavnice lahko podelili svoje izkušnje. Skupaj bomo v živem stiku oblikovali
nekaj smernic za terapevtsko delo s samomorilno ogroženimi.

18. MRZLEKAR SVETEL DANIJELA

Naslov prispevka: Pogled in beseda
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Oblika prispevka: prikaz primera
Maksimalno št. udeležencev: neomejeno
Ključne besede: analitično orientirana psihoterapija, narcistična osebnostna struktura, transfer
Prispevek je zasnovan kot predstavitev primera preko konceptov analitično orientirane psihoterapije. Po teoretičnem uvodu (povzetek teorije narcizma) bodo podrobneje predstavljeni
nekateri ključni deli psihoterapevtskega procesa pri delu s pacientko z narcistično osebnostno
strukturo, transfer in kontratransfer. Problematiziran bo klasični analitični položaj glede na funkcijo pogleda in besede.

19. ORAVECZ ROBERT

Naslov prispevka: Odnos med samomorilno osebo in terapevtom
Oblika prispevka: delavnica
Maksimalno št. udeležencev: neomejeno
Ključne besede: samomorilni proces, diskurzivno razumevanje samomora, bonding mehanizmi

Samomor, kot socio-kulturno kodiran pojav se reprezentira v obliki posebnega družbenega
diskurza, s katerim so enako prepojeni vsi udeleženci presuicidalne komunikacije, ki se največkrat odvija na »globoki« ravni uporabe jezikovnih pomenov in neverbalne komunikacije.
Pravzaprav gre za zapleteno konverzacijsko situacijo, kjer se v interpersonalnem prostoru
ustvarjajo novi pomeni, ki bodo pripeljali do takšnega ali drugačnega konca suicidalnega procesa.
Opisana situacija je nevarna, tvegana, polna pasti za vse udeležence. Lahko se postavi vprašanje, kjer je odgovornost terapevta v poteku komunikacije, ki je prepletena s samomorilnim
diskurzom.
V sklopu delavnice bo govora o poteku samomorilnega procesa, o naravi diskurzivnega razumevanja samomora, o konverzacijskih pasteh, v katerih se lahko ujame terapevt, o mehanizmih
bondinga, o prisilnih ukrepih, pa tudi o besedah, ki lahko morijo.

20. OZBIČ POLONA

Naslov prispevka: Neizžalovana izguba posameznika za smrtjo družinskega člana v družinskem kontekstu
Oblika prispevka: referat
Maksimalno št. udeležencev: neomejeno
Ključne besede: neizžalovana izguba, regulacija efekta, proces žalovanja, družinski sistem

Avtorica predstavi pojav neizžalovanih izgub posameznikov ob smrti družinskega člana v
družinskem kontekstu. Osredotočila se je na kronično in neizraženo obliko. V raziskavi je sodelovalo 10 polnoletnih udeležencev z neizžalovano izgubo. Z udeleženci raziskave je izvedla
poglobljeni vodeni intervju in projekcijski tehniki družinsko deblo in družinski krog. Avtoričino
glavno spoznanje je, da posamezniki izgube bližnje osebe ne izžalujejo takrat, kadar jim afektivni psihični konstrukt s svojo disregulacijo afekta preprečuje stik s čustvi oziroma s temeljnimi afekti. Njihova intrapsihična dinamika je namreč intenzivno prepletena in zaznamovana z
družinskim sistemom, iz katerega izhajajo. Njihovo dinamiko odločilno določa predvsem odnos s starši. Značilnosti udeležencev z neizžalovano izgubo v družinskem krogu so: zamenjava
starševskega in otroškega podsistema, tabu teme (smrt, umrli družinski član, čustva, odnosi,
družinske motnje) in nerealen odnos do življenja. Za družinske sisteme udeležencev je avtorica
ugotovila naslednje značilnosti: odvisnosti (npr. alkoholizem), pogoste so zlorabe in nasilje, neustrezna komunikacija (npr. površinska komunikacija, dvojna sporočila) in pretirano konfliktno
ozračje ali ozračje, ki se konfliktom izogiba. Že predhodne tuje raziskave so ugotovile, da se
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neizžalovane izgube intenzivno prepletajo s koncepti, kot so: depresivne motnje in potravmatski
stresni sindrom, vendar to niso, zato je smiselno razmišljati o samostojni kategoriji tudi v našem
prostoru.

21. PAHLJINA CVIJETA

Naslov prispevka: Iz zakladnice logoterapije
Oblika prispevka: delavnica
Maksimalno št. udeležencev: neomejeno
Ključne besede: logos, gr. smisel, svobodna volja, vest

V delavnici si bomo zastavili vprašanja, kot so: Kaj če bi se vam v psihoterapijo oglasil mlad
zdravnik, ki je prišel v osebno stisko zaradi ugovora vesti? Kaj vest sploh je? Kaj je ugovor vesti? Kdaj ga zdravniki najbolj pogosto uporabljajo? Kako bi primer vodila vaša psihoterapevtska
usmeritev? Kako bi k temu vprašanju pristopila logoterapija?

22. PASTIRK SAMO in VIDMAR JERNEJ

Naslov prispevka: Delo s skupinami v vedenjsko kognitivni psihoterapiji
Oblika prispevka: delavnica
Maksimalno št. udeležencev: neomejeno
Ključne besede: vedenjska psihoterapija, kognitivna psihoterapija, edukativna psihoterapija,
skupinska psihoterapija, treningi socialnih veščin

V uvodnem delu bova predstavila osnovne teoretične predpostavke vedenjsko kognitivne
psihoterapije ter izhodišča za delo s skupinami v tem pristopu.
V okviru predstavitve praktičnih primerov bova predstavila:
- Trening socialnih spretnosti (Alana S. Bellacka, Kim T. Museser, Susan Gingerich, Julie
Agresta), ki temelji predvsem na principih vedenjske terapije
- Edukativni pristop (Michael L. Free), kot primer skupine, ki v ospredje postavlja načela
kognitivnega pristopa
- Program kratke, usmerjene terapevtske obravnave bolnikov po doživetem miokardnem
infarktu ( J. Vidmar, M. Bočič-Bundalo), ki združuje principe vedenjske in kognitivne terapije
V zaključku predlagava diskusijo o razlikah in integraciji različnih načinov skupinskega dela
v praksi.

23. PEČJAK LAN in FABEC RENATA

Naslov prispevka: Etika telesnega stika v psihoterapiji
Oblika prispevka: delavnica
Maksimalno št. udeležencev: neomejeno
Ključne besede: telesen stik, odnosi

Delavnica je zamišljena kot projekt, ki bo potekal ves čas študijskih dnevov na Rogli z osrednjo predstavitvijo v petek popoldan.
Delavnica je namenjena raziskovanju pomena telesnega stika v vsakdanjem življenju in v
terapiji, njegovih meja in učinkov. Dotik je temeljni gradnik stika med materjo in otrokom po
rojstvu in ta izkušnja nas spremlja skozi vse življenje. Dotik oz. telesni stik vnašamo na različne
načine v vse naše odnose. Udeleženci bodo delali interaktivno na vprašanjih npr.: Kakšno izkušnjo dotika nosimo, kako se dotikamo drugih in kakšen je njihov odziv? Kdaj in kako lahko dotik
spodbuja terapevtski proces? Kje so meje dotika v terapevtskem odnosu? Kdaj se dotik lahko
prevesi v zlorabo?
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Reflektiranje lastnih izkušenj o dotiku v vsakdanjem življenju je pomemben del priprave na
psihoterapevtovo delo z dotikom.

24. POLAJNER BOGDAN

Naslov prispevka: Bonding psihoterapija
Oblika prispevka: delavnica
Maksimalno št. udeležencev: neomejeno
Ključne besede: bonding psihoterapija, bazično čustvene motnje, odnosni slogi

Bonding psihoterapija predstavlja eno možnih pomoči osebam z bazičnimi čustvenimi motnjami in s težavami v odnosnih slogih. Med Slovenci sta 10-letno specializacijo (večinoma v
Rimu) za naziv »bonding psihoterapev« do sedaj opravila dva terapevta (istočasno psihologa), ki
zadnje desetletje izvajata tovrstno pomoč zasvojenim v terapevtski skupnosti »Projekt Človek«.
V tujini pa je bonding psihoterapija bolj poznana in uporabljana. V svetu obstaja več povezav
bonding psihoterapevtov: npr. evropska ESBP in svetovna ISBP.
Delavnica bo v obliki ogleda filma (z angleškimi podnapisi), vaj in diskusije.

25. RADETIĆ RADOVAN

Naslov prispevka: Uporaba modela strukturne analize socialnega vedenja (SASV-model) pri
delu z uporabniki
Oblika prispevka: delavnica
Maksimalno št. udeležencev: neomejeno
Ključne besede: osebnostna motnja, vzorci socialnega vedenja, pomembni drugi, intervence

Eno od orodij, s katerim je mogoče opredeliti socialno vedenje osebe v odnosu do sebe in
drugih ter uspešno vplivati na njegovo spremembo, je strukturna analiza socialnega vedenja
(SASV) avtorice L.S. Benjamin. Marsikateri otrok, mladostnik, starš, s katerim se socialni delavci srečajo pri svojem delu, namreč kaže simptome različnih osebnostnih motenj, kar avtorica
SASV modela definira kot »trajen, močan in neprilagodljiv vzorec izkušenj in vedenj, ki opazno
odstopa od pričakovanj posamezne kulture«. Za potrebe SASV modela osebnostno motnjo potem takem razumemo bolj ohlapno, kot »neustrezno vedenje«, ki se lahko razvije že v otroštvu
ali mladosti in prispeva k stiski otroka, odraslega in njunega okolja. Omenjeno vedenje ponazarja razdraženost, sprememba razpoloženja, užaljenost, zaskrbljenost, okrutnost, lenoba ... Pomembno vlogo pri razvoju tovrstnih vedenj igra družbeno okolje (družina, vrtec, šola), ki vpliva
bodisi na okrepitev negativnih vzorcev vedenja ali pa jih odpravlja. SASV model predpostavlja,
da je vedenje osebe povezano z njenim medosebnim in notranjim vzorcem socialnega obnašanja, ki ga zna ustrezno usposobljen strokovnjak jasno razlikovati. Model navaja vedenja, ki so
medsebojno povezana, dejavnike, ki povzročajo pozitivno vedenjsko spremembo, in povezavo
med družbenim okoljem ter konceptom človekove samopodobe. Na ta način strokovnjak-analitik skonstruira (interpretira) veliko bolj jasne in razumljive vzporednice med uporanikovimi
preteklimi in sedanjimi odnosi. Model omogoča univerzalno uporabo analize posameznikovega
socialnega vedenja ne glede na to ali se slednje nanaša na pretekle, sedanje ali prihodnje situacije. Uporabnikove osnovne položaje, želje in strahove lahko predstavimo vzporedno z njegovimi
težavami in potrebnimi oz. želenimi intervencami. Model je uporaben pri svetovanju, družinski
terapiji, v vrtcu, šoli, na CSD-ju in ne nazadnje tudi v lastni družini za osebnostno rast in vzgojo
otrok. Oblike socialnega vedenja, kot so NAPAD, KRIVDA, NADZOR, ZAŠČITA, DEJAVNA
LJUBEZEN, POTRDITEV, OSVOBAJANJE in ZANEMARJANJE, ki sestavljajo SASV model, avtorica metaforično primerja s solmizacijskimi znaki v glasbi: do, re, mi, fa, so, la, ti, do. Z
njimi lahko sestavimo pesem za vsako osebo.
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26. RAJNAR PIKA

Naslov prispevka: Praktična predstavitev delovanja metode EFT (Emotional Freedom Techniques) - tehnike doseganja čustvene svobode
Oblika prispevka: delavnica
Maksimalno št. udeležencev: neomejeno
Ključne besede: povezava med telesom in čustvi, tesnoba, zaskrbljenost, strah, nemoč, krivda

Metoda EFT (Emotional Freedom Techniques® - Tehnike doseganja čustvene svobode) je
relativno nova ‘’iznajdba’’ – njeno delovanje je odkril in objavil leta 1996 ameriški strojni inženir Gary Craig. Metoda je v svojem bistvu zelo enostavna, a hkrati učinkovita, saj ugotovi, da je
pravi razlog za naša mnoga in zelo različna negativna čustva motnja v telesnem energijskem pretoku. To motnjo tudi učinkovito in hitro odpravi in posledično odpravi tudi nezaželeno čustvo.
Metoda je primerna za običajne ljudi z običajnimi težavami (strah pred letenjem, strah pred
kačami, pajki, glodavci, občutki strahu ob javnem nastopanju, neuspešno odvajanje od kajenja…), ki si lahko z uporabo metode EFT pomagajo sami, pa tudi za ljudi s težjimi čustvenimi
motnjami, ki so posledice preživete travme – v tem primeru je zaželena pomoč usposobljene
osebe, ki vodi in pospeši sam proces.
O metodi EFT se v tujini v zadnjih letih ogromno piše, o njej se snemajo filmi, in to si s svojo
hitrostjo, varnostjo in nežnostjo tudi zasluži.

27. RAMOVŠ JOŽE

Naslov prispevka: Etično polje v logoterapiji in v Trstenjakovi psihoterapiji
Oblika prispevka: delavnica
Maksimalno št. udeležencev: 20
Ključne besede: etika, logoterapija, A. Trstenjak, smisel

Izhodišče delavnice: Etika je osnovna struktura in usmeritev ne le vsega človekovega znanja,
ampak celotne njegove zavesti in delovanja v odnosu do sebe, drugih ljudi in sveta; etičnost torej
nikakor ni eno možnih človekovih osnovnih ali dodatnih znanj, ki so zanj funkcionalna, da jih
uporablja ali pa ne. Etičnost je osnovno polje, v katerem živi in deluje. V prispodobi: etičnost
človekovega doživljanja in ravnanja ni kot namaz na kruhu, ampak je hranljivost kruha in namaza, če je na njem.
Struktura delavnice: V prvem delu bo predstavljena etična usmerjenost svetovno znanega
psihoterapevta Viktorja E. Frankla in slovenskega psihoterapevta Antona Trstenjaka. Metoda v
tem delu bo kratko predavanje in razprava ob znanjih vseh udeležencev o etični usmerjenosti teh
dveh psihoterapevtov.
Drugi del bo posvečen soočenju izkušenj udeležencev delovne skupine z etičnimi usmeritvami Frankla in Trstenjaka s ciljem, da udeleženci pridejo do še bolj kakovostnih etičnih stališč
in usmeritev. Pri tem bo delo v celoti potekalo po aktivnih metodah socialnega učenja iz prakse
za prakso.

28. REBULA ALENKA in PREBEG JOSIPA

Naslov prispevka: Telo v odnosu psihoterapevt-klient
Oblika prispevka: delavnica
Maksimalno št. udeležencev: 20
Ključne besede: etika in resnica telesa, telo v odnosu, samoprevara
Delavnica bo potekala delno v obliki predavanja in umetnostnih besedil, delno pa z vajami
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ob glasbi. Zlasti bomo poglobili vprašanje, kako prestreči namige lastnega telesa glede smeri
dogajanja v terapiji po metodi Dance Sensible (metoda gibanja, ki se je razvila iz osteopatije),
dodali pa bova tudi nekaj primerov tehnike clearing ter intuicije za odpiranje novih miselnih poti
v odnosih. Metoda Na svoji zemlji je bila že predstavljena na Rogli, tu pa gre za novo varianto,
ki vključuje telo v gibanju in odnos.
Iskrenost do sebe oziroma resnica je edino jamstvo za etiko v odnosu terapevt - klient. Spontani gib, ki se rodi iz občutka, je nosilec najgloblje resnice. Zato je izredno važno, da ponovno
vzpostavimo stik z gibom, kot se spontano rodi iz občutka. Spontani gib iz resnice pa nastane
le v odnosu, ki daje zavetje in varnost. Če nas pogled čuteče podpira in zna čakati, gib zaživi in
začne pripovedovati svojo zgodbo, zato se bomo v delavnici učili tudi tega pogleda. V odnosu
lahko opazimo, kako naše telo posluša, kako ne moremo poslušati, kako prekinjamo svoje gibe,
kako ne pustimo, da bi se razvijali od začetka do izpolnitve, kako zadržujemo občutenje … a
tudi, kako znamo najti užitek in olajšanje. Samospoznavanje ni sad truda in boja, temveč predaje
občutkom in iskanje poti v svobodo. V skrajni upočasnitvi gibanja začutimo rojevanje izvornega,
prvinskega giba, v katerem se naša prepričanja postopoma razpustijo, ker preko nove izkušnje
telesa pripustimo v zavest nov občutek, v katerega se ni treba prepričevati. Čuteče telo se izraža
v prelivajočih gibih, pozna svoje meje in procese samoozdravljenja, čuti nevarnost in se ji zna
izogniti, čuti ovire in jih zna uporabljati v svoj prid. Ko naselimo svoje telo, srečamo ljubezen
brez prevare do sebe in drugega.

29. ROZMAN VITA in PAPEŽ IRENA

Naslov prispevka: Ženska identiteta: jaz ženska, moje doživljanje sebe
Oblika prispevka: delavnica
Maksimalno št. udeležencev: 20 (ženske)
Ključne besede: tematika ženskosti, notranje in zunanje podobe ženskosti, fantazijsko potovanje, ustvarjanje realnosti

Delavnica je posvečena temi ženskosti in njenim različnim oblikam, ki jih ženske živimo v
vsakdanjem življenju. Z namenom odkrivanja in krepitve naših notranjih potencialov in ustvarjalnih virov, bomo v okviru intrapsihičnega in medosebnega procesa iskale naše izvorne podobe
ženskosti in si odgovorile na vprašanja o lastnem ustvarjanju, odgovornosti, moči in negovanju
ženskih potencialov v našem resničnem svetu.
V tem procesu se bomo seznanile s tehniko fantazijskega potovanja, ki poudarja moč lastne
notranje zgodbe in njen transformacijski učinek na pripovedovalko. Delavnica bo potekala po
metodi globinsko psihološke psihoterapije s metodami dela v skupinah. Teoretično ozadje temelji na psihodinamski psihoterapiji in Jungovski psihoanalizi.

30. ŠANTL LUČKA

Naslov prispevka: S pomočjo zvokov gonga do stika s seboj
Oblika prispevka: delavnica
Maksimalno št. udeležencev: 12
Ključne besede: sprostitev, stik s seboj

Sodobni čas narekuje hiter tempo življenja, hkrati pa nas opozarja oz. nagovarja, pogosto
prav skozi »disharmonijo«, kako pomembno je, da prisluhnemo in sledimo sebi, se doživljamo
celostno - kot subjekt. Zato je dobro, da se naučimo stika s seboj, ga urimo in vadimo. S pomočjo
zvokov gonga in ob vodenem sproščanju lahko stik s seboj globoko in intenzivno doživimo.
Človeško telo je bioelektrični sistem, ki ga z zvokom uravnovešamo in krepimo. Ko gong vibrira, ustvarja dolgo valovanje, sestavljeno iz holističnih tonov. Njegov zvok se dotakne sleherne
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celice v našem telesu in nas celostno prevzame, upočasni in umiri možgansko valovanje. Hitro
nas lahko privede v stanje popolne sproščenosti in umirjenosti. Takrat smo v globoki povezanosti
s svojo bitjo, s svojo notranjo inteligenco, v stiku s seboj.

31. VIRANT FRANJA

Naslov prispevka: Vrednote in duhovni osebnostni razvoj: katere vrednote potrebuje naša
družba sedaj?
Oblika prispevka: delavnica
Maksimalno št. udeležencev: 18
Ključne besede: notranja moč, razvoj vrednot
V delavnici se bomo posvetili vrednotam, ki jih bodo udeleženci izpostavili kot pomembne
zanje. Pogledali bomo zgodovinski razvoj vrednot ter njihov vpliv na človekovo delovanje. Pogovorili se bomo o posledicah tega delovanja na posameznika in družbo.
Vprašali se bomo kako in zakaj vrednote omogočajo osebnostni in duhovni razvoj posameznika ter družbe; katere vrednote so pri tem najpomembnejše in kako se odločimo zanje; ter katere
vrednote potrebuje naša družba sedaj in kako jih bomo razvili?

32. VREČIČ NIVES

Naslov prispevka: ‘Igra v peskovniku’ – sandplay s perspektive geštalt terapije (pri delu z
odraslimi)
Oblika prispevka: delavnica
Maksimalno št. udeležencev: 12
Ključne besede: igra s peskom, geštalt terapija, figura, ozadje, eksperiment, dialoški proces

Elementa pesek in voda predstavljata naše najzgodnejše izkušnje otroštva. V nas prebujata
občutke, spontanosti, domišljije, kreativnosti, ki nam jo, zaradi ustaljenih navad in fiksiranih
vzorcev, v odraslosti pogosto primanjkuje. V skladu z Geštalt terapijo pa se rast zgodi, ko se
organizem kreativno prilagodi svojemu okolju, vanj spontano poseže in zaužije kar je zanj koristno in hranljivo. Na ta način si pridobi energijo iz polja in lahko razvije močno, živo figuro
svojega zanimanja. Terapevtsko delo, s pomočjo peska in igračk v peskovniku, s perspektive
Geštalt terapije, omogoča odraslim, vstopiti v njihovo lastno kreativno zavedanje.
Pri »igri v pesku« z miniaturnimi igračkami si skozi spontano kreiranje tridimenzionalnih
scen, lahko pridobimo celosten pogled na situacijo tukaj in zdaj. Igračke predstavljajo figure,
smisel, ki ga naredimo skozi igračke pa prihaja iz našega ozadja. Vzpostavljena je povezava med
ozadjem in figuro. Figura, ki se formira skozi igro v peskovniku vznikne iz unikatne strukture
klientovega ozadja in ustvari novo konfiguracijo. Ko se to zgodi, so stare navade vzpostavljanja
kontakta z organizmom uničene v namen formiranja novega kontakta. Na ta način je struktura
ozadja transformirana, čemur ravno »igra v peskovniku« služi. »Igra v pesku«, ki je del dialoškega srečanja in v Geštalt terapiji ne pomeni tehnike, temveč orodje za eksperiment, nam omogoča
prestopiti našo omejeno perspektivo in najti nov odnos do naše poti.
Ko klient, v dotiku s peskom kreira slike z igračkami v peskovniku, pogosto skozi proces
vznikne globok pomen. Včasih lahko že ena seansa, dramatično premakne klienta naprej v terapevtskem procesu. »Igra v peskovniku« s peskom, igračkami in zaupanja vrednim terapevtom,
ki aktivno sodeluje v procesu, s prisotnostjo, vključenostjo in predanostjo dialogu, spodbuja v
klientu proces organizmičnega samouravnavanja.
Delavnica je namenjena predstavitvi načina dela »igre v peskovniku« s perspektive Geštalt
terapije, kliničnim izkušnjam, s poudarkom na procesu in če nam bo čas dopuščal, tudi izkušnji
v živo.
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Namen in cilji revije Kairosa – Slovenske revije za psihoterapijo

Kairos – Slovenska revija za psihoterapijo je uradna revija Slovenske krovne zveze za psihoterapijo. Na leto izidejo štiri številke. V njej so objavljeni prispevki z vseh področij psihoterapije in tudi z njenih mejnih interdisciplinarnih področij. Glavni cilji revije je vzpodbujati razvoj
psihoterapije kot samostojnega poklica in kot samostojne znanstvene discipline, ki se bo vedno
bolj vpenjala tudi v akademski svet tako na Slovenskem kot v tujini. Zato želimo z revijo v čim
krajšem času prodreti v mednarodne bibliografske baze in promovirati slovenske psihoterapevte
in psihoterapevtke tudi zunaj naših meja. Prav tako želimo prispevati k odprtosti in dialogu med
različnimi psihoterapevtskimi pristopi. Po eni strani hočemo z revijo vzpodbujati objavo izvirnih
znanstvenih člankov po drugi strani objavo strokovnih prispevkov, ki poročajo o strokovnem
delu in raziskovanju v praksi. In nenazadnje želimo prispevati k izmenjavi stališč, izkušenj,
mnenj ter dilem v zvezi z aktualnimi psihoterapevtskimi temami in izzivi.

Vrste prispevkov in objava

Vsebina prispevka naj bo s področja psihoterapije oz. mejnih interdisciplinarnih področij. V
reviji objavljamo tri vrste prispevkov: znanstvene članke, strokovne članke in druge prispevke.
Čeprav je glavni cilj in namen revije pripomoči k znanstveno strokovni promociji slovenske
psihoterapije s kvalitetnimi znanstvenimi in strokovnimi članki (tudi glede obsega je to večji
del revije), so dobrodošli tudi drugi prispevki (bolj natančno glej spodaj). Članek objavimo po
uskladitvi z recenzentoma (postopek dvojne slepe recenzije) in po lektoriranju. Uredništvo zaupa, da prispevek, poslan za objavo, ni v postopku za objavo v drugi reviji ali drugem mediju.
Objavljamo prispevke napisane v slovenskem ali angleškem jeziku, po dogovoru z uredniškim
odborom tudi v drugem jeziku.
Za prispevke, ki jih ponudite v objavo kot članke, bodisi kot znanstvene ali strokovne, veljajo pravila, ki jih bolj obširno navajamo v nadaljevanju. Objavljamo raziskovalne in teoretične
članke, pregledne članke ter prevode pomembnih tujih člankov. V raziskovalnem (empiričnem)
članku avtor poroča o raziskavi v skladu z ustaljeno strukturo: uvod, metoda, rezultati, razprava
in literatura. Teoretični članek naj preuči in kritično analizira določene modele ali teorije. Pregledni članek kritično ovrednoti na različnih mestih že objavljene prispevke. Metaanalitična
študija predstavlja posebno vrsto članka, v katerem avtor s pomočjo posebne raziskovalne metodologije pregledno predstavi rezultate številnih empiričnih študij na temo nekega raziskovalnega
problema.
Hkrati so dobrodošli prispevki vseh vrst, ki so namenjeni informiranju o praksi, razvoju stroke, novostih, izmenjavi izkušenj in stališč, saj želimo dati priložnost tudi vsem (strokovnjakom,
klientom, študentom psihoterapije), ki niso vešči akademskega pisanja. Pošljete lahko kratka
poročila o praksi, projektih, mini raziskavah, kazuistične prikaze, knjižne recenzije, razmisleke,
polemike, izkušnje, pisma, ocene prispevkov, strokovne novice, novice o družbenih dogajanjih
pomembnih za psihoterapijo, poročila iz različnih psihoterapevtskih kongresov, strokovnih srečanj, usposabljanj, predavanj, seminarjev ipd.

Struktura člankov

Članek mora vsebovati v slovenskem in angleškem jeziku napisane: naslov članka, ključne
besede (najmanj tri, največ šest) in povzetek (10 do 15 vrstic). Priporočamo naslednjo strukturo
za raziskovalne (empirične) članke:
1. V uvodnem delu zgoščeno prikažite glavno teoretično oz. konceptualno ogrodje, iz katerega izhaja raziskovalni problem oz. vprašanje.
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2. Raziskovalni problem oz. vprašanje oblikujte jasno, tako da bo logično nadaljevanje uvodnega dela prispevka. Poudarite, katere nove dileme odpira.
3. Raziskovalne hipoteze in spremenljivke, uporabo kvalititativnih in/ali kvantitativnih metod morate jasno opisati. Kratek, a natančen opis izbire udeležencev, uporabljenih metod raziskovanja in raziskovalnega načrta je nujen.
4. Prav tako morate jasno prikazati rezultate. Tabele morajo vsebovati le nujne informacije.
Če je potrebno, lahko podrobnosti predstavite v dodatku (prilogi).
5. Razprava in interpretacija izsledkov se mora nanašati na znane koncepte in teorije, ne
glede na to, ali jih dobljeni rezultati podpirajo ali ne.
6. Trditve ali dognanja drugih avtorjev so v besedilu potrjena z referenco. Na koncu prispevka je priložen seznam literature, na katero se besedilo sklicuje.
Za strokovne članke to strukturo ustrezno prilagodite! V teoretičnem članku empirične podatke predstavite samo v primeru, če so v neposredni zvezi s teorijo. V preglednem članku upoštevajte to strukturo: opredelitev in razlaga problema, povzetek predhodnih raziskav, pojasnitev
medsebojnih odnosov, protislovij, pomanjkljivosti in na koncu predlogi za nadaljnje raziskovanje.
Za druge prispevke veljajo splošna načela dobrega pisanja, npr. da se izogibamo kopičenju
tem, dolgim uvodom, ki niso povezani s temo, in obnavljanju splošno znanega, temveč čim prej
preidemo k stvari ter jo obdelamo pregledno in zgoščeno. Če pošljete take prispevke, navedite v
prvi vrstici svoje ime (oz. imena avtorjev in avtoric prispevka), v drugi naslov prispevka, v tretji
pa opredelitev vrste prispevka (npr. Poročilo o projektu, Knjižna recenzija itn.). Naslov knjižne
recenzije je naslov recenziranega dela, opremljen s številom strani in ISBN.

Tehnična navodila za oblikovanje prispevkov

Oblikovni izgled, besedilo, tabele, slike, opombe. Članki naj bodo dolgi do ene avtorske
pole (30.000 znakov s presledki; to je 16 strani po 32 vrstic z okoli 60 znaki v vrstici). Kot
navajamo zgoraj, sprejemamo tudi druge prispevke do polovice avtorske pole.
Besedilo naj ima dvojen razmak med vrsticami in enotno velikost črk, tj. 12 pik. Biti mora
neformatirano, brez pomikov v desno, na sredino ipd. Ne uporabljajte avtomatičnega številčenja
odstavkov. Pri alineah na začetku vrstice ne uporabljajte »bulitov«, črnih pik, temveč samo navadne pomišljaje.
Vmesni naslovi imajo lahko največ dve ravni. Oštevilčimo jih ročno (1., 1.1., 1.2.,2.,2.1 ...).
Ne uporabljajte avtomatičnega številčenja naslovov.
Citate označite z narekovaji in NE z ležečo pisavo. Daljši citati so v posebnem odstavku.
Ležečo pisavo uporabljajte samo za poudarjeno besedilo, naslove knjig in revij (glej spodaj) in
za tuje besede v besedilu, ne pa za citate, naslove razdelkov ipd. Krepke (bold) pisave ne uporabljamo. Pazimo, da je poudarjeno samo besedilo, ki mora biti poudarjeno, ne pa tudi sosednja ločila.
Vse tuje besede (razen imen) pišite ležeče. Kjer z izvirnim izrazom pojasnjujete svoj prevod,
ga postavite v oglati oklepaj, npr.: „... igra [play] ...”; z oglatim oklepajem zaznamujte tudi neizrečen ali izpuščen del citata, npr.: „... [družina] ima funkcijo ...”, „... [V]se tuje besede [...] in
latinske kratice [...]”.
Ves tekst, vključno z naslovi, podnaslovi, referencami itn., je pisan z malimi črkami, seveda
pa upoštevamo pravila, ki veljajo za veliko začetnico. Tega pravila se ni treba držati le, če citiramo besedilo, ki uporablja velike črke.
Za vsako tabelo in sliko mora biti v prispevku nakazano približno mesto, kjer je predvidena
(npr. ‚vstaviti sliko 1’ ali ‚vstaviti tabelo 1’). Tabel in slik ne vstavljate v besedilo, pač pa jih
pripravite v ločeni datoteki, v katero najprej vstavite vse tabele in nato vse slike, vsak prikaz na
svoji strani (če je potrebno, lahko slike shranite tudi v več ločenih datotekah).
Zaporedno številko slike in besedilo, ki sliko opisuje, vstavite v besedilo takoj za mestom,
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kjer je označen predvideni položaj slike (npr. najprej v svoji vrstici podate informacijo: ‚vstaviti
sliko 1’, pod njo pa ime in za piko naslov slike: ‚Slika 1. Odnos med X in Y …’). Slike morajo
biti izdelane brezhibno in z dovolj velikimi črkami, številkami in ostalimi znaki, ki omogočajo
pomanjševanje brez večje izgube preglednosti. Ne uporabljajte barv, pač pa, če je potrebno,
različne dobro razločljive rastre, sivine in/ali vzorce. Grafe v datoteko s tabelaričnimi in grafičnimi prikazi prilepite v taki obliki, da jih bo možno urejati v izvornem programu (npr. Excelov
grafikon prilepite kot predmet in ne kot sliko ali metadatoteko). Fotografije z visoko ločljivostjo
(> 300 dpi) naj bodo shranjene v kar najboljši kvaliteti grafičnega formata JPG, TIF ali PNG.
Sheme in diagrami naj bodo iz izvornega programa prilepljene v datoteko kot predmet, izjemoma kot slike navedenih grafičnih formatov z visoko ločljivostjo. V primeru posebnih zahtev (npr.
pri uporabi manj običajnih programov za generiranje slik ali če se določene slike ne da izdelati
računalniško), se o načinu priprave slik predhodno posvetujte s tehničnim urednikom revije (enaslov: branko.horvat@triera.net).
Tabele naj bodo natipkane z enojnim razmikom. Nad tabelo naj bo (v datoteki s tabelaričnimi
in slikovnimi prikazi) izpisana zaporedna številka tabele in za piko njen naslov (npr. Tabela 1.
Primerjava vedenjskih vzorcev …). Tabela mora biti informativna brez posebnega sklicevanja na
besedilo, torej opremljena s potrebnimi informacijami in po potrebi z opombami. V besedilu se
sklicujte na sliko ali tabelo (npr. z ‚glej sliko 1’, ‚v tabeli 2’ ...), saj prikaz ne bo nujno na mestu,
ki ste ga predvideli.
V poglavju o rezultatih naj bo isti podatek vedno prikazan le enkrat. Izberite najbolj primeren
in informativen način (slika, tabela ali prikaz v vezanem besedilu).
Opombe k besedilu naj bodo pomaknjene na konec besedila pred seznam literature. Ne uporabljajte računalniškega formata opomb. V glavnem besedilu označite opombo z njeno zaporedno številko takoj za besedo ali ločilom, in sicer v pisavi superscript („nadpisano”). V taki pisavi
naj bo tudi številka pred besedilom opombe. Opombo dodajte samo, če je res nujno. Bibliografskih opomb (tj. takih, katerih poglavitna vsebina je navedba vira) ne sme biti.
Citiranje, literatura. Uporabljene reference drugih avtorjev v besedilu citirajte po temle
zgledu, npr. Berne (1962) ali (Berne, 1962). Vedno navedite tudi strani v viru, kadar je to smiselno, npr. (Berne, 1962: 25). Kadar je citiranih več avtorjev, so navedeni v abecednem redu, npr.
(Lambert, 2003; Stern, 1992; Varga, 1953). Citati posameznih referenc so ločeni s podpičjem,
npr. (Berne, 1970; Freud, 1929). Kadar so citirano delo napisali trije avtorji ali več (do vključno
šest), so pri prvem citiranju vedno navedena imena vseh soavtorjev, npr. (Trstenjak, Ramovš, Ule
in Pečjak, 1967), pri morebitnih naslednjih citatih pa le ime prvega avtorja, za druge pa je dodano le ‚in dr.’ oz. ‚et al.’; drugi citat bi se tako glasil (Trstenjak in dr., 1967). Kadar je citiranih
več del istega avtorja, napisanih v istem letu, so letnicam dodane male črke po abecednem redu,
npr. (Peklaj, 1968a, 1968b). Imena istega avtorja ali urednika v zaporednih referencah ne ponavljamo, npr. (Miller, 1992: 121-122; 1997: 26-29). Ko citiramo sekundarni vir, zapišemo takole
(Capra v Burman, 1999: 37) in na seznam virov ne uvrstimo primarnega vira (v našem zgledu
Caprovega dela), temveč samo sekundarni (v našem zgledu Burman). Če prispevek vsebuje gradivo, ki zapade avtorskim pravicam, morate sami zaprositi za dovoljenje za objavo. Tako gradivo
mora biti opremljeno z navedbo vira.
V seznamu literature na koncu prispevka so navedena po abecednem redu avtorjev (in brez
zaporednih številk) vsa v besedilu citirana dela (in samo ta). Pri navedbi vira so vedno izpisana imena vseh avtorjev prispevka, ne glede na to, koliko jih je. Navedki prispevkov v revijah
morajo vsebovati priimek avtorjev, začetnice imena, leto izdaje, naslov prispevka, polno (neokrajšano) ime revije, letnik, če se v vsakem zvezku znotraj istega letnika število strani začne z
1, tudi številko zvezka (v oklepaju), in navedbo strani, na katerih je natisnjen prispevek (pri tem
uporabljamo pomišljaj –, ne vezaj -). Pri tem je potrebno paziti na ločila, ki ločijo posamezne
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enote navedka. Ime revije in letnik izhajanja pri navajanju prispevkov v revijah ter naslov knjige
(tako pri avtorskih kot pri urejenih knjigah) so v poševnem tisku.
Prispevek v reviji vsebuje priimek avtorja, začetnice imena, leto izdaje, naslov prispevka,
polno ime revije, letnik, številko revije, strani. Pazite na ločila in na pokončno in ležečo pisavo
(naslov revije je v ležečem tisku). Primer:
Hettinger, R. in Kächele, A. (2006). A retrospective account of former bulimic patient. International Journal of Psychotherapy, 10 (3), 62-71.
Navedba avtorske knjige vsebuje priimek avtorjev, začetnice imena, leto izdaje, naslov knjige, kraj izdaje in založbo. Naslov knjige je v ležeči pisavi. Primer:
Jung, C. G. (1989). Spomini, sanje, misli. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
Navedba poglavja avtorja v knjigi z urednikom vsebuje priimek avtorja, začetnice imena,
leto izdaje, naslov poglavja v knjigi, začetnice imena ter primer urednika, označbo, da gre za
urednike, naslov knjige, stran, na kateri je natisnjeno poglavje, kraj izdaje in založbo. Naslov
knjige je v ležeči pisavi. Primer:
Kociper, J. (2005). Bolezen in zdravje v integrativni terapiji. V J. Bohak in M. Možina (ur.),
Sodobni tokovi v psihoterapiji: od patogeneze k salutogenezi (str. 68-83). Maribor: SKZP.
Vsaka navedba prispevka, katerega naslov ni v enem od pogosto uporabljanih svetovnih
jezikov (npr. angleškem, nemškem, francoskem, italijanskem, španskem) mora imeti v seznamu
referenc v oglatem oklepaju dodan tudi naslov prispevka, preveden v angleški jezik. Primera
navedbe:
Pogačnik, V. (1995). Pojmovanje inteligentnosti [Conceptions of intelligence]. Radovljica:
Didakta.
Tušak, M. (1998). Barvne preference, simbolika barv in osebnost [Colour preferences, colour
symbolism and personality]. Psihološka obzorja, 7 (4), 67–79.
Sledi še nekaj primerov navajanja literature, ko gre za doktorske disertacije, neobjavljen vir,
prispevek iz strokovne konference oz. kongresa, spletni vir, več virov istega avtorja iz istega leta
in vir brez avtorja. Spletni vir opremimo z datumom, ko je bil dostopen. Pri objavah v dnevnem
tisku postavimo za številko časopisa v oklepaj še datum izida. Pri navajanju angleških virov se
držimo pravila, da so samostalniki in glagoli v naslovu pisani z veliko začetnico, vse ostale besedne vrste pa z malo. (Pravopis seveda zahteva, da pišemo z veliko začetnico tudi prvo besedo
v naslovu in podnaslovu, ki ga postavimo za dvopičje.):
Ambrož, M. (2002). Alternative razvoja humane paradigme post-industrijske organizacije.
Univerza v Mariboru: Fakulteta za organizacijske vede (doktorska disertacija).
Bresler, K. (1947). Spašavanje kozaračke djece godine 1942 (neobjavljeno).
Reed-Victor, E. (2001). Child Temperament and Personality. Prispevek, predstavljen na 10.
evropski konferenci o razvojni psihologiji, Upsala, Švedska.
Dienel, C. (2004). Family Policies in European Comparison. Http://www.european-socialwork.net (28. 11. 2004).
Dominelli, L. (1997 a). Anti-racist Social Work. Palgrave: Macmillan (druga izdaja).
Dominelli, L. (1997 b). Sociology for Social Work. Basingstoke, Palgrave: Macmillan.
Nacionalni program socialnega varstva do leta 2005 (2000). Ur. l. RS, 31/2000: 3777–3787.
Pošiljanje prispevkov. Prispevki morajo biti v elektronski obliki v formatu WORD ali RTF
in jih pošljite na naslov:
maja.smrdu@psih-klinika.si.
Za lekturo prispevkov v tujem jeziku mora poskrbeti avtor sam. Ko nam boste prvič posredovali svoj prispevek, ga zaradi postopka slepe recenzije oblikujete v treh datotekah, tako da vanje
razdelite besedilo prispevka, grafični del ter podatke o prispevku in avtorjih:
DATOTEKA 1 (primer: stres-orig.doc)

162

Navodila za objavo prispevkov

To je besedilo, ki vsebuje celoten prispevek, brez podatkov o avtorju. Naslov datoteke naj
vsebuje ključno besedo iz naslova prispevka brez navedbe imena avtorja/avtorice.
DATOTEKA 2 (primer: stres-tabeleslike.doc)
To je datoteka s slikami, tabelami, grafi.
DATOTEKA 3 (primer: stres-prva stran.doc)
To je prvi list prispevka, ki naj vsebuje (če je članek po dogovoru napisan v katerem od drugih jezikov, morajo biti informacije tudi nujno v slovenskem in angleškem jeziku):
- naslov prispevka
- ime in priimek avtorja/avtorice
- ključne besede: naj jih ne bo manj ko tri in – če ni nujno – ne več ko šest;
- prevod ključnih besed v angleški jezik
- povzetek: obsega naj 10―15 vrstic in v njem naj bodo zapisane najpomembnejše ugotovitve (sklepi) prispevka. Ne uporabljajte formulacij tipa „Prispevek predstavlja rezultate raziskave ...” ipd., temveč te rezultate (ali sklepe ipd.) na kratko obnovite.
- prevod povzetka v angleški jezik
- osnovne informacije o avtorici/avtorju: informacija o avtorju ali avtorici naj vsebuje samo
najosnovnejše podatke (npr. „Dr. X Y je docentka za sociologijo na Fakulteti za socialno delo v
Ljubljani, predsednica Društva za realitetno terapijo Slovenije). Avtorji ali avtorice morajo obvezno pripisati svoj naslov, telefonsko številko in elektronski naslov in posebej označiti avtorja
in podatke, kamor želite prejemati informacije o vašem prispevku.
Vaše besedilo bosta recenzirala dva strokovnjaka s področja, s katerim se ukvarja vaše besedilo. Recenziji sta anonimni, ne avtor prispevka in ne recenzenta ne bosta vedela drug za
drugega. Po končanem redakcijskem postopku in strokovnih recenzijah bomo izvod prispevka
vrnili avtorjem, skupaj z recenzijama in kratkim mnenjem urednika glede sprejetja besedila v
objavo. V primeru, da je prispevek sprejet v objavo, upoštevajte vse prejete pripombe, popravke
in sugestije ter pripravite končno verzijo prispevka. Poslana končna verzija besedila pomeni tudi
vašo potrditev, da prispevka v podobni ali enaki obliki ne boste objavili v drugi reviji brez soglasja izdajatelja. Uredniški odbor in izdajatelj ne prevzemata odgovornosti za strokovna mnenja
in trditve, ki so jih podali avtorji posameznih besedil.
V končni verziji naj bo prva stran besedila takoj za naslovom prispevka dopolnjena še z imenom in priimkom avtorjev, imenom inštitucije, kontaktnimi podatki in morebitnimi dodatnimi
informacijami o financerju študije, o tem, da je bil prispevek predstavljen na kakšnem od kongresov, ali zahvalo. Končno verzijo v elektronski obliki pošljete na naslov glavnega urednika.
Uredniški odbor revije KAIROS
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NAROČILNICA za KAIROS – slovensko revijo za psihoterapijo
KAIROS—Slovenska revija za psihoterapijo je uradna revija Slovenske krovne zveze za psiho
terapijo. Na leto izidejo štiri številke. V njej so objavljeni prispevki z vseh področij psihotera
pije 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 ved
no 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 psiho
terapevte 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 sta
lišč, izkušenj, mnenj ter dilem v zvezi z aktualnimi psihoterapevtskimi temami in izzivi.—Na
ročilnico najdete tudi na spletni strani SKZP: http://marela.uni-mb.si/skzp/
LETNA NAROČNINA za zvezek 1 (letnik 2007) (v ceno je že vračunan 20 % DDV):
-	 za pravne osebe 44 EUR,
-	 za fizične osebe in knjižnice 34 EUR,
-	 za študente fakultetnega študija psihoterapije in za
študente propedevtike SKZP 22 EUR.

Naročam(o) Slovensko revijo za psihoterapijo – KAIROS.
Št. izvodov ______________
Status naročnika (ustrezno podčrtajte):

pravna oseba

fizična oseba

študent/ka

PODATKI O NAROČNIKU:
Ime in priimek: _______________________________________________
Naziv institucije*: ___________________________________________________
Ulica: __________________________________________________________________
Poštna številka ___________________ Kraj ________________________
Matična številka*____________________ Davčna številka*_______________
Davčni zavezanec (ustrezno obkrožite)		

DA		

NE

Kontaktna oseba*: _______________________________________________________
Naročilnico pošljete po e-pošti Manueli Mežič: sina_sp@volja.net ali s pismom na naslov:
Manuela Mežič, Ul. Heroja Vojka 4b, 2000 Maribor.
Podpis _____________________________			Žig*
* podatke vpišejo pravne osebe

