1

2Kairos 3/3-4/2009

Kazalo

Vsebina
Maja SMRDU, Miran MOŽINA
Uvodnik										

5

ZNANSTVENI PRISPEVKI
Maja MALOVRH
Nezavedne fantazije v partnerskem odnosu
Karolina RADOVANOVIČ, Urban KORDEŠ
Most k temnemu svetu
Tjaša KOS
Preverjanje zanesljivosti in veljavnosti slovenskega prevoda OQ-45,2
Peter PRAPER
Razvojni vidiki moralnosti kot dela kontrolnih funkcij

9
19
37
51

STROKOVNI PRISPEVKI
Doris ADAMČIČ PAVLOVIČ, Ana OŽURA
Potek kognitivno vedenjske terapije
Polonca LAMPE
Teorija navezanosti in transakcijska terapija
Mojca HRIBAR
Primerjava Heideggrovega pojmovanja tesnobe in nekaterih psiholoških konceptov
tesnobe 									
Janko BOHAK
Ljubezen je otrok svobode							

63
73
87
99

ETIKA V PSIHOTERAPIJI
Miran MOŽINA
ETIKA UDELEŽENOSTI
Problem ni, kdo ima prav ali kaj je res, problem je zaupanje			

115

DRUGI PRISPEVKI
Melita KOŠAK, Gregor ŽVELC, Maša ŽVELC
Poročilo iz 4. mednarodne konference integrativne psihoterapije:
Akutna travma, kumulativno zanemarjanje in kronični stres			

153

Tjaša KOS
Poročilo iz 39. kongresa Evropske zveze za kognitivno vedenjsko terapijo:
New Perspectives								 157

Kazalo/Contents

3

Romana KEBE
Poročilo iz 11. kongresa Evropske transpersonalne zveze (EUROTAS):
Beyond the Mind – Towards a Consciousness of Unity				
Janko BOHAK
Poročilo iz 16. kongresa Evropske zveze za psihoterapijo:
Pomeni sreče in psihoterapija

161
165

Miran MOŽINA
Študent psihoterapije naj bo

171

Miran MOŽINA
Duševno zdravje Slovencev je podhranjeno					

179

VA B I L A
Študijski dnevi SKZP
Obvestilo
Prijava										

187

Inštitut za realitetno terapijo
Psihoterapija na Slovenskem							

190

Contents
Maja SMRDU, Miran MOŽINA
Editorial (in Slovene)								

5

S C I E N T I F I C PA P E R S
Maja MALOVRH
Fantasies Within a Relationship							
Karolina RADOVANOVIČ, Urban KORDEŠ
A Bridge to the Dark World – Phenomenological Case Study Research		
Tjaša KOS
Investigating the Reliability and Validity of the Slovene Translation of the OQ-45,2
Peter PRAPER
Developmental Aspects of Morality as a Part of Functions of Control		

9
19
37
51

P R O F E S S I O N A L PA P E R S
Doris ADAMČIČ PAVLOVIČ, Ana OŽURA
Process of Cognitive Behavioral Therapy						 63
Polonca LAMPE
Attachment Theory in Transactional Analysis					
73

4

Contents

Mojca HRIBAR
A Comparison of Heidegger's Concept of Anxiety and Other Psychological Concepts of
Anxiety										 87
Janko BOHAK
Love is a Child of Freedom							
99
ETHICS IN PSYCHOTHERAPY
Miran MOŽINA
ETHICS OF PARTICIPATION
The Problem is not Being Right or Wrong or What is Truth, the Problem is Trust.

115

MISCELLANEOUS
Melita KOŠAK, Gregor ŽVELC, Maša ŽVELC
From 4th Annual Conference of Integrative Psychotherapy Association (IIPA):
Acute Trauma, Cumulative Neglect and Chronic Stress 				
153
Tjaša KOS
From 39th Annual Congress of European Association for Cognitive
Behavioral Therapy (EACT): New Perspectives					
157
Romana KEBE
From 11th International Congress of European Transpersonal Association (EUROTAS):
Beyond the Mind – Towards a Consciousness of Unity				
161
Janko BOHAK
From 16th Congress of European Association for Psychotherapy (EAP):
Meanings of Happiness and Psychotherapy					 165
Miran MOŽINA
Let Him be a Student of Psychotherapy						 171
Miran MOŽINA
The Problem of Impoverished Mental Health in Slovene People			

179

I N V I TAT I O N S
SKZP Study Days
Information Letter
Application									

187

Institute for Reality Therapy
Psychotherapy in Slovenia							

190

6Kairos 3/3-4/2009

Uvodnik

MajaSMRDU MiranMožina

Uvodnik
Vsak začetek človeku
po koncu diši
a to je utvara,
koncev sploh ni.
Življenje so novi
in novi začetki
nove in nove dlani.
Sanja Temnik
Miran: Kakšno lepo pesem si izbrala za moto tokratnega uvodnika.
Maja: Pesem postavlja dober okvir za moj odhod iz vloge glavne urednice Kairosa, saj nagovarja zaupanje v nove, sveže začetke novih ljudi in novih dlani, ki bodo ustvarjale njegove
nadaljnje strani. Ko ob tem zavedanju gledam to številko, sem izjemno vesela in hvaležna, da
jo je z besedami (tudi poetskimi) obogatilo toliko meni dragih ljudi, ki tudi sicer vedno znova
osvetljujejo moje življenje. To, da smo lahko tako zbrani v skupnem prostoru besed, me navdaja
s posebno toplino. Hvala vam.
Miran: Ko si prevzela glavno uredništvo, si se zavezala za eno leto, v katerem boš preverila,
kako naprej. Žal mi je, da se ti je prevesilo v ne več. Žal mi je, da odhajaš in da si za to odločitev
v glavnem navedla nezadovoljstvo v sodelovanju z mano. Jaz bi še vztrajal nekaj časa, da se
nekako uglasiva. Opravila si dobro delo v tem letu, imaš pa drugačen stil sodelovanja, kot sem
se ga navadil s Samom. Zame je tudi osebno zahteven, ker pritiska na nekatere moje občutljive
točke, a sem se zato v tem letu tudi marsikaj naučil.
Maja: V tem sva se kot kaže ujela, da sva zamajala temelje in znane načine delovanja drug
drugemu. Gledam pa na to leto z veseljem in hvaležnostjo, tudi do tvojih naukov. Hkrati sem zadovoljna z delom, ki sem ga opravila. Nova številka, ki jo držim v rokah, mi je zelo pri srcu. Tudi
zato, ker odseva, kam je bilo leto mojega urednikovanja najbolj usmerjeno: v dvig strokovnosti
revije in v njeno umeščanje v slovenski in svetovni psihoterapevtski prostor. Kar štirje znanstveni članki in med njimi prvič tudi kvantitativno raziskovalen članek ter zelo kvalitetni strokovni
prispevki. Poleg tega se v tretjem delu revije kaže, kako aktiven je slovenski psihoterapevtski
prostor, koliko želje po novem znanju, po novih širinah, izmenjavi misli in združevanju je v
njem. Ko smo ravno pri združevanju, naj izpostaviva, da se je uredniškemu odboru pridružil spoštovani kolega prof. dr. Peter Praper. Iskreno verjameva, da bo njegovo sodelovanje pripomoglo
k nadaljnjemu povezovanju med strokovnjaki za skupno promocijo psihoterapije kot samostojnega znanstvenega področja in k razvijanju psihoterapije kot avtonomnega poklica v Sloveniji.
Miran: Novost, ki jo prinaša tokratna številka Kairosa, je tudi nova rubrika posvečena Etiki
v psihoterapiji. Spodbudo zanjo so nam dali zadnji Študijski dnevi Slovenske krovne zveze za
psihoterapijo na Rogli z istim naslovom. Kairos se tako zavezuje poslanstvu stalnega etičnega
ozaveščanja svojih bralcev in s tem k zapolnjevanju velike vrzeli, ki vlada na tem področju v
Sloveniji. Članek, ki sem ga najprej hotel napisati že do Rogle, pa se mi je razširil še v jesenske
mesece, mi veliko pomeni tako v strokovnem in še bolj v osebnem smislu. To je tekst, kjer sem

MajaSMRDU MiranMOŽINA

7

se do zdaj osebno najbolj odprl.
Maja: Želim ti, da bi naletel na dobre odzive. Meni se zdi zelo dragocen, ker poudarja iskrenost in pogum spregovoriti o sebi, tudi širši množici, ter da vse to postavljaš pred potrebo po
dokazovanju in uveljavljanju, ki je tako pogosta, tudi v psihoterapevtskem svetu.
Miran: Hvala. Hvaležen sem ti tudi, da si pripomogla k temu, da Kairos prvič vstopa v mednarodne baze podatkov, zaenkrat je to EBSCO, pogovori pa tečejo tudi z drugimi bazami.
Maja: Ja, vztrajno se odpirajo nova in nova vrata in Kairos koraka proti vedno večji sprejetosti.
Miran: Upam, da res.
Maja: Zadnje vrstice tega uvodnika nameniva še Branku Horvatu, ki je bil pri Kairosu od
vsega začetka in ga je oblikoval tako popolno, da ga občuduje še moj nečak in spoštljivo pozorno
obrača stran za stranjo, kljub temu da še ne zna brati.
Miran: Ja, Branko, še enkrat hvala za vse tisto, kar se v vsaki številki Kairosa vidi in za vse
tisto, kar se ob tem začuti. In dobrodošel novi tehnični urednik - Denis Hilčer!
Maja: Posebej bi se rada zahvalila še Robertu Rileyu, ki prijazno pomaga, da bi bili povzetki
v angleškem jeziku, kar najbolj dodelani in razumljivi tudi tujim bralcem.
Miran: Hvala ti, Maja, za leto poštenega dela. Veliko uspeha na tvoji poklicni in osebni poti.
Maja: Hvala vsem, ki so me v tem letu podpirali, predvsem Samu Pastirku in Robertu Mastenu.
Miran: Vsem bralcem, avtorjem, recenzentom, lektorjem, članom uredniškega odbora in sveta Kairosa pa srečno novo leto! Računamo na vas tudi v letu 2010!
In če sva začela, pa naj še končava, tokrat s pesmijo Toneta Pavčka, za dobro popotnico tebi
in vsem nam v novem letu:
POT
Sama se zariše neka pot prej ali slej
v tvoje življenje, podobno kot črta v dlan.
In tudi če nočeš, moraš po njej
z njo in sam s sabo zaznamovan.
Tako kot po tujem načrtu živiš
tako v dobrem kot v zlu
in pod strogim nebom besedo loviš
v svojo temò in v svojo luč.
Tako pritavaš skozi vse grape in čase
k sebi. Do tam, koder dalje ne dá se.
Ne neko skalo, v kakšno kotanjo sedeš,
zamižiš in vidiš: Prišel si do zadnje besede
za zadnjo pesem.
Njeno ime bodi ljubezen.
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MajaMALOVRH*

Nezavedne fantazije v partnerskem odnosu
Unconscious Phantasies within a Couple Relationship*
Povzetek

N

ezavedne fantazije, koncept, ki ga prva resno vpelje v kontekst psihodinamične psihoanalize Melanie
Klein, je ključnega pomena za razumevanje psihodinamičnega v psihoanalizi; označujejo namreč tako
odnos do ponotranjenih notranjih objektov in odnose med njimi ter načine in mehanizme povezav med
Jazom in zunanjimi objekti. Iz tega izhaja, da šele z razvojem nezavednih fantazij v polnosti vstopimo
na področje objekt-relacijskega, saj le-te dajejo notranjim in zunanjim objektom njihovo dinamično in
relacijsko kvaliteto. Nezavedne fantazije morda najbolj pridejo do izraza v kontekstu partnerskega odnosa, kjer alternirajo med obrambno funkcijo in funkcijo zadovoljevanja nezavednih želja in prav s tem
določajo dinamiko para in ujemanje njunih individualnih psih. V prispevku avtorica s klinično ilustracijo
psihoterapevtskega dela s parom podaja možne klinične implikacije razumevanja nezavednih fantazij za
psihoterapevtsko delo s parom.

Ključne besede

nezavedno, nezavedne fantazije, emocionalnost, objekt-relacijska paradigma, psihoterapija parov, psihoanaliza

Abstract

A

n unconscious phantasy, a concept that was first advanced by Melanie Klein, is crucial for an understanding of the psychodynamic in psychoanalysis; it offers a portrayal of the ubiquity of a capacity
for relatedness between internal objects and how this is mediated by the self in its relationship to external
objects. Consequently, by attributing a dynamic quality and a relational role to objects, it is only with
phantasies that we truly step into the domain of object-relations. A dual nature of unconscious phantasies,
their defensive role on one side and their wish-fulfilling role on the other, can be observed to the utmost in
a relationship setting between two individuals where phantasies in fact contribute to a construction of their
couple fit and colour their interaction dynamics. In this paper the author introduces some clinical implications of the understanding of the concept of unconscious phantasies by presenting a clinical illustration of
a psychotherapeutic work with a couple.

Key words

unconscious, unconscious phantasies, emotionality, object-relations paradigm, couple psychotherapy,
psychoanalysis.

* Maja Malovrh; specializantka psihoterapije; maya.malovrh@gmail.com
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Introduction

When I think of relationships it strikes me over and over again how some seem to start from
a hopeful, optimistic state of two individuals looking up to a better future together, from the
in-love state of togetherness, full of yearning for something not yet experienced but always
dreamt of and eventually end in a disillusioned state, almost like a battlefield between the same
two individuals. In his analysis Kelley (1983) proposes that love refers to positive feelings and
behaviours and commitment to the stability of the forces that affect an ongoing relationship; however commitment does not necessarily refer to a conscious decision between two individuals to
stay together ‘for better or worse’. In fact, there is a body of evidence showing for the “stability
of forces” originating in deeply rooted unconscious psychological phenomena like attachment,
projective identification, narcissistic wounds, to name the few (compare with Carlson & Sperr,
1997).
In this paper I would like to focus on phenomena of a fantasy. It is only through a development
of this internalised and unconscious psychic construct that we as individuals truly step into a
domain of object relatedness. The development of fantasies is highly connected to human emotionality as they are constructed around internal objects1 by means of regulating and gratifying
instincts on a somatic level and communicating them to the world outside on a cognitive level;
moreover fantasies do not only incorporate objects (of the Self and of the Other) but also the
way these objects function: what they do, what is expected of them and where and when they
fail to meet instinctual wishes – their active, dynamic and relational role (compare with Tarsh &
Bollinghaus, 1995).
From this perspective we can see how fantasies are very much connected to the process of projective identification. In fact projective identification is in itself a fantasy; as a conception of a
process of splitting parts of oneself and projecting them to the other, thus identifying them in the
other and recognising him accordingly (Segal, 1995). I am using conception here to emphasise
Kleinian’s appreciation of a fantasy as of something “…universal, functioning unconsciously
and consciously…” (Tarsh & Bollinghaus, 1995).
I argue that fantasies, in a process of working through with a couple, are manifested around their
aroused emotionality, serving two roles – alternating between a wish-fulfilling and a defensive
one – and thus contributing to a development of their unconscious couple fit by means of transference and projective identification. In addition I would like to show, in a below introduced clinical vignette, how the couple fit in itself is a deeply rooted unconscious fantasy with a defensive
function contributing to the rigidness of a relational dynamic, resembling a narcissistic way of
functioning, preventing the shared internal couple to overwhelm them both as individuals.

2.

Emotionality

Darwin (1921) was probably the first to systematically investigate the phenomenon of emotions
both in humans and animals. In his work The Expression of Emotions in Man and Animals he
1

An Object in Freudian terms represents a material or ideal carrier of discharged instinctual impulses, serving only as an object of

their gratification (Freud, 1915) while in Kleinian terms it represents not only these innate instinctual impulses but also a fantasy
of what it does with them and how they affect it; a dynamic quality is attributed to objects and thus they are given a relational role.

12

Nezavedne fantazije v partnerskem odnosu

systematically selected primary emotions out of a range of emotional expressions in humans and
compared them to animals'.
From his observations, Darwin concluded that there are five primary emotions, namely fear, anger, sadness, joy and aversion that are in common to humans and animals. They have an evolutionary function, he claims, because they were the means of communication in an early pre-verbal
era of man-kind (Darwin, 1921). In fact, such is also the view of contemporary developmental
psychologists, supported by neuropsychological findings (Damasio, 2000).
In a pre-verbal phase, physical expression is the only way for an infant to attract the mother's
attention and emotionality plays a crucial role in it. Serving as means of communication, affects
function as an inner compass for evaluating environmental stimuli and consequently for recognising bodily states (Schore, 2003). On the other hand, the mother's ability to become aware of her
emotional state and to attune to her infant's affective state is not only crucial for her to understand
the infant's needs but it also plays a regulatory role in the infant's brain activity and consequently
in his psychic and physic development (Schore, 1994).
An interesting notion regarding emotionality, overlapping with Freudian concepts, is the one of
the Social Constructivists. The inter-psychic dynamics of a Structural Frame of Mind is seen as
interplay between Id, Ego and Superego that formulates one's personality, his behaviour as well
as his position in a larger social context (Music, 2001). According to Social Constructivists, we
try to regulate our emotions to fit in with the norms of the situation, based on many – sometimes
conflicting – social demands (Averill, 1985).
The psychological development of an individual is a complex interplay between external demands of his social context and his innate demands. Social roles and 'feeling rules', the everyday
social interactions and situations, are shaped by means of finding a compromise between the
external and internal, constantly examining and assessing each other, and emotionality serves as
an inner compass of where we stand as individuals (Adorno, 1951).
In his writings, Freud (1999) refers mainly to instinctual drives and affects being their derivatives. The way Freud understands them; affects are feeling states, a concept associating them
with emotions. Freud's understanding of emotionality developed in parallel with his concepts of
mental processes, tightly linked with them (Stein, 1999).
Within the early Affect-Trauma model, the so-called mental energy was associated with instinctual drives aiming to discharge whenever an energy level put the homeostasis of the mental
apparatus off-balance; affects which are equated with emotions at this point, are thus seen as an
energic excitation2 (Sandler, 1997).
Belonging to the system unconscious, affects represent a threat to the system conscious; threatening to get overwhelmed and disintegrated, the mental apparatus creates defence mechanisms
2

Freud’s early view of psychic functioning was rather mechanical: he thought of a Mental Apparatus as of energy content trying to maintain

a homeostasis. Disequilibrium was created whenever an amount of (emotional) energy was too high, which then caused a drive towards
discharge. Although he has developed his concepts and abandoned this early model for the structural one, the idea of instincts and their
impact on human psyche is present all throughout his work. In fact the structural frame of mind indicates a development and incorporation
of internalised agencies (Id, Ego, Superego) in relation to instincts, what resembles a development and internalisation of fantasies. I am focusing
on his early, homeostatic concept in this paper, to offer more plastic illustration of the brain activity, recently proven by neuropsychological
findings (compare with Baret, Niedenthal & Winkelman, 2005; Damasio, 2000, 2006; Gazzaniga, Ivry & Mangun, 2002; Schore, 1994, 2003).
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(Sandler, 1997). Defence mechanisms prevent an immediate discharge of 'hostile' unconscious
content, thus instinctual drives and their affective derivatives get manifested in dreams, phantasies as well as in psychopathological symptoms (Bott-Spillius, 2001).
Affects, although revealed through the mediation of, e.g. dream content, are understood as meaning bearers. Hence the focus point of Freudian psychoanalytical work in getting affects out and
bringing them into one’s consciousness and awareness (Sandler, 1997; Stein, 1999).
While early Freudian framework views affects as minute impulses that interfere with homeostasis of energy levels in the Psyche, Klein and her followers see their persistence and continuation
of the dynamic across the life span (Bronstein, 2001).
Both Klein and Freud argue that we are born with two basic instincts, namely the death and the
life instinct; however, for Klein, emotionality plays a more central role in the psychological
development, being active since early infancy and throughout the entire life3 . She argues that
anxiety – an emotion that originates from the death instinct – is perceived in early infancy as
an annihilation of life itself, which consequently activates defence mechanisms of splitting and
projection (Bronstein, 2001).
In its attempt to get rid of unpleasant, threatening feelings, an infant projects them to an external object, an illusionary phenomenon that serves as a container of the bad4 . By doing that the
infant gets rid of the persecutory feeling within, however the threat is externalised now. Due to
its persecutory nature, Klein named this phase the Paranoid-Schizoid Position as opposed to the
developmentally more challenging Depressive Position (Segal, 2008).
She sees a developmental challenge in an integration of split parts; being able to tolerate feelings
of persecutory nature enables us to see the whole object with its bad and good parts. Consequently the Depressive Position integrates object parts and since Ego identifies with both parts of the
object, integration directly influences the Ego, strengthening it (Segal, 2008).
It is only with Bion that emotionality truly starts to play a central role in understanding mental
functioning (Bion, 1962). Emotional experience, he argues, is an essential part of man's cognitive processes (Bion, 2007). His understanding of thinking is closely interwoven with processing
emotions and thus essential for the understanding of phantasies as mental constructs resulting
from such a dynamic (Stein, 1999).
Originating from Kleinian theory, he claims that emotions with a negative valence (i.e. envy,
hate), being hard to tolerate, since they bring pain and discomfort, act destructively against the
process of knowing, as they tend to bring about an inclination towards avoidance. Where Klein
refers to the Paranoid-Schizoid Position and the Depressive Position, he writes of two modes of
mental functioning: avoidance and containing, accordingly (Britton, 1998).
While Klein mainly refers to positions as processes of object formation Bion emphasises their
role as functions of personality. The dynamic between two positions activates complex percepti
3
A concept that was further developed in Britton’s work; he argues we oscillate between the Paranoid-Schizoid Position and the Depressive Position all
through a life-span (Britton, 1998)
.
4
The concept of an Object is highly complex and for understanding it would be necessary to introduce a complexity of psychic phenomena
which exceeds the aim of the paper. Generally, the Object stands for an emotional meaning (Bronstein, 2001). It is an illusionary construct
of the mind that serves as a container of the persecutory emotional content (Britton, 1998) for the Ego to identify with (Bronstein, 2001).

Nezavedne fantazije v partnerskem odnosu

14

ve, cognitive and emotional processes, according to Bion, integrated and manifested in so called
linking. Linking refers here to a totality of human psychological functioning, a process converging intrapersonal and interpersonal dimensions, a concept vastly important for understanding
the nature of a therapeutic process and therapeutic alliance (Bion, 1959; Money-Kyrle, 1971).

3.

Fantasies

In the scope of the above-mentioned we can now see fantasies, being closely linked with emotions, as mental constructs resulting from complex biological, cognitive, perceptive and memory
processes (Solomon, 1997). In fact, Susan Isaacs (1948) introduces them in 'The Nature and
Function of Fantasies' as: “…(in the first instance) the mental corollary, the psychic representative, of instinct. There is no impulse, no instinctual urge or response which is not experienced as
unconscious fantasy.”
This formulation represents an attempt to integrate the Freudian conception of fantasies as wish-fulfilling activities and Kleinian view of phantasies being the primary, unconscious, content.
Additionally, Bion refers to so-called Bizarre Objects – which could be understood as fantasies –
mental constructs that are persecutory and damaging in their nature. As opposed to so-called Alfa
Elements, they interfere with functional mental processes, deforming perception and judgement
as if they were true elements of the thinking (Stein, 1999).
Although early fantasies have a regulatory role in the sense that they serve as a defence mechanism against persecutory, overwhelming states, in her book ‘Fantasies in Every Day Life’, Julia
Segal (2005) illustrates the destructive power of such early unresolved fantasies in our every-day
lives when they fully take control over our assumptions, thoughts, emotions and behaviour.
Due to such a defensive function fantasies belong to the Paranoid Schizoid Position and are mainly constructed around emotional content with a negative valence. As such they enhance splitting mechanisms and prevent developmental integration; in fact, they serve as a wish-fulfilling
substitute in a domain of projective identification (Isaacs, 1948).
The dual nature of phantasies, their defensive role on one side and their wish-fulfilling role on
the other, can be observed utmost in a relationship setting between two individuals where phantasies in fact contribute to a construction of their couple fit (Tarsh & Bollinghaus, 1995). Each
of them with an internalised phantastic mental construct, they enter a sphere of a relationship
which represents a potential for fulfilling their individual needs and expectations of the other;
thus a relationship becomes a shared creation, an entity on itself however, highly rooted in both
individual’s unconscious past experiences and coloured with their fantasy (Ruszczynski, 2005).
A relationship as a shared thing, as a shared unconscious phantastic construct, gradually evolves
from an idealised being-in-love state towards a more mature form of modified individual expectations (Segal, 2005). In a healthy relating it has a potential to grow from a narcissistic stage,
where it is highly influenced by splitting and projecting mechanisms of two individuals trying
to force the other to realise their expectations invested (projected) in the relationship, to a more
mature, integrated (depressive) way of relating, where there is a space and containment for a
disillusionment of an individual as well as for acknowledging the shared creation, a relationship
as a third (Britton, 1992). Similar to a psychological development of an individual from infancy
to adulthood, relationships seem to undertake an analogous developmental process; therefore an
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adult romantic relationship revokes same developmental issues in individuals and it claims same
developmental needs of an infant namely nurturing, caring, holding, containing (Clulow, 1989)
.

4.

Working through: A clinical illustration

Mr and Mrs A*
Mr and Mrs A have sought counselling due to a lack of communication in their relationship and
very tense, conflict situations that contributed to Mr A’s frequent angry outbursts. At first they
seemed to be very contrasting, for what they have thought is a crux of their clash, we have managed to explore and identify their shared fit by identifying that there is no space for the shared
thing in a relationship – in fact there their relationship stagnated in somehow narcissistic phase
where there was no space for recognising and accepting the “otherness”.
They both come from contrasting backgrounds: in addition to different ethnic and cultural backgrounds, Mr A comes from a structured, rigid family background, Mrs A from an unstructured, unpredictable one. As individuals they are both highly functional and self sufficient, with a
strong sense of a self for what turned out to be a rather rigid and defensive construct as they each
developed a highly defensive – therefore rigid – way of being in relation to the other.
What first attracted Mr A was Mrs A’s difference. He said that she was so much different than
anyone else he ever knew, so much different to how he was, that he’s decided to ‘give her a try’.
Coming from a very structured family background, where everyone knew what had to be done,
when and how to fit in with the structure of the family system, Mrs A came as refreshment. Her
somehow care-free, relaxed attitude to life at first represented something he looked up in his life;
in fact, unconscious at the time, it was his desire to develop these qualities himself. In a therapeutic process this turned out to be his projection, a wish-fulfilling fantasy of living the way he
never dared and managed in his family of origin and later on in his adult life. Gradually the same
desired quality, projected and sustained in Mrs A, turned out to be his worst night-mare. The
unpredictability of a life lived by somehow reckless attitude towards the future and the newness
of it – in a realm of his family background it was the “otherness” of it – it stirred up too much
anxiety he could possibly bare.
What first was a wish-fulfilling fantasy constructed around the desire to be and do differently, it
re-evoked an anxiety due to the newness, the otherness of it. This then triggered another phantasy
of a defensive role, putting him deeply to a pre-existing way of being, one of a rigid, controlling
individual he desperately wants to move from (also by choosing Mrs A as a partner). Eventually
he acted-out his frustration of sitting with the overwhelming anxiety by moving out of the country, what was interpreted as his attempt to gain some control over the situation by distancing
from it and to take care of himself.
When asked why he had moved, it was as if an internalised object was saying to him: “I am better
off alone where at least I can take care of myself and regain some control over my life”.
The anxiety was transferred to me by his frequent complaints about the therapeutic process, what
was felt in my counter transference at the time as an anxiety of whether I will manage and sustain
* To protect privacy and confidentiality, all identifying client information has been altered throughout the text; I have endeavored to maintain the basic
principles and thrust of the therapy being presented.
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working with them as a couple. Mrs A’s attitude towards what has happened was in accordance
with that too; emotionally completely distancing from it, she managed to find numerous intellectual reasons why he did what he has done. It was only after three weeks working with them
on the matter that she managed to come to terms with her own anxiety and frustration, feeling as
if he has left her with all the responsibility and hard work for the outcome of their relationship.
In fact responsibility and effort invested in solving a conflict situation it turned out to be something she tends to avoid not just in her relationships but also in every-day situations. According
to this it can be assumed that her motto: “Go with the flow,” serves as a defence against facing a
distress of every-day adult living. From this perspective it can be seen as a fantasy serving two
purposes: 1) a wish-fulfilling one in a creation of an image of an idealised life, where all problems melt like lemon drops, and 2.) a defensive one in a development of an avoidant tendency
preventing her from getting overwhelmed with anxieties, conflicts and distress of an every-day
life. Mr A’s role in their relationship is unconsciously matching hers by carrying all the abovementioned, thus he (unconsciously) keeps her locked in her rather immature, adolescent way of
being, where she can be free of all responsibilities. Her avoidant tendency is thus only reinforced.
From the abovementioned we can see how Mr A’s fantasies about Mrs A’s qualities, or more precisely his fantasies about certain qualities he desired to develop in himself that he had projected
to Mrs A, gradually transformed from having a wish-fulfilling role to a catastrophic expectation
threatening his integrity and predictability of a way of living he had developed and internalised
within his family of origin and later on in his adult life and contributed to a development of
another fantasy of a defensive function with which he has identified strongly (the abovementioned rigidness of his sense of self). However, there is Mrs A’s fit in the dynamics too.
Although we have not explored what has attracted her to Mr A in the first place, I can only speculate, it was his predictability, structured calmness what fits in with her family background, full
of unpredictability and ever-changing current, as the wish-fulfilling “otherness”. By projecting
these features to Mr A she kept him in his defensive role; eventually he refused to take in the
projection of a father figure to what he has attributed unpleasant feelings related to responsibility,
control, rigidness. In addition, in five months working with them, it also became evident that Mr
A’s projections kept her in a rigid role of a care-free, almost immature adolescent way of being
and his angry outbursts, fighting the projection, only reinforced her avoidant manner. In fact, I
believe, anger is what she has been unconsciously but excessively, almost sadistically transferring to Mr A.
At first it seemed as Mr A is the one who had had expectations of how a relationship should be
which were highly idealised almost unreal; he projected his fantasy of a relationship as a smooth
instinctive interaction, a flow of two individuals, so attuned that there was no need for communication in it. There is a similarity in this fantasy of his with how he described his parents’
relationship in which they live passing each other, without communicating.
Mrs A’s expectations of how relationship should be both fit in with Mr A’s but clash as well.
Although it seemed she is somehow more realistic about it, as she believes there is no such thing
as an ideal relationship therefore her motto is ‘go with the flow,’ it soon become obvious that this
is an idealised, fantastic construction based on her parent’s interaction, also without communica
tion, where they just did not care and tend to avoid each other.
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Their relational fit – as far as fantasies of how relationship should be – is in non-existence of
relational of the relationship, of a relationship where there is no space for the “otherness”. They
both have internalised a model of couple interaction from their individual families of origin,
and although coming from a contrasting backgrounds, a “non-relational” type of interaction is
common for both of them. The internalised couple model is of a couple who lives by passing
each other5.
In the transference, working with them, same features have been manifested in Mr A’s frequent
complaints directed to me about the therapy. When asked what his expectations were, he said to
give them some guidance and to produce some change in them. His fantasy about relating in a
highly attuned way was present and re-enacted in it by his expectation for me to attune to their
problem and find a magical cure to fix it. Mrs A’s transference was somewhat different but it
still resembled her, rather avoidant manner: the way she engaged with a therapeutic process was
highly intellectualised, abstract for what, I believe, was her defensive attempt to avoid reliving
(re-experiencing) the existing however unconscious problem. It was as if she was saying (rather
cynically that is): ‘whatever you do, whatever you offer [it is] I [who] will [have to] make the
most of it’.
I believe they both were transferring a rather impotent parental figure to me, a relationship where
on Mr A’s side an object is unable to attune to his needs, on Mrs A’s side an object who does
not actually care and tries to avoid the ‘issue’ by offering meaningless interpretations she has to
make use of and from the perspective of a couple an endless stagnation in a disillusioned nonexisting state of being where no space for analysing a deeper meaning has been created.
The process of working through was aiming to integrate their different approaches constructed
around similar internalised couple model. By creating a space for bringing in and reflecting upon
their individual characteristics and innate fantasies, the rigidness of their projective identification
interaction pattern lessened and they have managed to develop a more depressive characteristics.
Whereas Mr A experienced Mrs A’s carefree, take-it-as-it-is-given approach to life anxiously, he
managed to tolerate it by realising that the anxious feelings belong to his past experience. On
the other hand Mrs A’s perception of Mr A as a rigid, controlling person, altered as she stepped
out of her idealised go with the flow attitude by starting to acknowledge her avoidant tendency.

5.

Conclusion

In this paper I argue that fantasies are psychic-mental constructs formed around an aroused
emotional state, alternating between dual roles of a wish-fulfilling one, on one side, and of a
defensive on the other. In the presented case I have tried to illustrate how two individuals joined
together in relationship rooted in a shared fantasy of an internal couple, created their couple fit
by a mutual process of projective identification transferring anxieties, conflicts and defences to
each other as well to a therapist working with them.
Emotionality plays an important role in our psychological development, existence and the totality of being. Emotions serve both as an inner compass, bringing information about the environment and our position in it, as well as means of communication and relating to others.
5

I could have used narcissistic as a notion identifying their relationship interaction; there certainly is a strong narcissistic component in it – as

described in Ruszczynski’s (1995) Between narcissistic and more mature object relating – but I sense, by doing that, I would strip the dynamic of a
non-relational emphasis, of a strong element of neglect underlying it.
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They are inevitable facts of our lives and repressing them, although as a functional defence
preventing us re-experiencing stressful experiences, will only act against us.
However, integrating them into our every-day reality, tolerating them and keeping them in
consciousness is a developmental challenge – not without a reason, as neuropsychological
findings demonstrate. As the Latin origins of the word indicate, emotions put out of balance the
homeostasis of what Freud referred to as energy in the mental apparatus. His understanding of
our mental apparatus – the brain – was surprisingly accurate: while aroused, the brain systems
responsible for processing emotional experience get literally flooded by chemical substances,
which consequently prevents activation of cognitive processes (i.e. thinking, reasoning,
abstraction, symbolisation).
In the scope of the above-mentioned fantasies, unconscious mental constructs serve as a
functional defence mechanism preventing such flooding. However, on the other hand, in case
of an unresolved event, fantasies become dysfunctional, preventing an integration of emotional
perience with reasoning, what Bion referred to as a process of getting to know.
Such unresolved past casts a shadow over the present by transferring emotional impediments
stored in fantasies. From this perspective, fantasies colour and deform our perception of reality,
A process of identifying and analysing such constructs of a predominant emotional content
claims an emotional space and time – a therapeutic container where by a process of working
through a new outcome is possible. It is only an integrated experience that can truly effect clients
(and therapist's) body and soul.
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Most k temnemu svetu - fenomenološka študija
A Bridge to the Dark World - Phenomenological
Case Study Research
Povzetek

Č

lanek je poročilo o fenomenološkem raziskovanju treh so-raziskovalcev. Avtorja poročava o motivih,
ki so nas pripeljali skupaj, o odkritjih, do katerih smo prišli, in o dilemah, ki jih je sprožilo naše
raziskovalno sodelovanje.
Tema, skozi katero smo začeli raziskavo doživljanja (t.j. fenomenološko študijo primera) so bili segmenti
doživljanja KR, povezani s suicidnimi mislimi. Motiv, ki je pripeljal do raziskave je bilo izkustvo KR,
povezano z antisuicidalnim dogovorom in kritičen razmislek o tej obliki dogovora med terapevtom in
klientom. Proces našega raziskovanja se je počasi oddaljil od preiskovanja posledic spoštovanja (oz.
nespoštovanja) antisuicidalnega dogovora, v mnogo bolj celostno raziskovanje doživljanja. V članku
opisujeva osnovne cilje in metodo fenomenološkega raziskovanja, nekatere ugotovitve, do katerih sva
prišla med raziskovanjem ter nekatere bistvene skupne značilnosti tovrstnih procesov. Članek zaključuje
razprava o etičnih in metodoloških dilemah tovrstnega raziskovalnega dela.
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Abstract

T

he artical is a report on the phenomenological research of three co-researchers. We, the authors, report
about the motives that have brought us together, the discoveries we made and the dilemmas raised by
our research collaboration.
The theme we began with and which ran throughout our investigation of experiencing (phenomenological
case study) was made of segments of experiencing associated with suicidal thoughts. What prompted our
research was KR's experience related to an anti-suicide contract and her critical reflection on this form
of agreement between therapist and client. The course of our research gradually moved away from an
investigation of the effects of compliance with (or failure of) an anti-suicide contract into a much wider
research. The article outlines the basic methods and objectives of phenomenological research, some findings
from our research and some essential features of such processes. The article concludes with a debate on the
ethical and methodological dilemmas of this type of research.
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Uvod

Članek, ki je pred vami, je fenomenološka študija primera. Je poročilo o fenomenološkem delu
treh soraziskovalcev, o motivih, ki so nas pripeljali skupaj, o odkritjih, do katerih smo prišli, in
o dilemah, ki jih je sprožilo naše raziskovalno sodelovanje.
Trije soraziskovalci smo bili: avtorja pričujočega teksta K. R., kulturologinja in edukantka psihoterapije ter U. K., kognitivni znanstvenik – fenomenološki raziskovalec in metodolog. Poleg
naju pa še komunikologinja in študentka psihoterapije E. Ž.1 , ki je prisostvovala raziskovanju
kot priča, kot nekakšna dodatna pozornost (ki smo jo glede na težo raziskovanega procesa še
kako potrebovali) oziroma če se izraziva fenomenološko: kot zagotovilo za učinkovit epoché
(postavljanje sodb v oklepaje).
Osnovni namen članka je opis procesa raziskovanja doživljanja (torej t. i. fenomenološke raziskave). Opisala bova: osnovne cilje in metodo takšnega raziskovanja, nekatere ugotovitve ter
nekatere bistvene skupne značilnosti tovrstnih procesov. Kot bo razvidno v nadaljevanju, je opisano raziskovanje sprožilo izkustvo K. R., povezano z antisuicidalnim dogovorom in kritičen
razmislek o tej obliki dogovora med terapevtom in klientom. Proces našega raziskovanja se je
počasi oddaljil od preiskovanja posledic spoštovanja (oziroma nespoštovanja) antisuicidalnega
dogovora k mnogo bolj celostnemu raziskovanju doživljanja. Kljub temu pa namenjava del prostora razmisleku o antisuicidalnemu dogovoru, predvsem kot vzvodu, ki je pripeljal do celotne
raziskave.
Članek začenjava z razmislekom o tej temi. Na to ozadje potem postaviva poročilo o raziskovalnem procesu, ki je trajal približno štiri mesece. Opisane so značilnosti fenomenološkega pristopa
in ugotovitve, predvsem pa osebna spoznanja, do katerih je pripeljal. V skladu s tem je tekst
napisan z več zornih kotov: kot skupni razmislek, kot teoretski diskurz, kot opis dogajanja »od
zgoraj« – torej delov procesa, o katerih lahko piševa, kot da so »objektivni«. Predvsem pa se
na področju raziskovanja doživljanja ne moremo (in ne želimo) izogniti osebnim poročilom –
slednja so zapisana zamaknjeno (v novem odstavku), skupaj z opombo, komu pripadajo (K. R.
ali U. K.).

2.

Ozadje: antisuicidni dogovor

Prvič srečamo koncept antisuicidalnega dogovora v članku avtorjev Drye, Goulding in Goulding
(1973). Dogovor predstavlja pogosto terapevtsko intervencijo pri delu s samomorilno ogroženimi klienti. V najosnovnejši obliki gre za dogovor, v katerem se klienti ali pacienti zavežejo,
da se ne bodo poškodovali ali ubili. Dogovor se lahko sklene v pisni ali ustni obliki. Po potrebi
se lahko ponovno dogovori ali obnovi. Ponavadi vključuje eksplicitno izjavo o tem, da se klient
ne poškoduje ali ubije, določeno časovno obdobje in načrt za primere, če pogoji iz dogovora ne
morejo biti izpolnjeni, npr. pogovor s terapevtom, če se suicidne misli pojavijo v času dogovora.
(Center for suicide prevention, 2002).

1

Avtorja se Evi Žnidar zahvaljujeva za vloženi trud in njen prispevek k skupnemu delu. Močno je pripomogla k soustvarjanju varnega in sproščenega

prostora.
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Tako kot katera koli druga intervencija ima tudi antisuicidalni dogovor svoje prednosti in omejitve. Nekatere potencialne prednosti predstavlja dogovor (Center for suicide prevention, 2002):
- kot dodatek k obsežni evalvaciji in načrtu zdravljenja,
- kot sredstvo za evalvacijo trenutne samomorilnosti,
- kot sredstvo za zmanjšanje tako klientove kot terapevtove zaskrbljenosti,
- nudenje specifičnih vedenjskih alternativ samomoru.
Pri antisuicidalnem dogovoru se pojavljajo potencialne pasti, ki so npr. (Center for suicide prevention, 2002):
- prepričanje, da podpisan dogovor izključuje tveganje za samomor,
- implementacija dogovora, da bi se s tem zmanjšala terapevtova zaskrbljenost, namesto da
bi koristil klientu,
- vzpostavljanje antisuicidalnega dogovora namesto vzpostavljanja trdnega terapevtskega
odnosa.
Raziskava o povezanosti med antisuicidalnim dogovorom in 'obveščeni privolitvi' (Farrow,
2003) poleg navedenega opozarja, da lahko klienti doživijo predlog o antisuicidalnemu dogovoru kot prisilo.
Tako je doživljala ta dogovor tudi K. R. In prav ta občutek omejenosti je sprožil raziskavo, ki jo
v nadaljevanju predstavljava:
K. R.: Začetki opazovanja moje samomorilnosti segajo v leto 2007. Znašla sem se
v osebni stiski, počutila sem se zelo vznemirjeno in tesnobno. Na individualni terapiji sem o tem govorila s terapevtko. Poleg številnih ostalih intervencij mi je predlagala, da skleneva antisuicidalni dogovor. Kot študentka psihoterapije sem bila seznanjena s to prakso. Zavedala sem se, da gre za ustaljeni postopek s samomorilno
ogroženimi klienti in potrdila sem najin dogovor, da si ne bom ničesar naredila.
Naslednji dan sem zaradi sklenjenega dogovora občutila jezo. Čeprav se je antisuicidalna pogodba nanašala samo na samomorilno vedenje in ne tudi na samomorilno počutje (misli in fantazije),
jaz tega nisem uspela ločiti. Natančneje: če si ne dovolim niti najmanjše možnosti, da bi se dejansko lahko poškodovala, potem zame tudi fantazije izgubijo ves smisel oziroma jih doživljam kot
prepovedane. Takrat sem ugotovila, da mi samomorilne misli in fantazije pravzaprav pomagajo,
kadar se počutim zelo slabo. Opazila sem, da me, kadar sem najbolj vznemirjena, na nek način
potolažijo, da obstaja vsaj nekakšen izhod iz tega pekla, pa čeprav je ta izhod smrt. Če sem obljubila, da ne bom več mislila na smrt, kar mi je predstavljalo zares zadnji izhod, potem sem si s tem
zaprla vse možnosti, da lažje prenesem slabo počutje – tako sem takrat doživljala najin dogovor.
Hkrati sem s tem, ko sem začutila, da se hočem nekako »boriti za pravico do suicidnega počutja«, spoznala pomembnost tega dela sebe. Obstaja del mene, ki me pravzaprav varuje, in vendar
sem se vse do tedaj počutila, da ga moram skrivati, se ga sramovati, da je nezaželjen in da se ga
želim znebiti, če želim biti psihično zdrava. Tako sem namreč pogosto doživljala reakcije drugih
ljudi ob omembi svoje samomorilnosti. To temo sem doživljala kot tabu v naši družbi, kajti če
sem jo omenila, so se moji sogovorniki velikokrat ustrašili. Dobila sem občutek, da je razširjeno
mišljenje: »Če se o tem ne bomo pogovarjali, se morda to ne bo zgodilo.«
Ko sem na naslednjem srečanju s terapevtko izrazila vse svoje dvome, sem skozi najin dialog
spoznala, da se ne morem oziroma natančneje, da se nočem odpovedati samomorilnim mislim.
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Predstavljajo mi izhod in tolažbo, ko se ne morem spomniti ničesar bolj učinkovitega. Že takrat
sem prišla do na nek način paradoksalne ugotovitve, da mi te misli pomagajo preživeti. Ko mi je
zelo hudo, vem, da če nič drugega, se lahko vsaj ubijem in končam neznosno stanje. Tako mi vsaj
malo pomagajo, da se prebijem skozi boleče doživljanje. Zato se jim nisem želela odpovedati.
Zelo me je presenetila terapevtkina reakcija, ko je rekla, da razume, da rabim biti samomorilna.
Da se lahko tako počutim. Povabila me je, naj ji pripovedujem o svojih samomorilnih mislih in
fantazijah. Zame je bil to revolucionaren občutek. Čutila sem olajšanje, ker mi ni bilo treba biti
sama s tem počutjem, ker mi ni bilo treba več skrivati tega dela mene.
Potem ko sem s terapevtkine strani nekako dobila dovoljenje, da sem lahko taka kot sem – torej
samomorilna – me je začel ta del mene zelo zanimati.

3.

Nastavitev raziskave

Ker fenomenološkega raziskovanja ne moremo validirati na enak način kot večine ostalih raziskovalnih metod (ne pričakujemo denimo splošnosti in ponovljivosti rezultatov), je metodološko in (predvsem) etično pomembno, da so jasno opisane poti, ki so raziskovalce pripeljale do
raziskave. V tem kontekstu je pomembno navesti teoretsko predrazumevanje, verjetno še bolj
pomembni (in zgovorni) pa so motivi, ki so avtorje pripeljali do raziskave.
V nadaljevanju navajava poročilo obeh avtorjev, o tem kaj je sprožilo interes za to raziskavo in
kako sva se odločila zanjo.
K. R.: Sprva sem želela spoznati, kako poteka sprejemanje suicidnosti npr.
pri drugih terapevtih oziroma različnih pristopih. Na prvi pogled se mi je zdelo, da psihoterapevti potrjujejo družbeni tabu, da samomorilno počutje ni sprejemljivo. Tema se mi je zdela zelo pomembna, saj sem sama čutila neizmerno olajšanje ob izkušnji, da me moja terapevtka sprejema skupaj z mojo samomorilnostjo.
Najprej sem razmišljala o statistični študiji, pri kateri bi klienti ocenjevali, v kolikšni meri čutijo,
da njihov terapevt sprejema samomorilno naravnanost oziroma kako doživljajo antisuicidalni
dogovor, če jim je bil ponujen. Nato sem se v pogovoru z U. K. ponovno spomnila, da bistvo
raziskovanja ni »dokazovati, kaj je prav in kaj narobe«. U. K. me je opozoril na možnost fenomenološkega raziskovanja, ki se ukvarja ravno z notranjim doživljanjem. Glede na obdobje, v
katerem sem bila (v času spoznavanja, razumevanja in sprejemanja določenih delov sebe), se
mi je zdelo zelo smiselno, da izkoristim prostor, ki mi ga je ponudil U. K., in raziščem svojo
samomorilno naravnanost.
Tako sem se odločila fenomenološko raziskati svoje doživljanje samomorilnosti. Čeprav Petranker (2003) piše, da vsako raziskovanje (lastnega) doživljanja to doživljanje spremeni, je
potrebno poudariti, da jaz v raziskovalni proces, ne samo, da nisem vstopila z namenom, da bi to
doživljanje spremenila (in postala manj oziroma nesamomorilna), temveč ravno obratno – vstopila sem, ker sem se zavedala, da mi ne bo treba ničesar spremeniti. Tudi soraziskovalcema sem
zaupala, da ne pričakujeta od mene ničesar. Skupaj smo samo opazovali (kar je postalo tudi naše
raziskovalno vprašanje): »Kako doživljam svojo samomorilnost?«.
2

Na tej točki se postavlja vprašanje, kakšni so kriteriji, ki zagotavljajo razumno mero varnosti takšnega raziskovanja oz. ali je opredelitev takšnih kriterijev

sploh možna. V 7. poglavju širše razmišljava o etičnih vprašanjih, ki jih tovrstno raziskovanje poraja.

24

Most k temnemu svetu - fenomenološka študija

Kljub precejšnji radovednosti sem potrebovala tudi veliko podpore, preden sem se spustila v
raziskovanje sebe, svojih bolečih točk, s popolnoma nejasno sliko, kam bo pravzaprav naše
raziskovanje vodilo. Pri tem mi je pomagal dogovor o zaupnosti, ki smo ga raziskovalci sklenili
in ki sem ga med raziskavo večkrat preverjala. Prav tako mi je predstavljal oporo dogovor o
nepričakovanju: »tudi če se nič ne zgodi, nič hudega – ne bo nam žal za vloženi čas«. Največjo
oporo pa mi je predstavljala prisotnost prijateljice E. Ž., zaradi katere sem se počutila bolj varno.
Vedela sem, da me že precej dobro pozna in kljub temu sprejema. Zaupala sem, da mi bo stala
ob strani, kar koli se že zgodi.
U. K.: K. R. je prišla k meni z idejo, da bi znanstveno »pokazala«, da antisuicidalni dogovor ne deluje oziroma, da ni konstruktiven za proces sprejemanja in zdravljenja
samomorilnosti. Sam pred tem s temo nisem imel nobenih izkušenj – od K. R. sem prvič izvedel za to obliko dogovora med klientom in terapevtom. Prvi predlog K. R. je
bil, da bi naredila raziskovalno nalogo, morda statistično, o tem, kako tak dogovor ni
nujno najboljši model pristopa v primerih samomorilno ogroženih klientov. Po tem, ko
smo nabrali že nekaj literature na to temo, predvsem pa se bolj natančno pogovarjali
o željah in namenu K. R., sem izvedel, da jo je k raziskovanju vzpodbudilo doživetje
olajšanja, ki je sledilo dovoljenju, da se dogovora ne drži oziroma da si lahko privošči samomorilne misli. Takšno poročilo je zvenelo povsem v skladu s spoznanji mojega dela (da mnogokrat poskušamo spremeniti ali se izogniti doživljanju, ki ga sploh
ne poznamo in da je – posledično – prostor za »čisto« opazovanje zelo dragocen).
Končno smo prišli do ugotovitve, da K. R. bolj od statističnega »preverjanja« zanima
natančna raziskava doživljanj, povezanih s samomorilnimi mislimi.
Načeloma sem se strinjal s tem, saj izkušnje iz kvalitativnega raziskovanja mnogokrat
kažejo na paradoks, da »bolj kot si oseben, bolj si splošen«. Se pa je ob ideji, da bi se lotili
raziskovanja doživljanja samomorilnosti, odprlo nekaj resnih dilem:
Kako nevaren je lahko tak raziskovalni proces? Pri fenomenološkemu raziskovanju odpiramo prostor za doživljanje v svoji celovitosti, poskušamo pogledati (pomagati pogledati)
izkustva takšna kot »so«, namesto da bi se jim poskušali izogniti oziroma jih spremeniti.
Veliko vprašanje je torej: kaj to pomeni v primeru raziskovanja samomorilnih doživljanj?
Na zgornji razmislek seveda ni splošnega odgovora, sem pa poskusil K. R. karseda natančno predstaviti idejo fenomenološkega raziskovanja in jo opozoriti na to, da ne vemo,
v kakšne doživljajske pokrajine jo bo zaneslo med procesom. Pomembno se mi je zdelo,
da raziskovalka prevzame odgovornost za odločitev, da bo raziskala svoje izkustvo oziroma da bo ustavila raziskovanje, če bi postalo nevarno.
Brez dvoma sem čutil, da K. R. razume nevarnosti, povezane s takšnim opazovanjem
in da se podaja vanj s polnim razumevanjem . Poleg tega sem vedel, da hkrati obiskuje
psihoterapijo, tako da sem ocenil, da lahko oba sprejmeva odgovornost in lepoto fenomenolškega soraziskovanja. Čutil sem iskreno zanimanje za doživljanje K. R. (zdi se, kot da
bi radovednost soraziskovalke sprožila mojo).
Poleg osnovnega opozorila na možne nevarnosti takšnega dela sem K. R. (in E. Ž., ki se
nama je pridružila kot priča) opozoril na nasprotno nevarnost: na dolgčas. Včasih gredo
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raziskovalni razgovori skozi bolj ali manj dolga obdobja, ko se »nič« ne dogaja in zdi se
mi pomembno, da smo nanje pripravljeni in da zaradi njih ne opustimo raziskave.
3.1.

Fenomenološko raziskovanje

Upava, da zgornji opis dovolj nazorno kaže, kako sva avtorja sokonstruirala raziskavo, raziskovalni cilj in – brez dvoma – rezultate. Iskanje objektivnosti zamenjujeva za udeleženost, ki pa jo
poskušava karseda jasno reflektirati. Metode, ki sva jo pri raziskavi uporabila, tako ne vidiva kot
popolnega zagotovila za znanstveno vrednost najinega dela. Vidiva jo bolj kot pripomoček, ki
pomaga v tej smeri, je pa ne zagotavlja. Kljub temu sva se je držala karseda striktno.
Sledi kratek opis metode fenomenološkega raziskovanja (delno povzet po Kordeš, 2008).
Na kratko povedano: fenomenološko raziskovanje se zavzema za raziskovanje izkustva, ne da
bi se spuščali v metafizično ali teoretsko špekulacijo. Ne zanimajo je razlogi (»zakaj?«), ampak
doživljajska poročila: »kako?«.
Fenomenološko raziskovanje je zelo širok pojem in ker je še v povojih, je dodobra nedefiniran.
Van der Mescht (2004: 2) piše: »Pojem ‘fenomenološko raziskovanje’ nima samo enega pomena.
Različni avtorji ga pojmujejo različno. Zaradi njegove subjektivne in kvalitativne narave nekateri pripisujejo pridevnik ‘fenomenološko’ k vsakemu intrinzično interpretativnemu kvalitativnemu raziskovanju.«
Ni še popolnega konsenza glede tega, kaj je sploh predmet fenomenološkega raziskovanja. Ne
toliko zato, ker se raziskovalci s tega področja ne bi strinjali, ampak bolj zato, ker so različne
verzije poročil o doživljanju nujni del mnogih področij raziskovanja. Navadno si raziskovalci ne
vzamejo preveč časa za razglabljanje o tem, kako pridobiti fenomenološke podatke [phenomenal data] oziroma o tem, kaj sploh so takšni podatki. Dejstvo, da preprosto spraševanje [just ask
attitude] niti približno ni zadovoljivo (prav tako kot recimo v fizki ni dovolj, da samo pogledamo
naravni pojav), je navadno spregledano. Fenomenološki podatki so mnogokrat bolj nekakšno
nujno zlo pri pridobivanju objektivnih podatkov. Fenomenološko raziskovanje želi na karseda
znanstveno-rigorozen način popraviti to napako. Raziskovanja doživljanja se loteva na več načinov, vsem pa je skupno, da raziskovalci ne predpostavljajo vnaprej, da poznajo svoj izkustveni
svet ali izkustveni svet soraziskovalca. V zadnjem času se je razvilo precej poskusov sistematičnega opazovanja izkustva. Široko področje lahko razdelimo glede na nekaj bistvenih značilnosti,
morda je najpomembnejša med njimi raziskovalna perspektiva. Vprašanje je: čigavo doživljanje
opazujemo? Prvoosebna perspektiva pomeni, da opazujemo svoje doživljanje, tretjeosebna, da
nas zanima doživljanje drugih ali druge(ga). Možni pa so tudi drugoosebni pristopi, ki temeljijo
na dialogu. Raziskovanje, ki ga opisujeva v pričujočem tekstu, sodi v zadnjo kategorijo. Drugoosebni pristop je neke vrste sinteza prvoosebnega in tretjeosebnega.
3.2. Skupne metodološke smernice
Eden od temeljev, na katerih sloni fenomenološko raziskovanje, je spoznanje, da je človekovo
izkustvo oziroma doživljanje primarno. Ne le, da je primarno: to je vse, kar imamo na voljo –
ničesar ne moremo spoznati izven polja svojega doživljanja. Misli, pomeni, opisi, vizije, slike,
občutki, čustva ... Nič od tega ni izven zavestnega doživljanja (oziroma našega živega izkustva).
Doživljajski svet seveda lahko urejamo (denimo z razdelitvijo na čustva, misli itd. ali pa z znan3

Smernice povzemava po poenostavljenem, a odličnem pregledu fenomenologije v Kotnik (2003: 102) – od tod so vse dobesedne navedbe, ki delno
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stveno razlago opaženega), ne moremo pa spoznati ničesar, kar bi bilo izven izkustva.
S fenomenologijo inspirirano oziroma krajše fenomenološko raziskovanje se torej osredotoča
na opazovanje živega, neposrednega izkustva. Pojem »fenomenološko« je povzet po filozofski
smeri, ki se je začela okrog leta 1900 in si je zgornje ugotovitve postavila za svoj osnovni epistemološki kredo. Naj naštejeva nekaj osnovnih metodoloških smernic, kot jih je začrtal oče te
filozofske smeri, matematik in filozof, Edmund Husserl3:
- Osredotočanje na fenomene (stvari, kot se kažejo v našem izkustvu) in epoché – postavlja
nje v oklepaje. Husserl predlaga »puščanje običajnih privzetkov o stvareh ob strani« (oziro
ma postavljanje le-teh v »oklepaje«) in fenomenološko redukcijo – redukcijo opazovanega
na fenomene »kot tisto edino, kar je dano v izkustvu in gotovo«.
- Pravilo: »Ne razlagaj, ampak opisuj!« To je najpomembnejša metodološka smernica za
fenomenološko raziskovanje. Morda izgleda navodilo na prvi pogled preprosto, vendar je
njegova izvedba zelo kompleksna in zahteva dobršno mero refleksije in spretnosti. Šele ko
v praksi poskusimo samo opisovati doživljanje, ne da bi ga kakor koli klasificirali, umeščali
v teoretske okvire, pojasnjevali ipd., se zavemo, kako globoka je naša potreba po razlagi in
kako težko se ji izognemo.
- Vzdržimo se prepričanj oziroma ocenjevanj »realnosti« opaženih fenomenov. Res je, da
brez intersubjektivnega preverjanja (ki je značilno za znanstveno metodo) ne moremo razlo
čiti med »iluzijo« in »resničnostjo«. Toda z vidika primarnosti neposrednega izkustva je
takšno razlikovanje le en način urejanja doživljajskega sveta (in torej nima višje vrednosti od
drugih možnih razlikovanj), zaradi tega Huserl priporoča, da celo to – na videz tako primarno
sodbo – postavimo v oklepaj in opazujemo polje izkustva kot se kaže, brez presojanja.
Ker se je Husserlu zdelo, da bi samo z zgornjimi navodili ostali »izgubljeni med fenomeni«
(prav tam), je dodal še četrto smernico, ki priporoča iskanje strukture in konstantnih značilnosti
opazovanih fenomenov.
Sodobno fenomenološko raziskovanje ponuja precej širok repertoar konkretnih tehnik oziroma
pristopov k raziskovanju izkustva, ki slonijo na zgornjih smernicah, izvedbeno pa so med seboj
dokaj različni. Našo raziskavo smo začeli s tehniko, imenovano deskriptivno vzorčenje izkustva,
medtem ko večji del sloni na metodi fenomenološkega dialoga.
3.3. Deskriptivno vzorčenje izkustva
Deskriptivno vzorčenje izkustva [descriptive experience sampling] je najbolj metodološko dodelana vrsta fenomenološkega raziskovanja. Osredotoča se na raziskovanje »čiste« strukture doživljanja, na osnovne gradnike oziroma vzorce, ki sestavljajo posameznikovo izkustvo. Metodo
je zasnoval psiholog Russel Hulburt že pred letom 1980, vendar se je res široko uveljavila šele
na prelomu tisočletja. Osnovna ideja deskriptivnega vzorčenja izkustva (v nadaljevanju DVI) je
čim natančnejši opis strukture doživljanja, ne glede na vsebino in pomen, ki mu ga doživljajoči pripisuje. Cilj DVI je sestaviti nekakšno enciklopedijo osnovnih doživljajskih elementov in
povezav med njimi. DVI lahko primerjamo z geološkim sondiranjem tal: na naključnih mestih
vzamemo vzorce, ki jih potem v laboratoriju prečistimo in analiziramo. Analogno, pri DVI v
naključno izbranih trenutkih sondiramo (vzorčimo) izkustvo.
Sondiranje je v praksi izvedeno tako, da raziskovalni subjekt med obdobjem raziskovanja s seboj
nosi napravico, ki nežno zazvoni sedem do desetkrat na dan – ob naključno izbranih trenutkih.
Subjekt poskuša »zamrzniti« doživljanje tik pred piskom – to stori tako, da ga čim bolj natančno
4
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opiše v priročno beležko. (Obstajajo seveda tudi bolj moderne različice te metode, ki vključujejo dlančnike in/ali mobilne telefone – to vrsto smo uporabili v naši raziskavi.) Ko subjekt tako
zbere šest do osem uspelih »vzorcev« (tipično en dan vzorčenja), se sreča z raziskovalcem in
skupaj izvedeta obširno »čiščenje« in analizo zapiskov. Raziskovalci posebej poudarjajo, da jih
ne zanimajo preveč razlage misli ali drugih doživljajev – subjekt vzpodbujajo, naj se osredotoča
na strukturo (vprašanje »kako?« in ne »kaj?«). Takšen proces se ponovi nekajkrat, dokler raziskovalci (navadno skupaj s subjektom) ne ocenijo, da zbrani »vzorci« dajejo dovolj jasno sliko
strukture celotne doživljajske pokrajine.
3.4.

Fenomenološki dialog

Fenomenološko študijo primera bi lahko imenovali »fenomenološki prosti stil«. Njena osnova
je dialoška metoda, kjer raziskovalec poskuša s svojimi vprašanji odpirati prostor sogovorniku.
Ker gre za t. i. drugoosebno metodo, je njena glavna lastnost, da sta oba partnerja v dialogu raziskovalca. Ne gre torej za opazovanje »od zunaj«, ampak za udeleženo soraziskovanje. V najinem
primeru bi bilo denimo zelo neprimerno imenovati U. K. za raziskovalca, K. R. pa za »subjekt«
– takšna razporeditev nikakor ne ustreza najinima dejanskima vlogama. Oba se torej imenujeva
soraziskovalca. U. K. ima vlogo »spraševalca«, K. R. pa »sogovornika«.
Pri fenomenološkem dialogu spraševalec ne sledi svojemu konceptu, temveč poskuša usmerjati
dialog v teme, ki so za sogovornika najbolj žive. Spraševalec omogoča širjenje zavedanja sogovornikovega doživljanja, s svojimi vprašanji mu pomaga »odkriti« področja doživljajskega sveta, ki se jih morda prej ni zavedal. Vprašanja so samo opora – z njimi pokažemo, da smo prisotni,
da nas zanima. Zelo pomembno je vzdrževanje spraševalčeve odprtosti in vztrajanja v položaju
»ne vem« – bolj kot se uspemo »očistiti« vnaprejšnjih sodb, idej in prepričanj, več prostora smo
s tem ustvarili za nova spoznanja. Spraševani mora čutiti, da njegove besede nekam »sedejo«, da
je slišan in viden. Vprašanja »zakaj« v fenomenološki dialog večinoma ne sodijo, saj ne želimo
vzpodbujati razlag in interpretacij. Zanima nas predvsem »kako«.
Za spraševalca je pomembno, da je karseda vešč v postavljanju svojih pričakovanj in želja v
oklepaje. Tukaj se jasno vidi pomembna razlika med psihoterapijo in fenomenološkim dialogom: cilj. Cilj dialoga je bolje spoznati doživljanje. Izkušnje kažejo, da dialog zaide v slepo
ulico, če se poskuša spraševalec preleviti v terapevta in »rešiti« kakšen »problem4«. Ohranjanje
radovednosti in zaupanja v doživljanje, kot se kaže prav zdaj, je najtežja naloga spraševalca.
Seveda je koristno, da imamo pred začnemo z dialogom idejo, katere spoznavne segmente bomo
raziskovali (v našem primeru doživljanja, povezana s samomorilnimi mislimi), vendar je to le
plan B, ki nam pomaga iz zatišja, če sogovornik izgubi nit. Če se le da, ima sogovorniik glavno
besedo pri določanju smeri dialoga in nič nenavadnega ni, če smer ubere povsem drugačno pot
od prvotno zamišljene.
Za fenomenološki dialog je značilno hermenevtično poglabljanje v raziskovana področja – spraševalec in spraševani sta bolj in bolj vešča v opazovanju in opisovanju, zato se večkrat dotaknemo »istih« tem. Uporablja se kot raziskovalna metoda, ki nam pomaga do opisa doživljajskega
sveta sogovornika. Takemu opisu, ki je rezultat daljše serije dialogov, pravimo fenomenološka
študija primera. Rezultat take študije je čim bolj nazoren, jasen in sistematičen opis doživljajske
pokrajine raziskovanca – brez poskusov teoretskih primerjav, klasifikacij ipd.
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U. K.: Vidiš ga? Kako, dej nam razloži.
K. R.: Sliko.
U. K.: Sliko?
K. R.: Sliko, ja, kot da bi slikala ali snemala, stojim dva koraka desno zadaj in vidim sebe,
kako sedim za računalnikom, roka na miški, tam je radio ...
U. K.: To je pa zelo zanimivo. Povej, kako se vidiš. Opiši to, kar vidiš.
K. R.: Vidim hrbet, ampak ne celega, samo malo z desne strani, pa roko, druge roke ne vidim,
pa računalnik je ...
U. K.: Katero vidiš? Katero stran tega vidiš?
K. R.: Tko, tole.
U. K.: Aha, OK, torej bolj desno roko vidiš.
K. R.: Ja. Desno roko pa hrbet pa lase, mal glave, s tele strani, pa noge.
U. K.: In kakšen občutek imaš do tega, kar vidiš? Če imaš kakšnega?
K. R.: (tišina) Moja prva asociacija, ampak ne vem, če bi povedala ... Em (tišina) em, neprijetno zaradi tega, ker vidim mojo grbo, k jo zelo težko prenašam, in to doživljam kot kritiko,
neki narobe, pač.
Podobno izkustvo sva zabeležila že v prvem vzorcu, vendar takrat še nisva bila pozorna na pozicijo samokritičnega občutja. Prvi vzorec je zajemal situacijo, ko je K. R. nekaj pozabila in je
bila zaradi tega precej kritična do sebe. Pri opisovanju takratnega doživljanja je imela občutek,
da gleda sebe z desne strani. Tudi sama drža njenega telesa in smer pogleda med poročanjem sta
ponazarjala, da gleda v levo smer. K. R. je tudi poročala, da je kritični glas v njeni glavi lociran
na desni strani zatilja.
Do zanimivega spoznanja sva prišla pri poročanju o tretjem vzorcu. Šlo je za opis trenutka, ki
ga je K. R. doživela zelo pristno in polno. Z naslednjimi besedami je opisovala svoje počutje v
trenutku, ko je malo močneje zaprla balkonska vrata, čemur sledi izvleček iz transkripta v trenutku uvida:
K. R.:Energijo, eno moč sem čutila.« »Vrata sem videla, pa svoje telo sem začutila ... In
noge, kako stojim. In roko, vse sem začutila ...« »Ja, da sem ornk začutla svoje telo, in da stojim,
trdno na svojih nogah in da sem močna.
U. K.: Zdej, ko rečeš, ko opisuješ, kako si se počutila, kako vidiš to?
K. R.: Vidim ... Tako da stojim na levi strani.
U. K.: A res?
K. R.: Ja.
U. K.: A to resno govoriš?
K. R.: Resno, ja. Ampak zdej ne vem, tuki imamo ponavadi mizo. Ampak to po moje ni ...
U. K.: No, kar povej.
K. R.: Em, na levi strani stojim ...Saj vidiš! Zdej gledam sem, kajne, v to smer! [desno, op. a.]
U. K.: Ja.
K. R.: Maloprej sem pa gledala tja. [v levo, op. a.] Ker se vidim tukaj.
Ko sva uspela posamezne elemente povezati, sva prišla do opisa zanimive doživljajske strukture
K. R. Ugotovila sva, da v situacijah, ko se v njej že v blagi, komaj zaznavni obliki pojavijo samokritične misli, opazovalec v njej opazuje situacijo od zadaj, z desne. Ko pa je K. R. v situacijah,
kjer je bližje doživljanju »tukaj in zdaj«, se zdi, da celotno sceno opazuje s svoje leve (in spet
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malo od zadaj). Z drugimi besedami: zdi se, kot da njen 'kritik' živi in opazuje dogajanje z desne
strani zadaj; glas, ki uživa v prisotnosti v trenutku, pa domuje levo zadaj .
4.2. Več samomorilnega počutja od pričakovanega
Kot že rečeno, smo se na začetku raziskave dogovorili, da bo K. R. vodila dnevnik suicidnih
misli in si jih zapisovala takoj, ko jih opazi. Sprva je poročala o občutku, da ne bo imela veliko
za zapisati, ker se je v tistem obdobju počutila na splošno dobro, brez (zavestnih) samomorilnih
teženj (govoriva o njenem subjektivnem občutku). Kljub določeni meri pričakovanja je bila izjemno presenečena, ko je z opazovanjem prišla do drugačnega uvida. Sledi odlomek iz njenega
dnevnika, november 2008:
K. R.: »Ne morem verjeti, kako pogosto se mi pojavljajo suicidne misli. Šokirana sem. Sedaj,
ko sem pozorna na njih in jih opazujem, se mi zdi, da so nekako nenehno skrite v meni. Tik pod
površjem, vedno v pripravljenosti ... Vsaka malenkost, najmanjša kritika jih zgleda zbudi in me
prešine: »Bolje, da me ne bi bilo.« ali »Kaj pa, če bi umrla« ali pa samo »Umrla je«.
Grozno se počutim ob tem spoznanju. Ne morem jih zapisovati. Zdi se mi, da jih je preveč in
da če jih bom sproti pisala in potem zagledala polne liste v bloku, da tega kar ne bom prenesla.
Mislila sem, da jih praktično ni več. Sploh pa se nisem zavedala, da so prisotne tudi kadar se ne
počutim trenutno v težavah oziroma slabo. Vsaka najmanjša kritika, na katero samo pomislim
in sploh ne prihaja od drugih oseb, me zgleda vznemiri in nanjo odgovorim s suicidno mislijo.
Čisto navaden vsakdanjik, jaz pa tako suicidna. Grozno mi je. V bistvu me je strah. Potrebujem
čas, da se malo sprijaznim s tem. Zaenkrat ne bom nič zapisovala.«
Že prvi stik s samomorilnim doživljanjem je nakazal, da vstopamo na področje, kjer nas razumska pričakovanja in površni občutki lahko precej zavedejo. Način raziskovanja, ki smo ga izbrali,
nam je dopuščal, da smo si lahko vzeli toliko časa, kolikor je bilo potrebno za nadaljevanje
raziskave.
5. Opazovanje samomorilnosti
Ko se je K. R. uspela sprijazniti s presenetljivim uvidom, da doživlja samomorilne misli veliko
pogosteje, kot je sprva pričakovala, smo lahko začeli podrobneje opazovati, kako pravzaprav
zgleda njeno doživljanje samomorilnosti. Kar sledi, je poročilo o osrednjem delu raziskovanja,
kjer smo uporabljali metodo fenomenološkega dialoga.
5.1. Razumski odnos do smrti
Začeli smo z raziskovanjem razumskega odnosa K. R. do smrti, o katerem smo se pogovarjali
decembra 2008.
K. R.: Razložila sem, da me smrti ni strah. Dojemam jo kot neizogiben del življenja. »Življenje
je, potem ga ni več. Telo se razkroji. Vse skupaj je ena sama kemija.«
Morda še celo korak dlje – smrt dojemam tudi kot možnost izbire.
K. R. ima torej na razumskem nivoju odnos do smrti urejen. Ker v smrti ni ničesar, to zanjo po5

Zanimivo bi bilo podrobneje raziskati morebitno povezanost podobnih občutij z delovanjem leve in desne možganske hemisfere.
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Glede same definicije suicidnih misli kot tudi ostalih pojmov je potrebno omeniti, da je v fenomenološkem raziskovanju ekspert (torej tisti,

ki pojmu določi pomen) tisti, ki doživlja, ne glede na morebitne drugačne teoretske umestitve oziroma definicije uporabljenega pojma.
V našem primeru je K. R. označila za suicidne misli vse misli, ki so nakazovale neko obliko želje po smrti, nebivanju, umiku.
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meni, da v smrti tudi ni ničesar hudega.
5.2. Temni svet
Ko se je pokazala priložnost, smo se lotili bolj celostnega raziskovanja samomorilnih misli.
Prvo očitno spoznanje je bilo to, da ne gre samo za misli, ampak za spremembo celotnega stanja
doživljajske pokrajine.
K. R.: Prej sem vedno menila, da mi skozi glavo nekako šinejo misli, kot npr.: »Bolje, da me ne
bi bilo«.
»A v bistvu se takrat preklopim v neko drugo stanje. Gre za nek celostni občutek. Kot npr. ko
sem stala na avtobusni postaji in sem videla pred seboj sneg in ceste itd. Ampak v tistem trenutku
se nekako obrnem navznoter, kot bi pogledala v lastno glavo. Notri je naenkrat vse temno, čeprav
moje oči gledajo beli sneg. Ampak jaz sem videla temno. Nekje od znotraj pride ta občutek:
'Bolje, da me ni'. Ali npr. 'Ugasnimo luč, konec'.
Tega občutka ne doživljam tako, kot da bi bil en del mene, ki bi ga lahko locirala kjer koli. V
tistem trenutku obstaja samo ta občutek, ničesar drugega ni. Zaobjame me v celoti.«
K. R. se je dotaknila drugega, temnega »sveta«. Tako sva ga poimenovala zaradi bivanjske celovitosti, s katero jo je v celoti zaobjel: misli, čutila, čustva ter doživljanje telesa. K. R. je poročala,
kot da jo prešine neka druga bivanjska resničnost, potem pa spet preklopi v »normalno« življenje. K. R. je »temni svet« opisala tako:
K. R.: »Tega drugega, temnega sveta se bojim. Mislim, da takrat sploh ne diham. Kar sapo mi
vzame. Veliko strahu je v tistem svetu. Strah me je, da se bo nekaj (v bistvu jaz) sesulo. In (najbrž
zveni paradoksno), ampak strah me je, da me potem ne bo več.«
»Možno, da bom umrla, ni pa nujno – včasih zgleda kot strah pred tem, da bom znorela. Da bo
telo ostalo, mene (prisebne, razumske, z zavestjo) pa ne bo več. V tistem trenutku se mi zdi vse
okrog mene kaotično. A vseeno se zavedam, da obstaja ena pikica, ki jo nekje čutim. Ta pikica
sem jaz. In strah me je, da bom to izgubila. Če se ta pikica izgubi v kaosu ... Ne vem, ali je to pol
življenje ali ne, ampak če zgubim ta stik s tem, da jaz nisem del tega kaosa ... Potem to pomeni,
da se mi zmeša ... Če jaz znorim, sem potem notri v tem kaosu in ni več tiste pikice, ni več mene.
To ni smrt, ampak zame je to huje od smrti. Mislim, da raje izberem smrt kot to zmešnjavo, ker
zmešnjave ne prenesem.«
K. R. je na srečanjih začela pogosteje prihajati v stik s t. i. temnim svetom in se ob tem soočati z
občutki strahu. Pokazalo se je, da je glavni del strahu pri raziskovanju temnega sveta povezan z
vprašanjem zaupanja (vase, predvsem pa v soraziskovalca).
K. R.: Vedela sem, da smo prišli do točke, ki mi postaja boleča. Nismo se več pogovarjali samo
razumsko, večinoma v varnem svetu, z nekoliko distance. U. K. me je vabil, da poiščemo most,
s pomočjo katerega bi bolje spoznali in raziskali temni svet. Del mene se je temu upiral, saj je bil
prestrašen. Drugi del mene si je kljub strahu želel spoznati, kaj se pravzaprav dogaja v temnem
svetu, ki se ga ponavadi poskušam izogibati. Preden bi lahko nadaljevala z raziskovanjem, sem
potrebovala novo dozo varnosti.
7
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»Bojim, da me bosta U. K. in E. Ž. razkrinkala. Da bosta mislila, da jaz vse blefiram in kar govorim, sploh ni res. Nato sama sebe vprašam: »Ali je to res? Ali res samo blefiram?« Potem vidim,
da sicer res govorim tako kot mislim ali čutim. Ampak se ustrašim - kaj pa, če še sama sebi
blefiram? Ni pomembno, če jaz mislim, da delam prav, ampak ne vem, morda je vse zgrešeno
že od začetka, morda sem jaz zgrešena in sploh ne morem vplivati na to ... Ne morem preprečiti
razkrinkanja. Že odkar smo začeli delati na tej raziskavi, se je nekje v meni pojavil strah – najprej
impulzi, potem pa ogromen strah, ki me sedaj že paralizira: da bosta U. K. in E. Ž. ugotovila, da
je drugi svet resničen, ta je pa samo ena fasada.«
Ko sem uspela izraziti svoj strah pred »razkrinkanjem« in sem nato dobila potrditev s strani U.
K. in E. Ž., da ne mislita, da »blefiram«, sem se počutila dovolj močno, da sem lahko nadaljevala. V svojih mislih sem šla lahko globlje raziskovati, ko sem se spominjala vprašanj U. K.: »Česa
te je strah? Kako doživljaš kaos?«
Na tej točki se je začelo soočenje dveh svetov, K. R. je začela graditi most med dvema načinoma
doživljanja, ki sta bila prej ločena – zaradi njune celovitosti je lahko K. R. v določenem trenutku doživljala samo enega in na obstoj kakršne koli drugačne resničnosti v tem trenutku ni niti
pomislila.
K. R.: »Pogosto čutim, da obstajata v meni dva svetova. Je en svet, kjer sem jaz, in v tem svetu
sem popolnoma nemočna. V tej nemoči ali zaradi tega, da tega ne bi čutila, sem si zgradila še en
svet. Ta svet [svetli svet, op. K. R.] je logičen, stvari so normalne, predvidljive. Obstajajo pravila. Obstaja pot, kako priti do stvari, ki jih potrebujem, nisem tako nemočna. 'Obnašaj se tako in
tako, pa boš dobila nekaj pozornosti'. Ta svet odlično funkcionira.«
5.3. Soočenje
Ob srečanju obeh doživljajskih svetov se je pojavila dilema v raziskovanju, ki smo jo pričakovali
že ob začetku: udeleženo raziskovanje pomeni, da ne gledamo fenomenov od zunaj, ampak da se
soočimo z dejstvom, da ima vse, kar opazimo, potencial, da nas spremeni. Kako spremeni? Tega
nihče ne more predvideti.
To spoznanje velja za spraševalca (U. K.), v našem primeru pa je še posebej veljalo za sogovornico (K. R.). Spustiti se globlje v temni svet je pomenilo tveganje, katerega posledic nismo
mogli predvideti. K. R. je čutila strah spustiti se še globlje na pot raziskovanja, ki je bila v tej fazi
zaznamovana z občutno zmanjšano distanco do obravnavane teme kot na začetku. Oba soraziskovalca sva bila postavljena pred izziv: se podati v raziskovanje (torej poglobljeno doživljanje)
temnega sveta ob zavedanju, da (še) ni vzpostavljenega trdnega mostu, preko katerega bi lahko
K. R. svobodno prehajala iz svetlega v temni svet in nazaj.
K. R.: »Včasih pa se močno ustrašim, da se bo ves ta drugi svet sesul. Vedno se sprašujem oziroma se bojim: 'Kaj pa, če to ni res? Kaj pa, če je resnica samo ta temni svet? Kjer sem sama,
kjer sem ničvredna, kjer je grozno ... Kaj pa, če se mi dobri svet v hipu sesuje?' Takrat začutim
paniko.«
Preden smo uspeli na dilemo (iti globlje v doživljanje temnega sveta ali ne) razumsko odgovoriti,
se je odgovor pojavil kar sam. V nespečni noči pred naslednjim srečanjem, ki jo K. R. opisuje
kot »koktejl nespečnosti, glavobola in različnih strahov«, se je naravno, pa vendar ob polni zavesti zgodilo soočenje obeh svetov. Raziskovalcem je preostalo samo še prizemljiti še zelo živa
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doživljanja.
K. R.: »Kaos, o katerem smo se zadnjič pogovarjali, se mi je ponoči zdel popolnoma logičen.
Predstavljala sem si obris nekega človeka in okrog njega zunanji svet, on živi v nekem zunanjem
svetu. Postalo mi je logično, da se gre ta človek v zunanjem svetu ubiti. Si to želi, in to je O.K.,
normalno. Zakaj se ubije? Da se izogne temu, kar se znotraj njega dogaja. V notranjem svetu.
Kajti notri je kaos. Oziroma še nekaj bolj strašnega, dejanski izvor mojega strahu. Niti ni šlo
toliko za kaos, temveč za totalno nemoč. Nemoč kar koli narediti ... Kot dojenček, ki ne more
ničesar narediti. Ne more vplivati na svoj zunanji svet. Ničesar ne more, samo želi si malo pozornosti ali pa nekaj, nekoga. Mislim, da sem bila tako sama, tako osamljena. Res sem mislila,
da bom umrla brez tega, če ne dobim vsaj malo te pozornosti. In sama ne morem prav ničesar
narediti za to.«
Začenjala sem razumeti (natančneje: čutiti), da me v tisto, kar se na prvi pogled kaže kot želja po
smrti, pravzaprav sili močen strah pred izničenjem. Ali po domače povedano – strah pred smrtjo.
»Spomnila sem se na meni zelo pomembno osebo, kako močno je on hrepenel po tej pozornosti
in je pred mojimi očmi ni dobil. Kako mučni trenutki so bili to zame. Nenehno sem se zavedala,
da če jaz ne bom pridna in se močno trudila, da lahko tudi jaz ostanem brez te pozornosti. Grozno
mi je, ko se spomnim njegovih oči. Z očmi je prosil, prestrašenimi. In kar koli je naredil, nič ni
mogel, nič ni zaleglo. Jaz sem bila tukaj popolnoma nemočna, v krču. Ničesar nisem mogla, sam
zamrznila sem. Kar dihat sem nehala. Po eni strani me je vleklo, da bi reagirala, mu jaz dala malo
pozornosti. Po drugi strani sem se zavedala, da ne smem, bilo je prepovedano. Takrat sem v krču,
vleče me na dve strani. Tesnobo čutim, da me vleče na dve strani ... In potem kar zmrznem. Si
predstavljam, da sploh nisem tukaj. To se ne dogaja. Ne morem tako neaktivna prenesti vsega
tega. Ali bi kaj naredila ... Pa nisem smela.«
»Želela sem, da bi razbila vse, da bi kričala tako glasno, da bi me slišal cel svet. Da bi kričala in
tepla in se drla in razbijala, da bi jih spremenila, da bi me kdo slišal ... Da nekaj ni v redu, da se
ne počutim v redu. Me lahko kdo sliši?«
Pod površjem mojega doživljanja se je skrivala cela vrsta ujetih čustev – groza ob občutenju popolne nemoči, agresije polni zadušeni kriki na pomoč in temeljni strah pred izničenjem – pa tudi
če me smrt reši pred tem. In obraten paradoks: v srčiki mojega samomorilnega sveta je ležala
močna želja po življenju.
6. Povzetek raziskave in dve procesni spoznanji
Naj ob koncu na kratko povzameva časovni potek raziskave (slika 1).
Izkušnja z antisuicidalnim dogovorom je zbudila radovednost dveh raziskovalcev, pri čemer je
imel eden morda bolj v ospredju proces (doživljanje), drugi vsebino le-tega (samomorilnost).
Začetek raziskave so zaznamovali dokaj težki uvidi ob spoznanju razsežnosti samomorilnega
doživljanja oziroma obilni pojavnosti samomorilnih misli. Nadaljevali smo z zbiranjem vzorcev po metodi DVI, ki nas je pripeljala do tega, da smo prepoznali novo dimenzijo doživljanja
samokritičnosti – da lahko kritik domuje na desni strani. Nadaljevanje raziskave je potekalo v
znamenju fenomenoloških dialogov. Pot je vodila od popolnoma varnega razumskega pogovora
o (neškodljivi) smrti do postopnega zaznavanja obstoja temnega sveta, vseobsegajoče doživljajs
8

Pripomba U. K.: Menim, da je takšna, »naravna« pot tudi edini možni način reševanja podobnih dilem. Kakršna koli razumska odločitev,
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ke dimenzije, ki se je »navadni« oziroma »svetli« svet ni zavedal (in obratno). Ob vzporednem
ukvarjanju s socialnim kontekstom (odnosom do soraziskovalcev), v katerem je bilo potrebno
okrepiti občutke varnosti raziskovalke (in hkrati raziskovanke) ter pretehtati določene etične
dileme odgovornosti in raziskovanja, se je počasi razkrila bivanjska razsežnost oziroma vsebina
temnega sveta. Prišlo je do soočenja med obema svetovoma, hkrati pa je prišlo do soočenja med
razumsko predstavo smrti (»nič hudega«, »naravno«) in eksistenčnim strahom pred izničenjem.
Doživljajska celovitost tega soočenja je pokazala na paradoksalnost temeljne samomorilne premise: raziskava želje po smrti nas je pripeljala do odkritja želje po življenju.
Fenomenološkega raziskovanja ne zaključimo nujno z analizo rezultatov. Mnogokrat se zadovoljimo s poročilom in ne poskušamo rezultatov generalizirati za vsako ceno. Lahko pa poskusimo
izločiti rezultate, ki govorijo o procesu raziskave (in ne o odkritjih na področju doživljanja). V
najinem primeru sva zaznala dve pomembni procesni značilnosti, ki sta zaznamovali raziskavo,
hkrati pa – tako verjameva – ponujata vpogled v bistvo fenomenološkega raziskovanja.

Slika 1: Shematski prikaz pomembnejših trenutkov raziskave z momentom soočenja teoretskih
idej z bivanjsko resničnostjo.
Gre za dve vrsti soočanj, imenujeva ju: vertikalno in horizontalno soočenje . Obe sta pogosti
spremljevalki fenomenoloških dialogov, njuni rezultati pa niso opisljivi propozicionalno (vsaj ne
povsem). Pri obeh gre za preoblikovanje doživljajskega prostora, ki je posledica sistematičnega
raziskovanja tega prostora samega. Poročevalci obe soočenji opisujejo kot »spoznanje«, kljub
temu, da mnogokrat teoretično (propozicionalno, besedno) ne vedo več kot prej.
6.1. Vertikalno soočenje: razumske ideje z bivanjsko resničnostjo
V najinem primeru sta se soočila razumsko razmišljanje o smrti in eksistenčni odnos do izniče-
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nja. Mnogokrat lahko kot spraševalci pri fenomenološkem dialogu zaznamo zelo nasprotujoča
si stališča, ki se (na naše začudenje) sogovorniku ne zdijo problematična. To prav gotovo priča
o tem, da naše slike sveta niso (povsem) racionalno zgrajene. Še bolj pomembno je, da nasprotovanje med koncepti in bivanjskim odnosom do določene teme mnogokrat poraja trenja
v doživljanju, ki jih takšno soočenje razreši. Takšna soočenja, kot rečeno, ne prinesejo novega
propozicionalnega znanja o svetu (oziroma sebi), kljub temu pa so praviloma povezana s poročili
o olajšanju, ki sledi temu, da »uvidimo stvari takšne, kot so«.
U. K.: Po mnogih raziskavah doživljanj imam občutek, da je ena od glavnih moči fenomenološkega dialoga ravno pomiritev med razumskimi idejami (predstavami »kako naj bi bilo«, ideali,
vrednotami) in bivanjsko resničnostjo. Zanimivo je, kakšno izjemno moč imajo naši koncepti
(večinoma socialno pridobljeni) – mnogokrat nam preprečijo stik z najbolj preprostimi doživljajskimi vsebinami.
6.2. Horizontalno soočenje: most med doživljajskimi modusi
Če je pri prejšnjem primeru šlo za soočenje med razumskim dojemanjem in širšo, bivanjsko
resničnostjo, gre tukaj za soočenje različnih doživljajskih modusov. V opisu najine raziskave sva
te imenovala »svetovi«. V opisanem primeru je šlo za precej ekstremen primer, kjer so modusi
resnično zajeli celotno doživljajsko pokrajino (tako da jih beseda »svet« dobro opiše), mnogokrat pa srečamo tudi manj globalne, pa vendar povsem ločene doživljajske moduse. Ob tem nam
seveda na misel pridejo patologije (še posebej bipolarna motnja), vendar izkušnje kažejo, da taki
ločeni doživljajski svetovi sestavljajo doživljajsko pokrajino mnogih (morda kar vseh) ljudi. Gre
za moduse doživljanja, ki se v osnovnih premisah razlikujejo med seboj. Res zanimivo je, kako
neopazno se mnogokrat prestavimo iz enega v drugega, ne da bi opazili, da smo stopili v povsem
drugačnen svet, z drugačnimi odnosi, konteksti itd.
7. Metodološke in etične dileme (ki jih je sprožila raziskava)
Skozi samo raziskavo, še posebno pa ob koncu, smo se raziskovalci srečali z vrsto vprašanj,
povezanih tako z vsebino raziskave (samomorilnostjo) kot z njeno formo (fenomenološko raziskovanje). Čisto na kratko, kot predlog za nadaljno poglobljeno diskusijo, želiva avtorja na tem
mestu izpostaviti pomembnejše dileme, o katerih sva se spraševala.
7.1. Vprašanje splošnosti
Kljub temu, da je bil eden glavnih motivov K. R., ko je začela razmišljati o raziskavi posledic
antisuicidnega dogovora splošna, občeveljavna slika stanja, se je naše delo razvilo v povsem
drugo smer. Izbrala sva fenomenološko študijo primera, ki kot taka (študija enega primera) ne
daje večjih upov na splošnost rezultatov. Nobenega od opisanih doživljanj ne moreva in ne želiva
posplošiti: K. R. si je sicer s tem, da se je distancirala od antisuicidnega dogovora, odprla pot za
pomembna spoznanja o sebi in strukturi svojega doživljanja. Prav nič od tistega, kar sva odkrila,
pa ne zagotavlja, da bi to lahko veljalo še za koga v podobni situaciji. Z etičnega vidika se nama
zdi pomembno, da se doživljajska spoznanja ne preverjajo s stopnjo intersubjektivnega strinjanja. Enkratnost, individualnost, posebnost – to so lastnosti, ki jih moramo dopustiti doživljanju
vsakega posameznika. Kar koli drugega bi bilo etično nesprejemljivo.
Tukaj se morda pojavlja vprašanje, zakaj sploh pisati o osebnem doživljajskem popotovanju, če
od njega ne moremo pričakovati splošnih zaključkov. Odgovoriva lahko z več plati:
- Kot sva že omenila, je eden od paradoksov fenomenološkega raziskovanja (in kvalitativnih raz
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iskav na splošno), da se večkrat izkaže, da so najbolj intimna in osebna najbolj splošna – največ
ljudi se najde v njih. Tega seveda ne moremo niti napovedati niti pričakovati, se pa mnogokrat
pokaže kot pravilo.
- Veljavnost takšne (idiografske) raziskave se ne more meriti po možnosti posplošitve ali ponovitve. Zagotavljajo jo jasno dokumentiran postopek dela, jasno opisano predrazumevanje avtorjev
in sistematično sledenje metodi.
- Kljub temu, da doživljajskih ugotovitev ne moreva posplošiti, lahko določeno splošnost pričakujeva od procesnih ugotovitev. Dva taka primera sta opisana v točkah 6.1 in 6.2.
7.2. Pisati o doživljajskem raziskovanju samomorilnosti ... Ali ne?
Po koncu raziskave sva se spraševala, ali bo morda pisanje o samomorilnosti (še posebej na tak,
odprt način) vplivalo na kakšnega bralca v negativnem smislu (t. i. Wertherjev učinek). Tega se
je K. R. precej ustrašila in se obenem zavedla, da s tem na nek način (čeprav v obratni smeri)
potrjuje že omenjeni tabu: »Če se bomo o tem pogovarjali, se bo to morda zgodilo.«
Pri kvalitativnem raziskovanju nikoli ne moremo samo raziskovati. Vedno moramo biti pozorni
na posledice, ki jih lahko prinese naše delo. V opisanem primeru sva avtorja ocenila, da je težko
vprašanje, s katerim sva se soočila, bolje opazovati, o njem govoriti, ga raziskovati – ravno zato,
ker je težko.
7.3. Kdo je pravzaprav raziskovalec?
Pri raziskovanjih težkih doživljajskih stanj, kot je bilo najino, se odpira še eno vprašanje: kdo je
pri takem delu raziskovalec? Koncept odmaknjenega raziskovanja v relaciji raziskovalec – subjekt je seveda povsem nesprejemljiv model. V najinem delu sva se opredelila kot soraziskovalca, kot enakovredna partnerja v raziskovalnem procesu. Lahko bi rekli, da sva na tak način »pod
preprogo« pometla nekaj bistvenih etičnih in metodoloških dilem:
- Vsekakor pripada pokrajina, ki jo raziskujeva, K. R. – ona ima edina dostop do nje in prav
gotovo je najbolj bivanjsko zainteresirana zanjo. Njeno je tudi originalno zanimanje za raziskovano temo. Mar to pomeni, da je ona glavni raziskovalec, spraševalec (U. K.) pa je le nekakšno
»orodje« za pomoč pri sistematičnosti in preglednosti? Vsekakor ta pogled ni daleč od resnice.
Vloga U. K. je res v odpiranju prostora za raziskovanje.
- Kljub temu je imel U. K. v opisanem primeru na določen način vseeno neke vrste pozicijo
moči. On je vodil raziskavo, bil je usmerjevalec in tako bistveno soustvaril rezultate.
Na omenjeno dilemo nimava odgovora. Vsekakor je za tovrstne raziskave potreben pogum,
predvsem pa jasna in odgovorna odločitev vseh udeleženih. Ravno na tej točki je verjetno najpomembnejše, da sva se raziskave lotila na znanstveno-sistematičen način.
Najprej (in pred vsako novo fazo raziskave znova) sva pregledala nevarnosti in dileme, ki bi se
lahko pojavile pri naslednjem koraku. Le, če je bila ob razumevanju tega, kar naju čaka, K. R. še
vedno radovedno pripravljena nadaljevati, sva šla naprej. Nujna je torej zavestna in odgovorna
odločitev glavne raziskovalke. Pa tudi vseh ostalih udeležencev – pri fenomenološkem raziskovanju epistemološko »stališče udeleženosti« ni le filozofska fraza, ampak ima globok bivanjski
pomen za raziskovalce.
S pogovorom o metodi in razmislekom o možnih izidih raziskovanja smo postavili racionalen
okvir. Ta raziskovalni okvir je (poleg metodološke vrednosti) omogočal raziskovalki tekom raz-
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iskave preokviriti »problem« v zanimivo in pomembno raziskovalno vprašanje.
Ves čas raziskave sva se opominjala na razliko med psihoterapijo in procesom fenomenološkega
dialoga (glej tudi Černigoj, 2005). Meniva, da – kljub temu, da je raziskovanje bistven del terapevtskega procesa – je zaveza med terapevtom in klientom povsem drugačna kot zaveza med
dvema fenomenološkima soraziskovalcema. V prvem primeru gre za partnerstvo v zdravljenju,
v iskanju boljšega počutja.
In prav to mora biti terapevtova primarna naloga – iskanje možnosti za izboljšanje kakovosti življenja klienta. V drugem primeru je zaveza v pomoči pri odpiranju prostora oziroma možnosti za
raziskovanje. Res, mnogokrat imata oba procesa podobne rezultate . Mnogokrat ponuja terapija
možnost za samoraziskovanje in mnogokrat pripelje fenomenološki dialog do bistvenega izboljšanja . Kljub temu se moramo ob odločanju za fenomenološko raziskovanje zavedati, da namen
ni izboljšava, ampak uvid. Kot rečeno, je kakovost fenomenološkega dialoga skoraj proporcionalno povezana z vztrajanjem pri tem stališču. Mnogokrat je že sama preusmeritev od poskusa
spreminjanja k poskusu opazovanja tisto, kar je potrebno za drastično spremembo. Mnogokrat
pa to ni tako. Misel »samo opazoval bom« ne more biti trik (ne moremo za njo skrivati želje po
spremembi), ta mora biti iskrena, pogumna in odgovorna odločitev obeh soraziskovalcev.
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Preverjanje zanesljivosti in veljavnosti
slovenskega prevoda OQ-45,2
Investigating Reliability and Validity of
the Slovene Translation of the OQ-45,2
Povzetek

D

a bi objektivizirali evalvacijo psihoterapije neodvisno od vrste terapije ali simptomatike, so raziskovalci
oblikovali OQ-45,2 – samoocenjevalni vprašalnik, ki ob ponovljeni uporabi omogoča spremljanje
terapevtskih sprememb in evalvacijo poteka psihoterapije. V preliminarni aplikaciji slovenskega prevoda
OQ-45,2 smo preverjali njegovo zanesljivost in veljavnost na nekliničnem (N = 121) in na kliničnem vzorcu
(N = 25). Retestno zanesljivost za obdobje enega tedna smo preverjali s Pearsonovo produkt-moment
korelacijo, notranjo konsistentnost smo ugotavljali s Cronbachovim koeficientom alfa, konkurentno
veljavnost pa s korelacijo z vsebinsko relevantnimi inštrumenti: Samoocenjevalno lestvico simptomov - R
(Symptom Checklist 90-R, SCL 90-R; Derogatis, 1977), Vprašalnikom anksioznosti (State Trait Anxiety
Inventory, STAI; Spielberger, 1983), Beckovo lestvico depresivnosti (Beck Depression Inventory, BDI;
Beck in dr., 1961) in Lestvico depresivnosti CESD (Center for Epidemiologic Studies Depression Scale,
CESD; Radloff, 1977). Ugotovili smo ugodno retestno zanesljivost 0,83 za neklinični oz. 0,97 za klinični
vzorec. Notranja konsistentnost celotnega testa in dveh izmed treh podlestvic je zadovoljiva, podlestvica
funkcionalnost socialnih vlog pa ima v nekliničnem vzorcu nezadostno notranjo konsistentnost. Vse
korelacije z omenjenimi testi so statistično pomembne, tako da sklepamo na konkurentno veljavnost testa.
V prihodnje bi bile potrebne nadaljnje aplikacije na večjem vzorcu, da bi izdelali slovenske norme ter
izboljšali notranjo konsistentnost podlestvice funkcionalnost socialnih vlog.

Ključne besede

evalvacija psihoterapije, potek obravnave, validacija vprašalnika, OQ-45,2

Abstract

T

o objectivise the evaluation of psychotherapy independently of modality or symptomatology a question
naire, OQ 45,2 has been devised which upon repeated use can track changes in therapy and so evaluate
the therapeutic process. In a preliminary application the reliability of the Slovene translation of the OQ
45,2 on a nonclinical (N = 121) and clinical (N = 25) sample has been tested. The one week retest relia
bility was checked using the Pearson product-moment correlation. Internal consistency was checked using
the Cronbach alpha coefficient and concurrent validity was checked by correlating relevant tests: Symptom
Checklist 90-R, SCL 90-R) (Derogatis, 1977), State Trait Anxiety Inventory(STAI) (Spielberger, 1983),
Beck Depression Inventory (BDI) (Beck et a,ll 1961), Center for Epidemiologic Studies Depression Scale
(CESD) (Radloff, 1977). We found a good retest reliability of 0,83 for the nonclinical and 0,97 for the
clinical sample. The internal consistency of the global scale and two of the three subscales was satisfactory.
The third subscale Social Role in the nonclinical trial had insufficient internal consistency. All correlations
are statistically significant so we can confirm the concurrent validity of the test. Future studies using larger
samples are needed to establish Slovene norms and to raise the internal consistency of the subscale Social
Role.
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evaluation of psychotherapy, process of treatment, validation of questionnaire, OQ-45,2
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1. Uvod
Trend po z dokazi podprti učinkovitosti obravnav se z ekonomizacijo in z vstopanjem zavarovalniškega financiranja na področje mentalnega zdravja vse bolj širi tudi v psihoterapijo. Ekonomizacija in popularizacija psihoterapije sicer prinaša širšo dostopnost psihoterapevtskih storitev,
po drugi strani pa terja od terapevtov jasno utemeljitev števila opravljenih ur. Značilen je trend
porasta kratkotrajnih, ciljno usmerjenih psihoterapij, ki so običajno usmerjene na simptome in
jih je zato lažje evalvirati.
V skladu s temi trendi po optimizaciji in racionalizaciji vloženih sredstev se je vse bolj jasno
izoblikovala potreba po meri izida psihoterapevtske obravnave, ki bi bila
- poleg tega, da bi izpolnjevala ustrezne psihometrične kriterije veljavnosti in zanesljivosti
- še praktično uporabna.
Aplicirati naj bi jo bilo mogoče v različnih terapevtskih kontekstih ('settingih') in v okviru različnih modalitet, njena aplikacija in interpretacija pa bi morali biti skrajno hitri in enostavni. Na
Brigham Young University se je zbrala skupina strokovnjakov, ki so si za nalogo zadali izdelati
vprašalnik, ki bo odgovoril na zgoraj opisane zahteve. Nastal je Outcome Questionnaire (OQ),
kratek samoocenjevalni inštrument, ki ob replicirani uporabi omogoča hitro in rutinizirano oceno klientovega statusa ter sledenje napredku psihoterapevtske obravnave. Inštrument je naletel
na izredno dober odziv, tako da danes poznamo celo družino instrumentov OQ Measures (več
na www.Oqfamily.com).
Glede na situacijo v Sloveniji, ko stojimo pred sprejetjem pravno-formalne regulacije področja
psihoterapije, ki naj bi to stroko potegnila iz območja sive ekonomije in uredila položaj psihoterapevtov ter zagotovila standarde kakovosti psihoterapevtskih obravnav, je za naš prostor v tem
trenutku iz družine inštrumentov OQ Measures zagotovo najširše uporaben OQ-45,2, ki ga v
nadaljevanju podrobneje predstavljam.
1.1

OQ-45,2

Inštrument temelji na pragmatičnih izhodiščih in ne na posamezni psihopatološki paradigmi
ali psihoterapevtski modaliteti, prav tako ni omejen na evalvacijo napredka psihoterapije zgolj
pri določenih simptomatskih slikah. OQ je bil oblikovan v želji, da bi omogočili evalvacijo
izidov psihoterapije neodvisno od teoretičnega konteksta, dolžine trajanja terapije, izkušenosti
terapevta ali specifične simptomatske slike klienta. OQ-45,2 lahko uporablja terapevt katerekoli psihoterapevtske usmeritve z različnimi implikacijami. Pri sestavljanju so avtorji izhajali
iz prevalence simptomov, nad katerimi so se pritoževali klienti. Tako se posamezne postavke v
njem nanašajo na depresivnost, anksioznost, zlorabo substanc, kompulzije ipd. Vendar test ostaja
nespecifičen.
OQ-45,2 je zanesljiv in veljaven samoocenjevalni vprašalnik za rutinsko in hitro ocenjevanje
pacientovega psihičnega statusa, ki s tem omogoča sledenje poteku terapije in merjenje (klinično pomembnih) sprememb. Vsebuje 45 postavk, ki jih pacient oz. klient oceni na pet-stopenjski
Likartovi lestvici (vrednosti od 0 – nikoli do 4 – skoraj vedno) in posreduje informacijo o treh
področjih: (1) simptomatski distres, (2) medosebni odnosi in (3) funkcionalnost v socialnih vlogah. Maksimalen možen rezultat je 180 točk, pri čemer višji rezultat pomeni višjo psihopatologijo. Vprašalnik vključuje tudi t. i. alarmantna vprašanja, ki opozarjajo na stanje klienta, ki zahteva
posebno pozornost (samomorilnost, zloraba drog oz. alkohola, nasilje na delovnem mestu). Reševanje vprašalnika traja od 5 do 7 minut, terapevt pa ga ovrednoti v 3 minutah.
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Razvite so tudi različne skupinsko-specifične norme. Več kot 40% ljudi, ki iščejo pomoč v svetovalnih centrih za duševno zdravje ima splošni skupni rezultat manjši od klinično pomembne
meje 63 točk. Tekom obravnave pa lestvica simptomatskega distresa običajno hitreje odreagira
kot ostali dve, tako da na njej najhitreje opazimo spremembo.
OQ-45,2 je le eden izmed družine inštrumentov OQ Measures ki se osredotočajo na merjenje
sprememb v terapiji in je del širšega računalniško podprtega sistema OQ-analyst. Klienti lahko
vprašalnik rešujejo v obliki papirja in svinčnika ali neposredno v računalnik. Podatki se potem
direktno obdelajo in program na podlagi številnih kompleksnih statističnih algoritmov, ki so
plod desetletnih raziskav, izračuna trende, kategorizira v skupine glede na ocenjen napredek oz.
glede na prognozo nadaljnjega poteka terapije. Grafični prikazi, ki jih program izdela na podlagi
izbranih norm primerjajo potek obravnave posameznika (prek ponovljenih ocenjevanj) s pričakovanim potekom ter predvidijo najverjetnejši nadaljnji potek terapije. Program tudi generira
predloge za nadaljnji potek terapevtske obravnave.
OQ se je razširil v različne oblike terapevtske prakse. Pogosto ga uporabljajo v velikih organizacijah, kot so javni centri za duševno zdravje in psihiatrične bolnišnice, kjer z njegovo uporabo
med drugim pripomorejo k jasni bilanci med stroški in dobički, pa tudi v manjših centrih in
privatni praksi, kjer terapevtom pomaga pri optimalnem vodenju obravnav, pri klientih pa deluje
v smislu prevencije padca motivacije. V nekaterih državah predstavlja tudi ustaljeno obliko referiranja zavarovalnicam in utemeljevanja potrebnega kontingenta ur. Najširše uporaben iz družine
OQ inštrumentov pa je prav OQ-45,2, ki je trenutno preveden v 12 jezikov.
1.2

Teoretična izhodišča lestvic OQ-45,2

OQ-45,2 meri tri dimenzije in sicer: (1) simptomatski distres, (2) medosebni odnosi in (3) funkcionalnost v socialnih vlogah. Inštrument ne temelji na neki specifični teoretični paradigmi, pač
pa je njegova orientacija povsem empirična. Tako so tudi njegove tri poddimenzije empirično
utemeljene. V nadaljevanju na kratko predstavljam osnovo za vsako izmed njih. Predstavitev
povzemam po priročniku za uporabo OQ-45,2 (Administration and scoring manual for the OQ45,2; Lambert, Morton, Hatfield, Harmon, Hamilton, Reid, Shimokawa Christopherson,, Burlingame, 2004) Postavke, vključene v OQ-45,2 naslavljajo širok spekter problemov, ki se pogosto
pojavljajo pri raznih motnjah, ter merijo osebno in interpersonalno relevantne karakteristike, ki
vplivajo na življenje posameznika. Veliko pozornost so posvetili temu, da je število postavk
ostalo majhno, saj je bilo le tako mogoče zagotoviti praktično uporabnost inštrumenta.
Lestvica simptomatskega distresa (SD) meri distres, ki ga klient doživlja spričo simptomov.
Oblikovana je bila na podlagi dveh virov:
a) NIMH študije ki jo je leta 1988 izvedel Regier s sodelavci in je zajela pet pokrivnih regij v
ZDA ter
b) pregleda nacionalne zavarovalniške evidence prevalence DSM-IIIR diagnoz.
Epidemiološka študija iz leta 1988, ki je zajela 18.571 ljudi iz ZDA, je pokazala, da 15,4%
populacije starejših od 18 let izpolnjuje diagnostične kriterije za neko psihično motnjo. 12%
populacije je dobilo diagnozo anksioznosti ali afektivne motnje. Zavarovalniška dokumentacija, ki je poročala o klasifikaciji 2.145 posameznikov je pokazala, da je približno ena tretjina
diagnoz vključevala neko obliko afektivne motnje, nadaljnja tretjina pa je imela neko obliko
anksiozne motnje, vključno s PTSD. Po teh podatkih so intrapsihični simptomi, ki bi jih veljalo
najpogosteje meriti povezani z depresivnostjo in anksioznostjo, še posebno, če se upošteva tudi
prilagoditvene motnje. Vendar pa obsežne raziskave kažejo, da je te simptome pogosto težko
razločevati, saj se često pojavijo skupaj in sicer tudi pri pacientih, ki imajo druge vrste diagnoz.
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Zato je OQ močno nasičen s takšnimi postavkami, ločenih lestvic simptomov depresivnosti in
anksioznosti pa niso poizkušali oblikovati. Poleg teh dveh motenj je bila najpogostejša diagnoza
zloraba substanc, tako da so v OQ vključili tudi tovrstne postavke.
Lestvica interpersonalni odnosi (IR) meri stopnjo nezadovoljstva v medosebnih odnosih. Številne raziskave o zadovoljstvu z življenjem (na primer Andrews in Witney, 1974; Beiser, 1983;
Blau, 1977; Deiner, 1984; Veit in Ware, 1983) so pokazale, da ljudje smatrajo pozitivne medosebne odnose za ključne pri zadovoljstvu z življenjem. Raziskava o pacientih, ki iščejo psihoterapevtske storitve pa je pokazala, da je njihova najpogostejša pritožba često vezana na medosebne
odnose (Horowitz, 1979; Horowitz, Rosenberg, Baer, Ureno in Villasenor, 1988; v: Lambert in
sod., Dejavniki, ki se povezujejo s kvaliteto življenja, od študije do študije sicer precej variirajo,
večina pa jih poudarja pomen intimnih odnosov in njihov osrednji prispevek k dobremu počutju.
Zato so v OQ-45,2 vključili postavke, ki se navezujejo na prijateljstvo, družino in zakon; merile
naj bi razdor, izolacijo, konflikt in izogibanje v medosebnih odnosih. Te postavke so oblikovali
na podlagi literature iz družinske terapije ter na podlagi pritožb glede interpersonalnih odnosov
o katerih so poročali v psihoterapevtsko obravnavo vključeni pacienti.
Lestvica funkcionalnost v socialnih vlogah (SR) meri pacientovo stopnjo nezadovoljstva, konfliktov, distresa in neadekvatnosti v vlogah, ki so povezane z njegovim delom, družinsko vlogo
in prostim časom. Sloni na predpostavki, da intrapsihični problemi in simptomi lahko vplivajo na
posameznikovo sposobnost delati, ljubiti in zabavati se. To potrjujejo tudi zgoraj omenjene raziskave o zadovoljstvu z življenjem, pa tudi ugotovitve, da simptomi, ko jih ljudje enkrat začnejo
razvijati, vplivajo na vse aspekte njihovih življenj (Frisch, Cornell, Villanueva in Retzlaff, 1992;
v: Lambert in sod. , 2004). Postavke merijo dejavnost v societalnih nalogah, kot so delo in prosti
čas. Avtorji (na primer Beiser, 1983; Blau ,1977; Frisch in dr., 1992; Veit in Ware, 1983) ugotavljajo, da zadovoljstvo na teh področjih visoko korelira s splošnim življenjskim zadovoljstvom.
Da bi povečali preventivno delovanje OQ-45,2 so avtorji vključili kritične postavke, ki opozorijo
terapevta, da je potrebno določenim vidikom nemudoma posvetiti več pozornosti. Nanašajo se
na samomorilnost, zlorabo drog in na nasilje na delovnem mestu. Če klient katerokoli od teh postavk označi z vrednostjo, večjo kot 1, naj bi bil to za terapevta signal, da je potrebno tem področjem nemudoma posvetiti večjo pozornost. Poseben problem tukaj predstavlja samomorilnost,
saj pri praktikih pogosto naletimo na (znanstveno neosnovana) implicitna prepričanja, da bodo
s spraševanjem o samomorilnih idejah tovrstno razmišljanje pri pacientu vzpodbudili, ali pa jih
je strah, da bi se zmotili in bi klienta s takšnimi vprašanji užalili. Nekatera izmed teh vprašanj
težko postavijo celo izkušeni strokovnjaki, ki se pogosto srečujejo s samomorilno ogroženimi
osebami. Izkaže pa se, da pogumno in premočrtno spraševanje o teh stvareh pacientu pomaga
odpreti tiste poti, o katerih ni zmogel govoriti (Tekavčič Grad in Topolovec, 2003).
1.3

Vrednotenje In Interpretacija OQ-45,2

Pri vrednotenju in interpretaciji OQ-45,2 so veliko pozornost posvetili praktični uporabnosti testa, zato je vrednotenje zelo enostavno in časovno ekonomično. Lahko se odločimo za seštevanje
po predloženem ključu ali za uporabo računalniškega programa, ki omogoča hitro in natančno
vrednotenje, hkrati pa uporablja tudi algoritme, ki ponujajo izračun določenih indeksov in kategorizacijo poteka terapije. Računalniški program omogoča tudi takojšnje primerjanje rezultatov
z ustrezno referenčno skupino. Opravljenih je bilo veliko število raziskav na zelo različnih populacijah, kar olajšuje iskanje optimalne referenčne skupine. Na voljo so norme tako za neklinično,
kot za klinične populacije, vključene v različne oblike obravnave (hospitalizirane, ambulantno
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vodene ipd.; podrobnejši opis v Administration and scoring manual for the OQ-45,2, Lambert
in sod., 2004). Naj na tem mestu navedem le podatke iz ZDA, kjer za neklinično populacijo
povprečna ocena znaša 45,1 (SD = 18,57), za hospitalizirane psihiatrične bolnike pa 88,80 (SD
= 26,66).
Avtorji ne poročajo o razlikah v srednjih vrednostih med moškimi in ženskami, tako da spolno
specifične norme niso izdelane. Glede starostnih norm obstajajo rezultati za aplikacije pri respondentih, starejših od 17 let. Po dosedanjih podatkih ni pomembne korelacije med starostjo
in rezultati na OQ-45,22004Lambert in sod. 2004). Callahan in Hynan (2002) pa sta poročala o
nekaterih specifikah določenih starostnih skupin pri klinični populaciji.
Glede etnične specifičnosti in transkulturnosti je bilo izvedenih veliko študij, vendar so za enkrat
podatki preskromni, da bi dopuščali jasne zaključke. Ameriški podatki kažejo, da OQ-45,2 črncev in južnoameričanov španskega porekla v primerjavi z belci ne patologizira, so pa afroameričani in belci različno odgovarjali na določene postavke (prim. afroameričani višje na vprašanja,
ki se nanašajo na zlorabo substanc). Avtorji opozarjajo na večjo previdnost pri interpretaciji
rezultatov iz azijskega kulturnega področja (azijske skupine so kazale dosledno višje rezultate)
– tudi tu pa ostaja relevantna ideografska veljavnost testa.
Poleg samega rezultata vključuje OQ-45,2 sistem, ki omogoča terapevtu oceniti potek terapije
glede na referenčno skupino pacienta ter tako po potrebi daje možnost prilagoditve obravnave.
Neredko se namreč zgodi, da klienti v terapiji ne napredujejo po pričakovanjih, kar je eden od
ključnih vzrokov za padec motivacije in s tem za predčasen izstop iz terapije. Zato so v OQ-45,2
razvili opozorilni sistem, ki kliniku omogoča identificirati neugodne poteke terapije, tako da lahko pravočasno ustrezno ukrepa. Gre za empirično postavljen sistem, ki vsebuje tabele in grafe
predvidenih napredkov v terapiji. Vermeersch s sodelavci (2003) je izpopolnil algoritem štirih
kategorij kot stopenj spremembe (glede na klientovo referenčno skupino): (1) zeleno območje
stopnje spremembe pomeni, da pacient ustrezno napreduje in da ni potrebno spremeniti načrta
obravnave; (2) belo območje pomeni, da pacient funkcionira v normalnem območju, da je torej
čas za razmislek o zaključku terapije; (3) rumeno območje nakazuje, da je stopnja spremembe
manjša od pričakovane in da bi bilo potrebno razmisliti o spremembi načina obravnave; (4) rdeče
območje opozarja, da pacient ne dosega pričakovane stopnje napredka in da obstaja povečana
verjetnost, da bo izstopil iz obravnave.
Še posebno učinkovita je bila rutinizirana oz. večkratna aplikacija pri tistih klientih, ki nimajo
občutka, da bi se njihovo stanje tekom terapije izboljševalo – motivacija jim pade in predčasno
izstopijo iz terapije. Običajno ostanejo neidentificirani vse dokler jim motivacija ne pade do te
mere, da za sodelovanje niso več zainteresirani. Z oceno prek OQ-45,2 pa jih terapevt lažje opazi
in ima tako možnost pravočasno ustrezno modificirati obravnavo. V vrsti študij so Vermeersch
in sodelavci (2003) ugotovili, da povratne informacije terapevtu pri pacientih, ki so napredovali
po pričakovanjih (belo in zeleno območje) niso vodile k pomembni variaciji števila terapevtskih
ur. Pri klientih, ki jih je algoritem uvrstil v rdeče in rumeno območje pa so ugotovili, da so ostali
v terapiji dalj časa, če so o teh rezultatih obvestili njihove terapevte. Še boljši je bil odziv, če so
o rezultatih obvestili tudi same kliente. Klienti v rizičnem območju so v tem primeru imeli večje
število ur terapevtske obravnave, obravnave same pa so bile bolj ustrezno naravnane na specifiko
njihove problematike ( Fogel, 2003).
Klinično pomembna sprememba (KPS) se nanaša na spremembe v funkcioniranju pacienta, ki
so zanj pomembne. Ta pristop ima implikacije tudi za raziskovanje in za evalvacijo poteka psihoterapevtske obravnave, saj terapevtu omogoča osredotočanje na dejanske, življenjske aspekte
klientovega funkcioniranja, namesto na primerjave s skupinskimi povprečji in s statistično po-
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membnimi odstopanji – zmanjšal pa naj bi tudi razkorak med raziskavami in psihoterapevtsko
prakso. KPS danes opredelimo kot premik klienta, ki je bil na začetku v nefunkcionalnem območju v funkcionalno območje, ta sprememba pa mora biti statistično zanesljiva. V okviru OQ-45,2
se za izračun KPS uporablja metoda po Jacobson-Truax (1991).
Wolgast (2003) je pri preučevanju KPS z OQ-45,2 ugotovil, da lahko razliko, ki je enaka ali večja od 14 točk, glede na rezultate ob vstopu v obravnavo, opredelimo kot KPS. Funkcionalni klienti so za takšno spremembo potrebovali 18 seans, manj disfunkcionalni 13, disfunkcionalni pa
6 seans. Takšni rezultati se na prvi pogled morda zdijo kontraintuitivni, saj bolj disfunkcionalni
za KPS potrebujejo manjše število obravnav. Avtor rezultat razlaga s tem, da je pri večji disfunkcionalnosti – npr. pri rezultatu 120 lažje doseči izboljšanje 14 točk (torej rezultat 106), kot pa
pomagati funkcionalnemu posamezniku, ki ima že ob vstopu v terapijo relativno nizek rezultat.
1.4

Zanesljivost in veljavnost

Psihometrične karakteristike inštrumenta OQ-45,2 so zelo ugodne. Zanesljivost so po navedbah
iz priročnika preverjali na vzorcu 157 študentov, njihova povprečna starost je bila 23,04 let (SD
= 3,41), 34% je bilo moških in 67%. žensk. Ugotovili so visoko notranjo konsistentnost, korelacija test-retest pa je bila visoka in sicer 0,84 ter pomembna (p <0,01).
Da bi dobili občutek za stabilnost rezultatov OQ-45,2 v času so inštrument 10 tednov aplicirali
na vzorcu 65 dodiplomskih študentov. Po teh podatkih je OQ-45,2 skozi čas dokaj stabilen, zanesljivost pa se z večjo časovno oddaljenostjo testiranj manjša (retestna korelacija za obdobje
enega tedna je bila 0,82, za 10 tednov pa 0,66).
Po navedbah iz priročnika so konkurentno veljavnost preverjali na vzorcu študentov s Pearsonovo produkt-moment korelacijo med rezultati na OQ-45,2 in naslednjimi inštrumenti: Symptom
Checklist 90 R (SCL 90 R; Derogatis, 1977); Beck Depression Inventory (BDI; Beck, et al.,
1961); Zung Self Rating Depression Scale (ZSDS; Zung, 1965); Zung Self Rating Anxiety Scale
(ZSAS; Zung, 1971); Taylor Manifest Anxiety Scale (TMAS; Taylor, 1953); State Trait Anxiety
Inventory (STAI; Spielberger, 1983); Inventory of Interpersonal Problems (IIP; Horowitz, et
al., 1988); Social Adjustment Scale (SAS; Weissman in Bothwell, 1976); in the SF 36 Medical
Outcome Questionnaire (Ware, Snow, Kasinki in Gandek, 1994). Poleg tega je majhen vzorec
pacientov (N = 18) reševal OQ-45,2 The Friedman Well Being Scale (Friedman, 1994). Vse korelacije med OQ-45,2 (skupni rezultat in vse podlestvice) z omenjenimi testi so bile pomembne
(p < 0,01).
Umphress, Lambert, Smart, Barlow in Clouse so 1997 izvedli še študijo s kliničnimi vzorci v
različnih terapevtskih kontekstih (N = 183). Vključili so tri klinične vzorce. Enega so sestavljali
klienti študentskega svetovalnega centra (N = 53), drugega ambulantno obravnavani pacienti (N
= 106), tretjega hospitalizirani pacienti (N = 24).
Udeleženci so poleg OQ-45,2 izpolnili SCL-90 R, Ocenjevalno lestvico socialne prilagojenosti »Social Adjustment Rating Scale«*** – samoocenjevalno obliko in vprašalnik medosebnih
problemov«The Inventory of Interpersonal Problems« ***. Podobno kot pri nekliničnem vzorcu
so bile tudi tukaj korelacije pozitivne in visoke (za več podrobnosti gl. priročnik ali Kos, 2009).
Na podlagi teh podatkov je mogoče sklepati, da ima OQ visoko do zmerno konkurentno veljavnost z široko paleto inštrumentov, ki naj bi merili podobne spremenljivke. Najvišje so bile korelacije s skupnim rezultatom. Uporabniki v klinični praksi so lahko prepričani, da skupni rezultat
na OQ-45,2 predstavlja mero duševnega zdravja, ki visoko korelira z raznimi inštrumenti, name-
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njenimi merjenju klastrov simptomov anksioznosti, depresivnosti, kvalitete življenja, socialne
prilagojenosti in medosebnega funkcioniranja. Položaj treh podlestvic je nekoliko bolj negotov.
Lestvica simptomatskega distresa visoko korelira (korelacije okoli 0,85) z merami težav spričo
simptomov. Obe ostali podlestvici pa kažeta zmerne (okoli 0,65) korelacije tako z merami distresa spričo simptomov, kot tudi z merami, ki so namenjene merjenju problematike na drugih
področjih. (Lambert in sod.,2004).
1.5

Namen in cilji preliminarne aplikacije slovenskega prevoda OQ-45,2

S slovenskim prevodom OQ-45,2 smo želeli v našem psihoterapevtskem prostoru ponuditi
univerzalen in na prakso usmerjen inštrument za spremljanje in evalvacijo psihoterapevtskih
obravnav. Zanesljivost in veljavnost slovenskega prevoda smo preverili s preliminarno aplikacijo na nekliničnem in na kliničnem vzorcu. Glede na podatke o medkulturni univerzalnosti iz
priročnika smo predvidevali, da bosta zanesljivost in veljavnost slovenskega prevoda OQ-45,2
zadovoljivi.

2.0

Metoda

2.1 Udeleženci
Vključili smo neklinični in klinični vzorec. V nekliničnem vzorcu je sodelovalo 121 udeležencev iz splošne populacije, ki niso bili vključeni v psihiatrično obravnavo, starih od 21 do 68
let. Povprečna starost je bila 41,1 let (SD = 12,1). 21 je bilo moških (17,4%), 98 pa žensk
(81,0%). Pri dveh udeležencih podatek o spolu manjka. Od teh sta retestno verzijo OQ-45,2
izpolnila 102 respondenta.
Skupina klinično obravnavanih pacientov je bila v obravnavi v Psihiatrični bolnišnici Idrija. V
raziskavi so udeleženci sodelovali prostovoljno, z namenom in potekom raziskave so bili seznanjeni na njim razumljiv način, podpisali pa so tudi izjavo o obveščenem soglasju. V tej skupini je
vprašalnike reševalo 30 oseb, pri čemer smo zaradi pomanjkljivih podatkov 5 vprašalnikov izločili. Tako je v raziskavi sodelovalo 25 oseb, starih od 29 do 65 let, povprečna starost je bila 47,1
let (SD = 9,1). 24 udeležencev je bilo moškega spola (96%), 1 udeleženka pa je bila ženska (4%).
2.2

Pripomočki

Pri preverjanju zanesljivosti in veljavnosti slovenskega prevoda OQ-45,2 smo uporabili naslednje inštrumente: Samoocenjevalno lestvico simptomov - R (Symptom Checklist 90-R, SCL 90R; Derogatis, 1977), Vprašalnik anksioznosti (State Trait Anxiety Inventory, STAI; Spielberger,
1983), Beckovo lestvico depresivnosti (Beck Depression Inventory, BDI; Beck in dr., 1961),
Lestvico depresivnosti CESD (Center for Epidemiologic Studies Depression Scale, CESD.
Radloff, 1977), Vprašalnik izida terapije (Outcome Questionnaire 45,2, OQ-45,2; Lambert in
dr., 2004).
Nobeden izmed navedenih inštrumentov ni uradno registriran pri Centru za psihodiagnostična
sredstva, se pa vsi (z izjemo OQ-45,2) v slovenskem prostoru v praksi zelo pogosto uporabljajo.
Zaradi majhnosti slovenskega prostora je nabor uradno prevedenih inštrumentov pri nas izredno
omejen, tako da nobeden izmed omenjenih inštrumentov ni uradno preveden.
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2.3 Postopek
Potem, ko je prof. Gary M. Burlingame dal pisno dovoljenje za slovenski prevod OQ-45,2 smo
na podlagi angleške in nemške verzije oblikovali slovenski prevod. Ustreznost prevoda smo
zagotovili tudi s povratnim prevodom.
Pri nekliničnem vzorcu so respondenti po uvodni razlagi namena in poteka študije in zagotovitvi
anonimnosti dobili vprašalnike. Po preteku enega tedna so prek elektronske pošte dobili opomnik, ki jih je spomnil na drugo reševanje OQ-45,2, ki naj bi ga izpolnili en teden po reševanju
prvega snopiča vprašalnikov. Del respondentov je gradivo prejel v tiskani, del pa zgolj v elektronski obliki. Respondenti so vprašalnike vračali osebno ali pa po elektronski oz. navadni pošti.
Pri kliničnem vzorcu je aplikacijo v skladu s strokovnimi standardi izvedla mag. Nuša Podobnik,
spec. klin. psih. iz Psihiatrične bolnišnice Idrija.
Vprašalniki so bili razvrščeni po naslednjem zaporedju: uvodni del s pojasnilom namena raziskave, nekaj demografskih vprašanj, SCL-90, STAI-x1, STAI-x2, CESD, OQ-45,2 in še ena
verzija OQ-45,2, ki se je reševala z enotedenskim zamikom. V kliničnem vzorcu pa je bil CESD
nadomeščen z BDI.

3.0

Rezultati

3.1

Neklinični vzorec

Tabela 1. Deskriptivne statistike za OQ in njegove lestvice ter za ostale uporabljene inštrumente za nekli
		 nični vzorec

Nekateri izmed povprečnih rezultatov na OQ-45,2 (predstavljeni v tabeli 1) so statistično
pomembno nižji od norm v priročniku in sicer tako za ameriški (N = 815) kot za nemški (N
= 102) vzorec.
Skupni rezultat na OQ-45,2 je pomembno nižji kot v ameriškem vzorcu (M = 45,19; SD =
18,57) t(120)= -4,826 (p <0,01), pa tudi kot v nemškem vzorcu (M = 48,16; SD = 18,23),
t(120) = -6,711 (p <0,01).
Pri podlestvicah je prišlo do največjih razlik v povprečnih ocenah na podlestvici simptomatskega distresa in sicer je bila razlika z ameriškim vzorcem (M = 25,43; SD = 11,55)
statistično pomembna t(120) = -8,273 (p <0,01), prav tako pa je bila na tej lestvici statistično
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pomembna tudi razlika v povprečnih ocenah med našim in nemškim vzorcem (M = 25,73;
SD = 10,26), t(120) = -8,596 (p <0,01). Do manjših razlik je prišlo v povprečnih ocenah na
ostalih dveh podlestvicah, in sicer na lestvici medosebni odnosi z ameriškim vzorcem (M =
10,20; SD = 5,56), t(120) = 0,532 (p = 0,596) in z nemškim vzorcem (M = 10,81; SD = 5,74),
t(120) = -0,665 (p = 0,507), pri čemer razlike niso bile statistično pomembne, ter na lestvici
funkcionalnost socialnih vlog, kjer razlike v povprečnih ocenah med našim in ameriškim (M
= 9,56; SD = 3,87), t(120) = -0,581 (p = 0,562) in nemškim vzorcem (M = 9,81; SD = 3,91),
t(120) = -1,283 (p = 0,202) prav tako niso bile statistično pomembne.
Retestno zanesljivost smo preverjali s Pearsonovo produkt-moment korelacijo in je po enem
tednu znašala 0,83 (p < 0,01).
Notranjo konsistentnost smo preverjali s koeficientom alfa. Vrednosti koeficienta za skupni
rezultat OQ-45,2 in za posamezne podlestvice prikazujem v naslednji tabeli.
Tabela 2. Vrednosti koeficienta alfa za skupni rezultat na OQ-45,2 in za posamezne lestvice za
		 neklinični vzorec

Veljavnost smo preverjali prek korelacije OQ-45,2 z nekaterimi vsebinsko relevantnimi inštrumenti.
Korelacije predstavljam v spodnji tabeli.

Tabela 3. Korelacije skupnega rezultata na OQ-45,2 in na posameznih lestvicah z uporabljeni
		 mi inštrumenti

Iz zgornje tabele vidimo, da so vse korelacije skupnega rezultata OQ-45,2 ter njegovih treh
lestvic z uporabljenimi inštrumenti statistično pomembne (p < 0,01).
Skupni rezultat OQ-45,2 je zelo visoko koreliral z SCL-90, STAI-x2 in s CESD, nekoliko
nižje pa s STAI-x1.
Glede posameznih lestvic velja izpostaviti, da je z uporabljenimi inštrumenti najvišje korelirala lestvica simptomatskega distresa in sicer so korelacije s SCL-90 in STAI-x2 presegle
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0,75. Nekoliko nižja je bila le korelacija s STAI-x1, ki je znašala 0,55. Obe ostali lestvici sta
imeli nekoliko nižje korelacije. Najnižje so bile na lestvici funkcionalnost socialnih vlog in
sicer je ta lestvica najvišje korelirala s STAI-x2 nekoliko nižje s STAI-x1 in s SCL-90 najnižje pa s CESD V podobnih okvirjih so se gibale tudi korelacije uporabljenih inštrumentov z
lestvico medosebnih odnosov – le-ta je najvišje korelirala s STAI-x2, nekoliko nižje s SCL90 in s CESD, najnižje pa s STAI-x1.

3.2

Klinični vzorec

V nadaljevanju predstavljam podatke, ki smo jih dobili pri kliničnem vzorcu.
Tabela 4. Deskriptivne statistike za uporabljene inštrumente ter za podlestvice OQ-45,2

Vsi povprečni rezultati na OQ-45,2 za naš klinični vzorec (predstavljeni v tabeli 4) so statistično pomembno nižji kot rezultati, ki jih navajajo v priročniku za vzorec v študentski psihiatrični ambulanti obravnavanih pacientov (N = 76). Zelo velika je razlika med povprečnim
skupnim rezultatom na kliničnem vzorcu in rezultati, o katerih poročajo v priročniku (M =
78,01; SD = 25,71), t(24) = -6,91, (p = 0,00). Prav tako so bile velike razlike na posameznih
podlestvicah: na lestvici simptomatskega distresa (M = 42,88; SD = 14,72), t(24) = -7,52 (p
= 0,00), na lestvici medosebni odnosi (M = 17,25; SD = 6,61), t(24) = -3,42 (p = 0,00), na
lestvici funkcionalnost socialnih vlog (M = 14,24; SD = 5,72) pa t(24) = -4,16 (p = 0,00).
Retestno zanesljivost smo preverjali s Pearsonovo produkt-moment korelacijo ki je po enem
tednu znašala 0,97 in je statistično pomembna na nivoju tveganja 0,01.
Notranjo konsistentnost smo preverjali s koeficientom alfa. Vrednosti tega koeficienta za
skupni rezultat OQ-45,2 in za posamezne lestvice predstavljam v spodnji tabeli.

Tabela 5. Vrednosti koeficienta alfa za skupni rezultat in za posamezne lestvice OQ-45,2 pri
		 kliničnem vzorcu
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Iz tabele razberemo relativno visoke vrednosti koeficienta alfa tako za skupni rezultat OQ45,2, kot tudi za posamezne lestvice.
Veljavnost inštrumenta smo preverjali prek Pearsonove produkt-moment korelacije z več inštrumenti. Korelacije med temi inštrumenti in OQ-45,2 ter njegovimi lestvicami predstavlja tabela 6.
Tabela 6. Korelacije med uporabljenimi inštrumenti in skupnim rezultatom na OQ-45,2 ter
		 posameznimi lestvicami za klinični vzorec

Vse korelacije OQ-45,2 in njegovih lestvic z uporabljenimi inštrumenti so statistično pomembne (p < 0,01).
Skupni rezultat OQ-45,2 je najvišje koreliral z lestvico STAI-x2, visoke pa so bile tudi korelacije z ostalimi uporabljenimi inštrumenti, vse so namreč presegale 0,80. Lestvica simptomatskega distresa je najvišje korelirala z lestvico STAI-x2, zelo visoke pa so bile tudi korelacije z vprašalnikom SCL 90 in s STAI-x1. Najnižje, a še vedno visoke pa so bile korelacije z
BDI. V priročniku najdemo zgolj podatke za korelacije kliničnega vzorca in SCL-90, ki pa so
nekoliko nižje kot smo jih dobili v naši raziskavi: za skupni rezultat navajajo korelacijo 0,78,
za podlestvico simptomatskega distresa 0,82, za lestvico medosebni odnosi 0,45, nekoliko
višje pa za lestvico funkcionalnost socialnih vlog (r = 0,55).

4.0 Razprava

V pričujoči študiji smo želeli s preliminarno aplikacijo preveriti zanesljivost in veljavnost slovenskega prevoda OQ-45,2. Pri tem smo stremeli k uporabi čim bolj identičnih postopkov, kot
so jih uporabili avtorji izvirnega inštrumenta. Ugotovili smo relativno zadovoljivo zanesljivost
in veljavnost – izjema je le lestvica funkcionalnost socialnih vlog, ki ima nezadovoljivo notranjo
zanesljivost. Glede na rezultate iz priročnika je prišlo do nekaterih odstopanj, ki jih predstavljam
v nadaljevanju.
Do prvih odstopanj od postopkov, ki so jih uporabili avtorji izvirnega inštrumenta je prišlo že pri
samem vzorčenju, saj iz ekonomskih razlogov ni bilo mogoče replicirati strokovno ustreznega,
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nepristranskega vzorčenja. Oba vključena vzorca nista bila reprezentativna, pa tudi po številu
udeležencev sta bila precej manjša. Neklinični vzorec v naši študiji je bil starostno bolj heterogen, spolno pa bolj homogen in je v veliki meri vključeval osebe, ki so se na tak ali drugačen
način poklicno srečevale s psihoterapijo, več kot polovica pa jih je imela vsaj univerzitetno ali
višjo izobrazbo. V podobnem smislu je prišlo do znatnih razlik pri kliničnem vzorcu, saj je bilo
spričo strogih zdravstveno-etičnih standardov in izredno veliki nezainteresiranosti strokovnega
osebja za sodelovanje v študiji aplikacijo v kliničnem kontekstu izredno težko izpeljati. Zato je
tudi število udeležencev kliničnega vzorca izredno skromno. Vzorec je v primerjavi s kliničnim
vzorcem, opisanem v priročniku, mnogo bolj starostno heterogen in spolno homogen (medtem
ko je bil vzorec v priročniku po spolu uravnotežen, je bila v našega vključena le ena ženska),
značilne razlike pa so bile tudi v izobrazbeni strukturi – medtem ko je iz konteksta razvidno, da
priročnik opisuje klinični vzorec študentske populacije (čeprav izobrazbena struktura ni eksplicitno opisana), je imela večina respondentov (92%) v našem kliničnem vzorcu 3 oz. 4-letno
poklicno šolo.
V priročniku vidimo, da je bila uporabljena raziskovalna paradigma po konceptu preverjanja
učinkovitosti v smislu »effectiveness«, ki temelji na realnih pogojih klinične prakse, kjer vzorec
ni selekcioniziran in kontroliran po spremenljivkah, kot so jakost in vrsta motnje, starost, spol,
izobrazba ipd. Kljub temu pa predvidevamo, da je bil klinični vzorec, ki ga opisujejo v priročniku, po prevalenci motenj približno analogen vzorcu, ki ga opisujejo zavarovalniške statistike,
po katerih so najpogostejše motnje iz spektra anksioznih motenj in depresivnost. Izkazalo pa se
je, da je bila velika večina v naš klinični vzorec vključenih respondentov obravnavanih zaradi
alkoholizma. V priročniku sicer simptomatska struktura vzorca ni specifizirana, vendar se zdi
umestna domneva, da je bil vzorec v priročniku po simptomatski sliki mnogo bolj heterogen.
Vsi ti dejavniki bi lahko prispevali k temu, da smo pri obeh naših vzorcih dobili pomembno
nižje rezultate, kot jih opisujejo v ameriški in nemški študiji. Možen vzrok nižjih rezultatov pri
nekliničnem vzorcu je tudi sestava samega vzorca, kjer je bilo veliko posameznikov, ki se profesionalno ukvarjajo s psihoterapijo. Znano je, da je zanikanje pomembna komponenta odvisnosti,
kar bi lahko delno pojasnjevalo nižje rezultate pri kliničnem vzorcu, v katerem so prevladovali
respondenti, obravnavani zaradi težav z alkoholom. Neustrezno vzorčenje pa bi lahko pojasnjevalo tudi nezadovoljivo zanesljivost lestvice funkcionalnost socialnih vlog.
Pri omenjanju metodoloških odstopanj od izvirnih postopkov naj omenim še skromnejši nabor
uporabljenih inštrumentov, čemur je botrovala nezavidljiva situacija na področju psihodiagnostičnih inštrumentov v našem prostoru. Nobeden izmed inštrumentov, ki so jih uporabili avtorji
izvirnika namreč nima legitimnega slovenskega prevoda. Izbrala sem inštrumente, ki se pri nas v
klinični praksi kljub temu pogosto uporabljajo in imajo v originalu izredno dobre psihometrične
karakteristike, tako da smemo domnevati, da so relativno zadovoljive tudi v teh »ad hoc« prevodih. Pri aplikaciji na neklinični populaciji sem za razliko od avtorjev izvirnika namesto BDI
uporabila CESD, saj le ta pri neklinični populaciji mnogo bolje diskriminira.
Lahko zaključimo, da je zanesljivost in veljavnost slovenskega prevoda OQ-45,2 relativno zadovoljiva, nekoliko previdnosti je potrebno le pri lestvici funkcionalnost socialnih vlog, katere
notranja zanesljivost je bila pri preliminarni aplikaciji nezadovoljiva.
Smiselno bi bilo ponovno podrobno pregledati in po potrebi morebitno popraviti postavke,
vključene v lestvico funkcionalnost socialnih vlog, predvsem pa ponoviti aplikacijo slovenskega
prevoda OQ-45,2 na večjem številu udeležencev in ob bolj ustreznem vzorčenju.
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5.0

Zaključek

Če povzamemo dobljene rezultate lahko zaključimo, da je inštrument OQ-45,2 veljaven in ima

relativno dobro retestno zanesljivost, glede notranje konsistentnosti pa je ta v glavnem zadovoljiva, nekoliko vprašljiva pa je pri lestvici funkcionalnosti socialnih vlog, kjer je bila pri nekliničnem vzorcu nezadovoljiva.
Kljub nekaterim pomanjkljivostim, ki so se pokazale v pričujoči študiji in so najverjetneje v veliki meri plod neustreznega vzorčenja, pa ima OQ-45,2 pri spremljanju poteka psihoterapevtske
obravnave nedvomno ideografsko veljavnost, s čimer lahko znatno pripomore k izboljšanju
kvalitete psihoterapevtske obravnave. Po eni strani omogoča povratno informacijo terapevtu, da
lahko bolj ustrezno koncipira nadaljnjo obravnavo ter prepreči morebitne izstope iz obravnave,
po drugi strani pa deluje motivacijsko na klienta. Klientov angažma v terapiji je eden od ključnih
dejavnikov iz nabora t. i. skupnih faktorjev, ki pripomorejo k uspehu psihoterapije (Wampold,
2001).
Uporabnost OQ-45,2 presega okvirje vsakdanje psihoterapevtske prakse, saj ponuja številne
implikacije tudi na sistemskem nivoju. Možnosti, ki jih odpira z objektivizirano evalvacijo so
v trenutku, ko stojimo pred oblikovanjem zakona o psihoterapiji, za naš prostor še toliko bolj
pomembne. Poleg standardov kvalitete, ki jih je z objektivizirano evalvacijo lažje zagotoviti,
pa evalvacija in sledenje terapevtskega procesa prek sistema z OQ-45,2 omogoča financerjem
vpogled v napredek psihoterapevtske obravnave, ne da bi bilo terapevtu zato potrebno razkriti
s konceptom zaupnosti zavarovane podatke. Z OQ-45,2 je mogoče nazorno utemeljiti in prikazati, zakaj je neka seansa potrebna oz. zakaj ni. V Nemčiji se tako OQ-45,2 na široko uporablja
pri utemeljevanju kontingenta ur psihoterapije pri zdravstvenih zavarovalnicah (Lambert in dr.,
2004). Glede na dobre izkušnje iz Nemčije in glede na določene podobnosti med nemškim in
slovenskim psihoterapevtskim prostorom bi bil to morda lahko primer dobre prakse, ki bi ga
veljalo upoštevati tudi pri nas.
Poleg praktičnih in sistemskih indikacij OQ-45,2 naj omenim še raziskovalni, ki postajajo v času,
ko se želi psihoterapija etablirati kot znanost, še kako aktualne. Le malo dosedanjih raziskav v
Sloveniji izpolnjuje kriterije znanstvenega (kvantitativnega in kvalitativnega) raziskovanja, s
čimer jih lahko uvrstimo med veljavne raziskave učinkovitosti psihoterapije (Šugman Bohinc in
Kobal, 2002). Tako lahko v naši trenutni slovenski situaciji OQ-45,2 odpira nove možnosti tudi
v tem smislu. S svojo široko razširjenostjo (preveden v 12 jezikov) pa ponuja številne možnosti
mednarodnega povezovanja in odpira slovensko psihoterapijo v svetovni prostor.
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Razvojni vidiki moralnosti kot dela kontrolnih funkcij
Developmental Aspects of Morality as
a Part of Functions of Control
Povzetek

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.
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.
Spoznanja o prepletenosti in pomembnosti omenjenih razvojnih procesov postavljajo tudi psihoterapevta
pred nove izzive a tudi nove odgovornosti.

Ključne besede

Moralni razvoj, reflektivne funkcije, mentalizacija.

Abstract

What is typical for the development of professional psychotherapy during the last two decades is the
grounding of a new profession in scientific research, forming new knowledge by interrelating the data from
different scientific disciplines, developing new models of understanding the human mind and transcending
the level of basic theories and approaches. Therefore the understanding of human moral development can
not be equated with Freud's theory of a man's mind, with his structural theory and development of the
superego.
Kernberg (1976) offers a heuristic frame for understanding the progressive evolutionary changes of the
human mind in the conditions of reciprocal interactions and influences. If we observe the processes of
internalization, formation and reformation of internal mental representation, we can trace much more
than the exchange between the subject and environment. We face the process of mentalization, dependent
on mental organization. The basic schemas of mentalization are relative – internalized and organized in
*Prof.Dr.Peterpraper;kliničnipsiholog,psihoterapevt;filozofskafakulteta,oddelekzapsihologijo,aškerčeva2,ljubljana;peter.praper@ff.uni-lj.si
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primary object relations, hand in hand with the child’s maturation of so- called reflective functions. A
two-year-old infant is surprisingly capable to integrate the experience from symbiotic relations, steps of
separation-individuation, attachment style and the capacity of reading the mind and emotions of others.
By means of social learning the infant forms early social mental schemas - the basis of interacting in new
relationships. These processes influence the forming of a certain style of mentalization.
Mentalization, connected to social interactions, is the most important factor of moral development, that is of
character formation. The developed mentalization style may be adaptive or maladaptive, even manipulative.
After the reflective functions together with the mentalization style become integrated in a personality
structure together with moral feelings, they represent constant representations of social situations.
Psychotherapists should take into account that their patients as well as their own representations of social
situations may be the key factors of the therapeutic relation.

Key words
Moral development, mentalization, reflective function.
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Razvoj psihoterapije kot stroke in znanosti
Če je kaj tipično za razvoj psihoterapije v zadnjih desetletjih, je to prav gotovo preseganje
pristopov, ki temeljijo na posameznih paradigmah. Pri tem ne gre le za integracijska gibanja,
temveč tudi za vpliv neposrednih kliničnih in empiričnih raziskav. Tudi v psihoanalizi sami je
raziskovanje preusmerilo pozornost od dinamike teženj gonov na razvoj strukture kontrolnih
mehanizmov, za katero se je pokazalo, da ima svojo avtonomijo. Spoznanja o tem danes daleč
presegajo naše védenje o vlogi obrambno varovalnih mehanizmov in Freudovo strukturno teorijo. Zato tudi vprašanj o moralnem razvoju ne moremo več enačiti z razvojem superega. Freud
superego povezuje z gonom smrti in ga vidi kot samokaznovalnega, čeprav še vedno v vlogi in
pomenu kontrolne funkcije. To, da ne vključuje nadgradnje, ki nastaja na podlagi identifikacije
z moralnimi, socialnimi in kulturnimi normami, kjer se vpletajo libidne vsebine, je prva težava.
Druga izvira iz Freudove neizdelane teorije, kar zadeva odnos med subsistemi strukture in selfom.
Z uveljavljanjem relacijskih konceptov v psihoanalizi je nastala potreba po reviziji, po
vključevanju dodatnih, empirično ugotovljenih spoznanj in po reorganizaciji strukturne teorije,
meni Kaplan (v Greenspan in Pollock, 1990). Nujno je vključevati razvojni vidik in še posebej
dogajanje v obdobju adolescence. Kernberg (1976) je ponudil hevristični okvir, v katerem je
mogoče razumeti progresivne evolucijske spremembe človekovega uma v razmerah recipročnih
interakcij in vzajemnega vplivanja. V teh razmerah je mogoče slediti oblikovanju in preoblikovanju notranjih mentalnih reprezentacij – od predstav o objektu in sebi, do načinov ponotranjanja in mentalnih predelav – skratka mentalizacije.
Fonagy (2002) meni, da so psihoanalitične študije predolgo zanemarjale self kot le mentalni
agens. Prav enako bi lahko rekli, da psihoanalitična selfpsihologija zanemarja strukturno teorijo.
Zato vse do danes niso dodobra razmejene funkcije ega in tudi superega od selfa in potem raziskani odnosi med subsistemi v celotni strukturi. Še predvsem nas zmede dejstvo, da smo doslej
mentalne funkcije povezovali z adaptacijskimi funkcijami ega, moralna čustva pa s superegom.
Vprašanje pa je, ali je koncept superega identičen moralnemu delu človekove osebnosti. Navsezadnje gre pri delitvi na id, ego in superego le za metafore, podobno kakor pri Platonovi delitvi
človekove narave na tri plasti: strast, razum in čast. Te metafore je treba metakomunicirati (analizirati njihov psihološki pomen) in to počnemo vse do danes.
Ko prebiramo sodobne raziskave mentalizacije, povezane z razvojem selfa, postane bolj jasno,
da s tem zajemamo tisti del mentalnih procesov, ki je povezan z relacijsko situacijo. Razvojno
gledano so to celo starejše funkcije od mentalnih procesov, povezanih z reševanjem problemov,
podobno kakor so relacijske funkcije cenestetičnega zaznavanja razvojno starejše od perceptivnih funkcij diakritičnega zaznavanja (po Spitzu, 1965). Seveda je relacijska mentalizacija
povezana s številnimi procesi, na katerih sloni razvoj zmožnosti vzpostavljanja in vzdrževanja
odnosa, hkrati pa tudi mentalizacija sama odločilno vpliva na vzpostavljanje določenega stila
izmenjave z okoljem. Ko človek nabira izkušnje v odnosih z drugimi, jih predeluje in prilagaja novim odnosom, s svojo mentalizacijo celo vpliva na lastne receptivne funkcije (input), pri
čemer je vprašanje, kaj bo zaznaval in česa ne, odvisno tudi od njegove dinamične pozicije v
odnosu do zaznavanih dražljajev. Svojo mentalizacijo torej prilagajamo psihodinamični situaciji.
Kako bomo nekaj sprejeli, razumeli, tolmačili, je odvisno od prej oblikovanih konstruktov, a tudi
od trenutne situacije, narave sporočil itn. Ne nazadnje na preteklih izkušnjah in sedanji situaciji
slonijo tudi reaktivne funkcije (output). Vse omenjeno, povezano med seboj, determinira našo
odzivnost, na kateri sloni celota izmenjave z okoljem. V sodobnih raziskavah ta sklop imenujejo
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preprosto »reflektivne funkcije«. Rezultati omenjenih raziskav potrjujejo domneve, da na osnovi
integracije izkušenj iz prepletanja številnih procesov v medosebni interakciji človek že zelo zgodaj v otroštvu razvija zmožnost uvida v mentalna stanja sebe samega (same) in drugih. Izraz reflektivne funkcije torej označuje operacionalizacijo psiholoških procesov na podlagi zmožnosti
mentalnih predelav vsebin, ki se pojavljajo v medosebni izmenjavi.
Pri raziskovanju tega področja vstopamo na transdisciplinarno znanstveno polje. Zadnjih trideset
let so že znotraj psihoanalize same očitna prizadevanja v smeri transteoretičnega razumevanja
dogajanja, hkrati pa smo priča pretoku spoznanj med različnimi znanstvenimi disciplinami: med
psihoanalizo, akademsko razvojno psihologijo, socialno psihologijo, kognitivno psihologijo,
celo nevropsihologijo in genetiko.
Ideja, da so razvojni procesi, ki se opirajo na simbiotično izkušnjo in se nadaljujejo v separacijo
in individualizacijo, prepleteni z izkušnjo navezanosti, ni nova (Praper, 1995, 1999). Novo pa
je spoznanje, da na tem že malček gradi in izraža osupljivo zmožnost prepoznavanja mentalnih in emocionalnih stanj drugega in komplementarnega odzivanja nanje. Otrok »bere« misli,
čustva, želje in namene drugega in tudi sporoča svoje mentalne vsebine (Fonagy in sod., 2002).
Organizira celotne nize predstav, ki jih potem uporablja v socialni interakciji. Ne gre le za ponotranjene socialne sheme, skozi katere se razvija in bistri koncept o sebi, o drugih in o odnosu,
ampak predvsem za manifestacijo dedno in nevropsihološko determiniranih otrokovih reflektivnih funkcij, na podlagi katerih otrok v tem procesu nadgrajuje sistem predelave informacij. S
pomočjo rezoniranja, predvidevanja in sklepanja napreduje iz primarnega v sekundarni proces
mišljenja. Miselna organizacija zdaj omogoča strukturiranje najbolj sofisticiranih plasti kontrolnih mehanizmov. Plodovi izpeljanega procesa so: diferenciacija predstav o sebi od predstav o
objektu, integracija slabih in dobrih predstav o sebi in ločeno predstav o objektu, ter individualizacija - to je postopno nadomeščanje primitivnih selfobjektov, neasimiliranih introjektov in
ponotranjenih predstav iz obdobja parcialnih objektnih odnosov, predstav, pridobljenih z mehanizmom primarne (primitivne emocionalne) identifikacije, s sublimatornimi identifikacijskimi vsebinami, ki so ponotranjene s sekundarno, selektivno identifikacijo in asimilirane v self.
Rezultat teh razvojnih premikov je koherentni (in ne le kohezivni) selfkoncept. Paralelno in
prepleteno s temi procesi potekajo tudi spremembe v kognitivni sferi v vseh podsistemih uma,
kar Kernberg (1976) vidi kot konsolidacijo ega, vendar pa gre tudi za nevtralizacijo v idu. Esman (v Greenberg in Pollock, 1990) je prepričan, da tudi superego, ki je do sedaj predstavljal
kontrolni mehanizem ponotranjenih zapovedi in prepovedi, s tem procesom doživi preobrazbo.
Podobno kakor pred njim Jacobsonova (1964) meni, da superego izgublja svojo kategorialno
ostrino in dihotomno naravo (dober – slab, prav – narobe, pametno – noro, smeš – ne smeš).
Sedaj funkcionira adaptacijsko glede na sedanjo in bodočo (predpostavljeno) funkcionalnost
in realnost. Kadar tega nivoja ni, razvoj kontrolnih funkcij ne napreduje od primitivnejšega do
funkcionalnega, realističnega ravnanja. Oseba ostaja na obrambno varovalni stopnji, se odziva
z afektivnim odreagiranjem ali podreja rudimentarnemu superegu,. Plodovi takega deficita so:
dediferenciacija, depersonalizacija, alienacija. Ohranjanje arhaičnih kategorij in agresivne ostrine v superegu je prav tako znak nezrelega superega kakor bi bilo egosintonično doživljanje
tam in takrat, ko bi superego moral zaostriti konflikt, pa ga ne. Obe varianti deficita imata, gledano dolgoročno, samodestruktivni učinek. Posledice se pokažejo s časom tako na intrapsihičnem
kot na interpersonalnem nivoju. Patologija karakterja kakor smo včasih imenovali osebnostne
motnje, je potem največkrat ireverzibilna.
Da bi razumeli razvoj reflektivnih funkcij na podlagi zmožnosti mentalnih predelav, danes v
obstoječe psihoanalitične koncepte integriramo tudi teorijo uma. Koncepti, ki jo tvorijo, so nas-
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tajali tako v sodobni psihoanalizi kakor tudi v akademski razvojni psihologiji na osnovi raziskav
mentalizacije, povezane s pojmovanjem sebe skozi primerjave z drugimi, ki imajo svoje želje,
čustva, prepričanja, namere in lastne interpretacije sveta.
Začetnik teorije uma je bil Piaget (1929, po Seifert in Hoffnung, 1987), ki je s pomočjo abstraktnih vprašanj preučeval otrokovo razumevanje. V istem času je dobra izhodišča teoriji uma
ponudil tudi Wallon (po Praper, 1999), ki je temelje razvoja psihičnega življenja videl v emocionalni naravi odnosa. Desetletja pred časom ko sta se v psihoanalizi začeli uveljavljati teorija objektnih odnosov in teorija navezanosti, je Wallon pisal o tem, da je potreba po kontaktu primarna.
Analiziral je razvoj iz stanja nediferenciranosti preko ustvarjanja podob o sebi in podob o drugih
kot proces strukturiranja človekove osebnosti. V ta proces se vpletajo tako dejavniki tempa dozorevanja otrokovih funkcij in njegove osebne konstitucije kakor tudi karakteristike okolja.
Teorija uma torej od začetkov svojega nastajanja vključuje tako ožje aspekte kognicije kot tudi
emocionalne in motivacijske komponente. V zadnjih desetletjih pa se je dokončno oblikovala na
osnovi usmerjenih empiričnih raziskav. Wellman (1990, po Marjanovič Umek, 2004) je postavil
tri tipične razvojne stopnje mentalizacije:
- nivo psihologije želje – ko je otrokovo vedenje usmerjeno v zadovoljitev potreb; ta nivo je
dominanten prvi dve leti otrokovega življenja;
- nivo prepričanja – v tretjem letu življenja otrok že oblikuje mentalne reprezentacije in s tem
v zvezi prepričanja, ki pa so vseeno še »posnetek fizične in socialne realnosti« in so lahko tudi
napačna;
- nivo interpretacij in reprezentacij – otrok med četrtim in šestim letom že oblikuje preverjena
prepričanja in jih je sposoben tudi ponovno preverjati.
Teorija uma nam torej razlaga, kako nastaja otrokova sposobnost prepoznavati in razumeti misli,
želje, pričakovanja in namere drugih v kontekstu socialne interakcije. Na teh zmožnostih sloni
naša odzivnost – torej reflektivne funkcije. Zato ima teorija uma visoko prediktivno vrednost za
napovedovanje in razlaganje človekovega socialnega vedenja.
Sodobna psihoanalitična literatura se dodobra prekriva s psihološko teorijo uma. Že zgodnejša
Freudova dela so vtkana v njeno nastajanje. Freudu gredo zasluge, da teorija uma vključuje tudi
nezavedne mentalne procese in stanja, torej nezavedne sfere uma, ki predstavljajo psihodinamično
in psihologično ozadje, ne le človekovega vedenja, ampak tudi njegove mentalizacije. Tako bolje
razumemo povezave med telesnimi, izkustvenimi in intencionalnimi aspekti reflektivnih funkcij.
S tem je tudi odprta pot do razumevanja, kako nastajajo osebni konstrukti (Kelly) ali iracionalna
prepričanja (Beck), kar ima tudi visoko klinično terapevtsko aplikativno vrednost.
Tudi Freudova razmišljanja o povezavah med primarnim in sekundarnim procesom mišljenja
(Freud, 1911) so postavljena v okvire procesa mentalizacije. Relacijski koncepti v psihoanalizi
pa sploh vključujejo mentalizacijo in reflektivne funkcije med temeljne procese. Brez relacije
ne more biti individualizacije; vendar je treba izpeljati separacijski proces in hkrati ohraniti
navezanost oz. v skupinskih odnosih pripadnost. Brez navezanosti bi separacijski proces vodil
v samozadostnost, izolacijo in osamo. Ravno zaradi slutnje te nevarnosti mnogo ljudi doživlja
hude bojazni pred osamljenostjo in izključenostjo. Kaj bi ostalo od selfa brez odnosov? Kakšen
bi sploh bil self brez socialnega čuta? S kom bi se potem zrcalili brez vzajemnosti? Kaže, da so
to temeljna eksistenčna vprašanja. Zato je skozi odraščanje uglašenost ali, še bolje rečeno, konstantno in aktivno uglaševanje kot zunanji izraz reflektivnih funkcij povezano z razvojem selfa,
aktivno poravnavanje v odnosih pa nujno za njegovo ohranjanje skozi vse življenje.
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Novejša spoznanja o tem danes skozi dela Kernberga in Kohuta ter mnogih drugih govorijo
tudi o prepadu med zdravim in patološkim razvojem ali kar med psihičnim zdravjem in patologijo. Eden od pionirjev psihološke teorije selfa, Cooley (1912), te procese izmenjave povezuje s čustvovanjem, ko pravi: »Tisto kar nas premika med ponosom in sramom, ni mehanična
refleksija sebe samega, ampak pripisan sentiment, imaginirani efekt te refleksije na druge.« (po
Fonagy in sod., 2002, str. 25).
Danes teorija uma tako z vidika akademske kakor tudi psihoanalitične razvojne psihologije
združuje koncepte, ki so temelj človekovih reflektivnih funkcij, Te pa vključujejo samorefleksivno in interpersonalno komponento in omogočajo posamezniku tudi razlikovati med notranjo
in zunanjo realnostjo, med intrapsihičnimi procesi in interpersonalno komunikacijo.
Moralni razvoj
Mentalizacija, s katero preverjamo stanje in potencialni odziv drugih, predstavlja poleg ostalega
tudi ključni dejavnik izgradnje strukture kontrolnih mehanizmov, socializacije lastnih impulzov,
vedenja in čustvovanja. Skozi opazovanje in doživljanje sebe v različnih situacijah in odnosih
sestavljamo puzzle izkušenj v organizirani self. Eden najpomembnejših učinkov tega procesa je
formiranje karakterja, z drugimi besedami moralni razvoj.
Piaget (1964) je moralni razvoj preučeval tako, da je opazoval in preverjal, kako se otrok pri
igranju iger prilagaja pravilom. Ta aspekt je Piaget imenoval »heteronomna moralnost«. Pravila
so ostajala zunanji kriterij vedenja vse do starosti 9 – 12 let, ko so otroci razvili, kar je Piaget
imenoval »avtonomna moralnost« oz. moralno sodelovanje. Lahko si predstavljamo, da je ta
vgrajena v osebnostno strukturo. Otroci so postali zmožni upoštevati namene in želje svojih
vrstnikov. Pravila so jemali bolj fleksibilno in v kontekstu dogajanja, na bolj demokratičen
način. Piagetove ugotovitve je s svojim delom dopolnil Lawrence Kohlberg (1976, po Seifert in
Hoffnung, 1987). Moralni razvoj je še vedno povezoval s kognitivnim razvojem kot podlago za
razreševanje moralnih dilem. Predlagal je razvojno linijo, ki teče skozi 3 stadije, izražene v 6 razvojnih fazah: Najzgodnejši stadij se naslanja na egocentrično mišljenje in bolj konkretni nivo,
naslednji najprej na konvencionalni nivo razmišljanja, postkonvencionalni nivo pa na etična
načela, s katerimi se identificiramo.
Kohlbergova teorija se je izkazala kot dokaj adekvatna, vseeno pa je očitno, da se nanaša le na
relacijsko mentalizacijo in reflektivne funkcije. To pa najbrž ni dovolj. Prvič: obstaja veliko
dokazov o tem, da imajo lahko tudi izjemno bistri in visoko izobraženi ljudje z zmožnostjo
abstraktnega mišljenja hude moralne deficite. Lep primer je naš kolega, ki ga pravkar spremljamo v nadaljevankah iz Haaga. Drugič: raziskave nedvoumno dokazujejo, da se karakteristike
družinskega okolja močno vpletajo v moralni razvoj. Otrok že v konvencionalnem stadiju lahko
dobro funkcionira v okolju, ki favorizira pridnost, vodljivost, obvladanost, vendar v svoji glavi
tehta dihotomije dober – slab, priden – poreden itn. glede na pričakovane pohvale ali graje. To še
ne pomeni, da spremlja svoj razvojni proces in ga povezuje z vprašanjem, kako najti svojo pot,
ter hkrati prevzema odgovornost za svoje vedenje.
Fonagy (2002) povezuje vprašanja moralnega razvoja z razvojem avtonomije, z afirmacijo svojega intencionalnega položaja in stališč. Otrok z ranljivo zmožnostjo mentalizacije ne more utrditi
stabilnega občutka potrditve skozi lastne akcije, usmerjene k lastnim ciljem, kar je ključnega pomena za organizacijo predstav o sebi. Posledično postane njegov občutek samostojnosti ranljiv.
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Zato pogosto pretirava s poudarjanjem pomena lastnih namenov in teženj, se bolj bori proti drugim kakor si prizadeva za lastno potrditev, prevladujoči vedenjski stil je obramben. Nemalokrat
kaže značilnosti opozicionalnega, uporniškega, kljubovalnega in izzivalnega vedenja, hkrati pa
tudi nezainteresiranosti. Razvije lahko celo vedenjske motnje z negativizmom, neobvladanostjo
in destruktivnostjo. Vse to deloma razumemo tudi kot poskus uveljavitve lastnega obstoja, vendar je v tem procesu točka, ko motnja preraste v motenost, iz katere ni več poti nazaj. Primer je
sociopatija. Blos (1962, str. 16) pravi: »Izkušnje nas učijo, da težijo nerazrešeni problemi k temu,
da ostajajo aktualni. Seveda gre za njihovo stabilno integracijo v odraslo osebnost, ki te vzorce
nosi v ireverzibilni strukturi, za nekatere na žalost v patološki obliki.« Takšen razplet se najraje
zgodi v odnosih, kjer starši nimajo občutka in slabo berejo psihične vsebine otroka ali pa podcenjujejo pomen povezovanja mentalnih stanj in akcij v procesu socialnega učenja. Vendar pa imajo
starševske funkcije tudi svoje omejitve, ker v nekaterih primerih staršem odpoveduje empatija
zaradi otrokove drugačnosti. Že v primeru ko je otrokov temperament neobičajen, velikokrat
ni mogoče intuitivno razumeti otrokovega stanja, njegove biološke ranljivosti ali posebnosti v
odzivanju. Prirojena hiperaktivnost, motnje pozornosti, primanjkljaji na področju kontrole impulzov zelo pogosto ovirajo vgradnjo ustreznega modela mentalizacije in odzivnosti v polje
konfliktnih medosebnih situacij.
Neobičajni in neustrezni razvojni modeli govorijo o dvosmerni ali krožni kavzalnosti, ki spremlja biološko ranljivost. Na eni strani ta sproža konfliktne situacije, na drugi pa se otrok ne zmore
fleksibilno odzivati na konflikte. Akcije takšnega otroka niso povezane z namenom, kar spodkopava učenje o tem, da njegove akcije (ali odsotnost akcij, ko bi te bile potrebne) vodijo v
določene posledice. Hart in Killen (1995, po Fonagy in sod., 2002) opozarjata, da moralni razvoj
(oz. razvoj moralnih emocij) zahteva učenje o tem, da otrok sam aktivno prispeva k svojemu
lastnemu razvoju, ko in kako si razlaga svet, svoj položaj v njem in temu primerno usmerja svoje
akcije. K temu dodajmo še časovno dimenzijo – vprašanje kako vidi svoj jutri, kakšen želi biti
in postati, kaj doseči v bodočnosti. Kadar ni tako, se otrok na razne situacije odziva predvsem
obrambno, z nereflektivnim čustvenim nabojem, ki ga pristni self ne sprejema, seveda pa tudi
drugi ne.
Pomanjkanje reflektivne funkcije odpira prosto pot vedenju, kakor da je možen le en odziv. Zato
je vedenje nepremišljeno, večinoma v obliki čustvenega odreagiranja, mentalizacija ob tem pa
sprevržena na ta način, da iz tega naredimo celo vrlino v stilu: »Jaz sem pošten in vsakemu povem
v obraz, kar mu gre!« Pogosto pa je vedenje vseeno v konfliktu s socialnimi normami, takšno, ki
ne upošteva niti drugih niti posledic zase. V teh razmerah se ne morejo razvijati moralna čustva
kot sestavni del strukture kontrolnih mehanizmov. Utrjuje se lahko celo antisocialno odzivanje.
Neuglašenost socialnega okolja se pri nastajanju motenosti prepleta s takšno otrokovo, mladostnikovo ali preprosto človekovo nereflektivnostjo in vse to sproža za razvojno fazo specifične
travme na dveh nivojih. Na prvem se okolje odziva travmatizirajoče z okrepljenimi pritiski,
zapovedmi in prepovedmi ali celo sovražnostjo, na drugem se odziva z nemočjo, umikom,
zavračanjem in ignoranco. Tako travma postane trajni element odnosa, kar ima dolgotrajne maladaptacijske posledice. Medosebna (odnosna) patologija se spreminja v psihopatologijo motene
osebnosti.
Bilo bi prehudo poenostavljanje, če bi dejali, da so razvojne motnje oz. deficiti absolutno povezani z motenimi reflektivnimi funkcijami ali da so dobre reflektivne funkcije dokaz psihičnega
zdravja. Branje misli drugega ni vselej in nedvoumno znak dobre strukture niti vedno pozitivna
izkušnja. Gotovo prispeva k dobremu zaznavanju vsebin, pomembnih v socialnih odnosih in k
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razvoju zrele moralne senzibilnosti, vendar pa le ob jasnem zavedanju meje glede tega, kaj je
komu lastno. Stern (1985) je opozoril na to, kako pomembno je razvijati lastne aktivnosti na
osnovi lastnih idej, interesov, namenov in načrtov. Dobra reflektivnost torej vključuje izpeljano
diferenciacijo, lastno mentalizacijo, ki jo spremlja samoaktivnost. Samoaktivnost pa je hkrati
odvisna tudi od kvalitete, konstantnosti in zanesljivosti reflektivnih funkcij. Samoaktivnost v
območju interaktivnosti prispeva k razvoju otrokove mentalizacije v adaptacijskem območju.
Podpira tudi razvoj zmožnosti testiranja realnosti – tako fizične kakor socialne. Tudi na tem polju
so osebnostno motene osebe drugačne od »zdravih«, in ne le po tem, da so njihove reflektivne
funkcije slabše.
Reflektivne funkcije so lahko tudi povsem ustrezne, pa niso adekvatno vpletene v adaptacijsko
strukturo. Disocialna oseba, na primer, lahko ustrezno dojame in spoštuje norme svoje kriminalne združbe in znotraj nje dobro bere mentalna stanja članov ter jih upošteva, zunaj teh okvirov
pa ljudi zlorablja in celo prezira. Borderline odvisna oseba je celo hipersenzitivna za čustvena
stanja drugih, se celo bori proti krivici, vendar se po principu zlivanja identificira s pozabljenimi
in zavrženimi, drugim pa pripisuje vlogo izkoriščevalcev.
Fonagy (2002) se pri razlagi teh fenomenov opira na »teorijo dinamičnih spretnosti«, ki sta
jo razvila Fisher in Farrar (1987, po Fonagy, 2002) da bi bolje opisala razvoj kot človekovo
elaboracijo vse bolj kompleksnega kontrolnega sistema, vključenega v adaptacijsko rabo teh
spretnosti in zmožnosti. Reflektivne funkcije so vgrajene v ta sistem in jih lahko polno izkoristimo šele takrat, ko smo organizirali self, hkrati ločen od predstav o drugih in povezan v odnosih
vzajemnosti. Prav zaradi tega je tako pomembno, da te funkcije nastajajo v območju varne navezanosti, procesov zrcaljenja, ob poti separacije in individualizacije, tako da smo vse večjo distanco zmožni premoščati z vse boljšo, kompleksnejšo komunikacijo in simbolno mentalizacijo.
Dejavniki okolja so v primerih patološkega razvoja zelo pomembni, ne pa edini. Obstajajo celo
biološki dejavniki, ki ovirajo razvoj integracijskih funkcij avtonomije ega in mentalizacije. Zato
so oškodovane tudi sintetične in adaptacijske funkcije. Obstajajo pa travmatski dogodki, ki lahko izjemno patogeno zarežejo v nastajajočo strukturo. To so primeri fizičnih in spolnih zlorab.
Take izkušnje človeka dobesedno pahnejo v razvoj patološke variante reflektivnih funkcij in
popačene mentalizacije. Na tej osnovi potem žrtev vnaprej pričakuje ponovne boleče izkušnje ali
pa zamenja strani in postane zlorabljevalec. Njegove kontrolne funkcije mu tega ne preprečijo.
Ko se motenost razvije in vplete v človekovo osebnostno strukturo, nereflektivno vedenje osebi
z osebnostno motnjo dominira skozi otroštvo do odraslosti, konflikti pa se iz intrapsihičnega
prostora premeščajo na medosebni nivo.
Mentalizacija, reflektivne funkcije in psihoterapija
Naj spomnimo, da razvoj relacijske mentalizacije in reflektivnih funkcij poteka iz korenin
čustvene navezanosti in simbiotične izmenjave v primarnem objektnem odnosu in nato iz
izkušenj skozi separacijski proces ter prehoda v odnos z nesimbiotičnim roditeljem (običajno
očetom). Tip navezanosti, ki ga otrok razvije v diadi z materjo, se sicer prenaša na očeta, če otrok
opaža, da so starši v ljubečem odnosu. Vendar pa je očetova vloga drugačna, saj bolj kakor na
»being« temelji na »doing« poziciji. Zato ima ta odnos določeno avtonomijo in mora najti svoj
prostor v družinski dinamiki, še preden otrok preide v skupinske odnose.
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Skozi te razvojne korake in izkušnje odnosov otrok iz podedovanih dispozicij razvije tako
imenovane interpersonalne mehanizme tolmačenja odnosov. Ne gre neposredno za dedno determinirano kapaciteto za odnos, ampak za gensko ekspresijo, ki je plod razvojnih procesov.
Interpersonalni mehanizmi tolmačenja so ponotranjene socialne sheme in asimilirane izkušnje
iz čustvenih izmenjav, torej »notranje izkušeno socialno okolje«. Za psihoterapijo je pomembno
vedeti, da se interpersonalni mehanizmi tolmačenja izražajo tako v resonanci, ki jo poznamo
kot zmožnost empatične uglašenosti preko zrcaljenja, kakor tudi v mentalnih predelavah, oblikovanju in preoblikovanju stališč, prepričanj, v odprtosti za nova spoznanja. Fenomeni empatije temeljijo na zgodnejših, bolj simbiotičnih izkušnjah, na »being« poziciji, mentalne predelave
pa večji del na diferenciaciji, primerjanju in integraciji oz. na »doing« poziciji. Interpersonalni
mehanizmi tolmačenja običajno predstavljajo oboje kot integrirano nasprotje, kar v psihoterapevtskem procesu odseva kot empatična dimenzija odnosa, integrirana z dimenzijo terapevtske delovne alianse. Korektivna emocionalna izkušnja v psihoterapevtskem procesu stimulira natančno
te integracijske procese in ne zajema le odnosa, ampak spreminja notranje interpersonalne mehanizme tolmačenja. Kandel (1999) meni, da psihoterapija po tej poti spreminja celo gensko
ekspresijo.
Že Darwin je empatijo videl kot sredico moralnih čustev. Pri tem gotovo ne gre le za točke spajanja, ampak tudi za socialni čut za drugega, drugačnega. Fonagy (2002) meni, da otrok na podlagi
zrcaljenja razvije reprezentacije emocionalnih stanj drugega na nivoju drugega reda – korak
naprej od prirojenih emocionalnih odgovorov. Zato empatija (v nasprotju s simpatijo) vključuje
tudi moralna čustva.
S kliničnega vidika se teh plasti dotaknejo tisti psihoterapevtski pristopi, ki se nanašajo tako na
afektivno kakor tudi na kognitivno komponento. Premike v moralnih čustvih pri pacientu prepoznamo po večji tolerantnosti do sebe in drugih, po koherentnih odnosih, ki zdaj nadomeščajo
prej kohezivno zlivanje v enosti. To so premiki, ki so mogoči le skozi korektivno izkušnjo
pomembnega odnosa med pacientom in terapevtom. Seveda pa so s tem védenjem ponovno in
še bolj izpostavljena vprašanja terapevtove moralnosti.
Zaključek
Prikazane sodobne študije moralnega razvoja so lep primer, kako pridemo do novega znanja s
pomočjo integracije različnih znanstvenih ugotovitev in konceptualizacije. V tem primeru se je
pokazalo, da je izhodišče Freudove psihoanalize nujno nadgraditi s sodobnimi psihoanalitičnimi
spoznanji in koncepti, ki so plod neposrednih raziskav zadnjih 40 let, na katerih so nastajali koncepti teorije objektnih odnosov, psihoanalitične selfpsihologije, teorije navezanosti, teorije mentalizacije, vse to prepleteno s spoznanji nevroznanosti in akademske razvojne psihologje. To,
novo znanje, je danes panteoretično in pripada vsem pristopom in modalnostim psihoterapije.
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Potek kognitivno-vedenjske terapije
Process of Cognitive-Behavioral Therapy
Povzetek

K

ognitivno-vedenjska terapija se osredotoča na problematična prepričanja in vedenja, ki imajo
pomembno vlogo v razvoju in vzdrževanju psiholoških težav. Skozi pacientu in terapevtu razumljiv
proces poskuša biti čimbolj učinkovita in uspešna. Gre za strukturirano obliko terapije, ki ponavadi
sledi standardnemu zaporedju dogodkov, ki si sledijo od procesa ocenjevanja in definiranja problemov,
na katere se bo usmerila obravnava, socializacije v kognitivni model, ustvarjanja načrta za obravnavo,
izvajanja programa obravnave in zaključevanja obravnave. Pomembno je vzpostaviti in tekom terapije
vzdrževati močno terapevtsko zvezo s pacientom in hkrati ves čas skušati razumeti težave našega pacienta
ter način, kako naj bodo obravnavane (konceptualizacija primera). Nadalje pacienta učimo kognitivnovedenjskih tehnik, ki so pomembno sredstvo, s katerimi si lahko pomaga pri spoprijemanju s svojimi
čustvenimi problemi ob stresnih dogodkih in vsakodnevnih težavah. Omogočajo mu spremembo načina
mišljenja in reagiranja, s tem pa zmanjšajo čustveno napetost.
Tudi posamezna srečanja so običajno strukturirana in vsebujejo kratek pregled prejšnjega srečanja, razpoloženja, domače naloge, kratkoročnih in dolgoročnih ciljev terapije, glavnih in tekočih problemov. V zadnji
fazi terapije, se začne pacienta pripravljati na zaključek in preventivo simptomov ter preverjati njegove
pridobljene sposobnosti soočanja. Vsaka oblika terapije vključuje tudi proces supervizije, ki terapevta uči,
kako reševati težave, ki nastopijo v terapiji, in kako upoštevati etični kodeks kot vodilo pri delu in razreševanju etičnih dilem.

Ključne besede
Kognitivno-vedenjska terapija, faze, terapevtska zveza, konceptualizacija primera.

Abstract

C

ognitive-behavioral therapy is focused on problematic assumptions and behaviors which have an
important role in development and maintenance of psychological problems. Through the process
which is understandable and clear to patient and therapist, it tries to be effective and successful as much
as possible. Cognitive-behavioral therapy is a structured form of psychotherapy which usually follows
standardize sequences of events, which goes from process of evolution and definition of problems to
which treatment will be focused, through socialization into cognitive model, creating a treatment plan,
implementation of the treatment program and finishing of treatment. It is important to establish and
through out the treatment maintain strong therapeutic alians with the patient and all the time understand
patient’s problems and ways of how to treat them (case conceptualization). Further more, we teach the
patient cognitive-behavioral techniques, which are an important mean with which one can help oneself to
deal with emotional problems at stressful events and everyday problems. They allow changing the way of
thinking and reactions and with that they reduce emotional stress. Certain meetings are usually structured
and contain short summary of earlier meeting, feelings, homework, short term and long term aims of
therapy, main and current problems. When the therapy reaches the last phase, we start to prepare the
patient to the end of therapy and for prevention of symptoms and to check one’s obtained possibilities of
coping. Each form of therapy includes also a supervision process which teaches the therapist how to solve
problems which are emphasized during the therapy and how to take into consideration also ethical codex
which guides therapeutical work and solves ethical dilemmas.
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Faze v psihoterapevtskem procesu pri kognitivno-vedenjski terapiji
Da bi razumeli proces psihoterapije v kognitivno-vedenjski terapiji (v nadaljevanju KVT), se
moramo vprašati, kaj želimo doseči tekom terapije. Glavni cilj kognitivne terapije je narediti terapevtski proces čimbolj razumljiv za pacienta in terapevta, da bi bila terapija čimbolj učinkovita
in uspešna. Terapevt se poslužuje jasnega jezika, prilagojenega pacientovi stopnji razumevanja.
Ves čas terapije imamo v glavi: »Kaj je glavni problem, kaj poskušam doseči?«, da bi bila terapija čimbolj usmerjena v pravo smer.
Kognitivno-vedenjski raziskovalci in kliniki so dopolnili modele za razumevanje specifičnih
motenj in težav. Ti modeli nam služijo kot načrt za izvajanje terapije. Terapevtu in pacientu pomagajo razumeti, kako se pojavljajo različni simptomi, in nakažejo spremembe, ki so potrebne
za redukcijo simptomov. Vrsta kognitivne terapije je odvisna od vrste motnje.
Kognitivno-vedenjski pristop se osredotoča na problematična prepričanja in vedenja, ki imajo
pomembno vlogo v razvoju in vzdrževanju psiholoških težav. Pacienta poučimo o njegovi motnji, razlogih zanjo, kako je nastala in se razvijala, s kakšnimi mehanizmi jo sam vzdržuje in s
kakšnimi jo odpravlja.
Pri delu s pacienti ponavadi sledimo standardnemu zaporedju dogodkov (Ledley Roth, Marx,
Heimberg, 2005):
a) pacienta usmerjamo v proces ocenjevanja in obravnave,
b) izvedemo ocenjevanje in definiramo problem oziroma probleme, na katere se bo usmerila
obravnava,
c) ustvarimo načrt za obravnavo,
č) izvajamo program obravnave in
d) zaključujemo obravnavo.
KVT ne napreduje brez dobrega vpogleda tekom obravnave. Za napredek sta ključni dve spretnosti v uravnavanju procesa, da bo terapija učinkovita. Vzpostaviti in vzdrževati moramo močno terapevtsko zvezo s
pacientom in hkrati ves čas skušati razumeti njegove težave ter način, kako naj bodo obravnavane. Tej drugi
spretnosti rečemo tudi konceptualizacija primera.

Terapevtska zveza
Kakovost odnosa med terapevtom in pacientom je pomembna za učinkovitost obravnave pri
različnih terapevtskih pristopih. V KVT oblikujeta pacient in terapevt odnos enakovrednih sodelavcev, ki sta močna na različnih področjih. Terapevt je tisti, ki obvlada razumevanje in obravnavo psiholoških problemov, medtem ko se pacient spozna na specifične težave, ki jih doživlja
(Ledley Roth idr., 2005). Pacient ni bolan ali nenormalen. Nasprotno, njegove težave postanejo
smiselne v kontekstu naučenih disfunkcionalnih prepričanj in vedenj.
Individualne razlike v pacientovih pričakovanjih do terapevtskega odnosa so odvisne od več
medsebojno prepletajočih se faktorjev: od temperamenta, resnosti bolezenskih simptomov, inteligence, sociokulturnih vplivov, prejšnjih izkušenj s terapijo, socialnih veščin in bazičnih prepričanj.
Beck s sodelavci (1979; v Adamčič Pavlovič, 2007) razlaga, da terapevtsko delovno zvezo sestavljajo:
1. terapevtove značilnosti (pristen, sprejemajoč, topel, empatičen);
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2. terapevtske interakcije (bazično zaupanje, pomembnost zveze);
3. terapevtsko sodelovanje (dobiti osnovne podatke, bazične predpostavke);
4. transferne in kontratransferne reakcije.
Pomembno je zagotoviti, da sta v procesu obravnave aktivna tako terapevt kot pacient. Zato
ponavadi tekom KVT-obravnave polovico časa govori terapevt in polovico pacient. Gre torej
za aktivno udeleževanje in pogajanje, vloga terapevta pri sodelovanju ni le v tem, da se vedno
strinja s pacientom. Seveda pa so določena področja intervencij, pri katerih pogajanje ni mogoče,
saj je njihovo izvajanje bistveno za učinkovitost obravnave.
Del sodelovanja je tudi koncept deljenja odgovornosti, kar je potrebno izpostaviti že na začetku
obravnave. Da bi bila obravnava lahko učinkovita, je potrebno opredeliti vedenja, ki so pričakovana na obeh straneh. Ta so: udeleževati se srečanj kot je bilo dogovorjeno (ponavadi tedensko),
prihajati na srečanja točno, opravljati domačo nalogo, načrtovati, kako učinkovito uporabiti čas
tekom srečanja (Kinsella, Garland, 2008).
Bistveno pri terapevtski zvezi je stalno zavedanje, da (Adamčič Pavlovič, 2007):
- terapevtski odnos in terapevtske tehnike niso nekaj ločenega, temveč so integrirane v vsak
terapevtski proces;
- je kakovost pacientovega sodelovanja ključna za izid terapije;
- terapevtov topel, empatičen odnos igra pomembno vlogo pri ustvarjanju učinkovite zveze, ki
povratno vpliva na pacientovo sodelovanje;
- stopnja pozitivne komplementarnosti med terapevtom in pacientom igra na področjih kontrole
in zavezanosti pomembno vlogo.
Konceptualizacija primera
Terapevtova naloga je, da težave diagnostično opredeli in jih začne konceptualizirati v kognitivni model. Konceptualizacija primera je v svoji osnovi delovna hipoteza o tem, kako lahko specifične pacientove težave razumemo skozi kognitivno-vedenjski model. Tako kot razvijamo naš
odnos s pacientom, je tudi konceptualizacija nekaj, kar uporabljamo tekom celotnega procesa
ocenjevanja in obravnave vsakega pacienta.
Kognitivni model uma opisuje tri nivoje kognicije – bazična prepričanja, predpostavke in misli
(Grant, Mills, Mulhern, Short, 2004). Na najvišjem nivoju so misli, kar vključuje tudi negativne
avtomatske misli, ki so najbolj dostopne toku zavesti in zato fokus številnih KVT-intervencij.
Naslednjo raven predstavljajo bolj splošne predpostavke, ki jim pravimo tudi pravila za življenje. Povezane so z vzorci odzivanja in načini reagiranja nase, na druge ljudi in na svet. Ponavadi
se jih trdno držimo in jih uporabljamo v vseh situacijah. Primer takšnega pravila je: »Če ne naredim vsega 100 %, sem nesposobna«, kar lahko vodi v perfecionizem. Najgloblji nivo pa predstavljajo bazična prepričanja ali sheme, ki jih imamo o ljudeh, svetu in nas samih. So najmanj
dostopna zavesti in izhajajo iz naših zgodnjih izkušenj.
V fazi ocenjevanja in zbiranja podatkov skušamo oblikovati diagnostični profil, opredeliti pacientove pretekle in trenutne probleme, oceniti njegove vire in omejitve v terapiji, raziskati družinsko dinamiko ali odnose in pacientove načine spoprijemanja, ugotoviti njegovo izobrazbeno
in poklicno pot ter opredeliti nivo samospoštovanja in lastne vrednosti (Ledley Roth idr., 2005).
Zato začnemo od prvega srečanja ustvarjati konceptualizacijo, ki nam bo predstavljala ogrodje
terapije. V to ogrodje polnimo podatke iz življenja pacienta: kateri stresorji so privedli k psihič
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nim problemom, katere zgodnje izkušnje in učenja, katere disfunkcionalne misli in verovanja so
z njimi povezana, katere so osnovne misli, prepričanja, pričakovanja, stališča. Kognitivno-vedenjska teorija nam pomaga organizirati vse te informacije, razvijati hipoteze glede dejavnikov,
ki vzdržujejo pacientove trenutne psihološke težave in oblikovati načrt obravnave.
Pri tem so uporabna vprašanja: Kaj so vaši trenutni problemi? Kateri izmed teh problemov vas
najbolj skrbi in zakaj? Kako ste se spoprijemali s težavami? Kaj vam je pomagalo in kaj vam je
škodilo? Kako bi opisali sami sebe? Kako bi vas opisal najboljši prijatelj?
Podatke, ki jih pridobimo, lahko sproti razvrščamo v šest kategorij (Lam, 2008): osnovne informacije, trenutni problem in funkcioniranje, psihiatrične diagnoze, družinska dinamika in odnosi, profil razvoja. Pridobimo konsistenten vzorec pacientovih iracionalnih misli in čustev. Z
zbranimi podatki nato oblikujemo hipoteze o razlogih za razvoj težav in psihološkega distresa
ter o psiholoških in socialnih mehanizmih, ki jih vzdržujejo in poslabšujejo. Te hipoteze nato
predstavljajo osnovo za terapevtovo in pacientovo skupno razumevanje njegovih trenutnih težav.
Skupaj razvijeta načrt obravnave, s katerim se bodo hipoteze ocenile in preverile. Ocenjevanje
in preverjanje hipotez poteka s pomočjo različnih tehnik in testov, ki omogočajo pridobivanje
dokazov, ki govorijo v prid ali proti njim.
Poleg terapevtske zaveze in konceptualizacije primera so bistvene komponente kognitivno-vedenjske terapije namreč tudi struktura, socializacija, kognitivno-vedenjske tehnike in normalizacija (Lam, 2008).
Struktura
Običajno so srečanja strukturirana in vsebujejo: kratek pregled prejšnjega srečanja, razpoloženja, domače naloge, kratkoročnih in dolgoročnih ciljev terapije, glavne, tekoče probleme.
Strukturiranost je ena izmed osnovnih lastnosti kognitivno-vedenjske terapije. Je osnova za
razvoj terapevtske zveze ter terapevtu in pacientu omogoča občutek osredotočenosti in smeri.
Strukturo oblikujemo s pomočjo osnovnih elementov, kot so dnevni red, identifikacija problemov, preverjanje domače naloge in dajanje povratnih informacij.
Glede na to, da je struktura v kognitivno-vedenjski terapiji prisotna od prvega srečanja, tekom
obravnave in do preprečevanja poslabšanja, lahko predvidimo, koliko časa bomo porabili za
posamezne faze (v Kinsella, Garland, 2008):
ocenjevanje problemov (1–3 srečanja po eno uro);
zastavljanje problemov in ciljev (1–2-krat tedensko, enourna srečanja);
ugotavljanje psihološkega smisla problemov (tekom celotne obravnave);
KVT-intervencije (6–15-krat mesečno, enourna srečanja);
prevencija relapsa (2–5-krat na dva tedna, enourna srečanja);
prehod v sledenje (2–5 srečanj po 1, 3, 6, 12 mesecih, 30–60-minutna srečanja)
Ko se s pacientom odločimo za KVT-obravnavo, se dogovorimo glede specifične pogodbe
obravnave. V povprečju pogodba za probleme zmerne težavnosti (npr. akutna depresija) obsega od osem do petnajst srečanj, čemur je potrebno dodati še začetno ocenjevanje in sledenje
(Kinsella, Garland, 2008). Vendar pa lahko za probleme blažje stopnje težavnosti (npr. panična
motnja brez agorafobije) zahteva le tri srečanja. Po drugi strani pa težji problemi (npr. obsesivnokompulzivna motnja) zahtevajo po 25 ali več srečanj.
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V nekaterih primerih, ko nismo prepričani, ali ima pacient dovolj virov za spoprijemanje s problemi po KVT-principih, se lahko odločimo za poskusno obravnavo. Ta bo tipično zajemala od
štiri do osem srečanj. Pomembno je, da pogodbo na srečanjih, namenjenih pregledu napredka,
ponovno ocenimo in damo možnost, da se število srečanj poveča ali zmanjša glede na napredovanje obravnave. S tem sporočamo pacientu, da je terapija časovno omejena, ter da je v primeru
odsotnosti napredka potrebno nekaj ukreniti.
Socializacija v kognitivni model
Ko smo ljudje prizadeti, razburjeni ali prestrašeni, iščemo vzroke za naše čustveno stanje izven
sebe. Okrivimo zunanje dogodke in druge ljudi. Menimo, da se ne bi počutili tako, če se določen
dogodek ne bi zgodil. Prav ta logika pa onemogoča reševanje čustvenega problema. Pacientu
razložimo kognitivno-vedenjski model, imenovan ABC (Lam, 2008). Pri tem pojmujemo A kot
aktivacijski dogodek ter C kot čustvene in vedenjske posledice oziroma reakcijo posameznika.
Po tej teoriji A ne povzroči C. Pomemben je namreč B oziroma prepričanje – posameznikova
interpretacija ali predpostavka o A. B (prepričanje) je v veliki meri odgovoren za C (reakcijo).
Tako npr. pri izjavi »Javni nastopi me naredijo tesnobnega« vemo, da niso javni nastopi (A)
tisti, ki povzročajo tesnobo (C), temveč so pomembne interpretacije in predpostavke (B) o tem,
kaj zanj pomeni javni nastop in potencialni neuspeh. Razumevanje modela ABC bo pacientu
omogočilo, da bolje razume svoje čustvene in vedenjske probleme v luči neracionalne narave
svojih misli in prepričanj. Pacienti potrebujejo pomoč pri apliciranju modela na svoje življenje
in doživljanje, pri čemer lahko uporabimo konceptualizacijo primera. S tem razumevanjem lahko pričnejo delati na njih s pomočjo oblikovanja bolj prilagojenih in uporabnih stališč do ljudi
in do situacij.
Tehnike
Kognitivno-vedenjske tehnike so pomembno sredstvo, s katerim si lahko pacient pomaga pri
spoprijemanju s svojimi čustvenimi problemi ob stresnih dogodkih in vsakodnevnih težavah.
Tehnike omogočajo spremembo načina mišljenja in reagiranja, s tem pa zmanjšajo čustveno
napetost ter povečajo samozaupanje in spretnosti za spoprijemanje.
Terapevt verbalno in neverbalno sporoča pacientu, da ga zanimajo njegovi problemi, da mu želi
pomagati in ga učiti načinov in tehnik, s katerimi si bo pomagal sam. Kognitivna terapija poudarja, da človek hitreje napreduje, če razume svoje težave in sebe ter če je aktiven pri reševanju
problemov. Priporoča mu, da si na srečanje prinese liste, zvezek, v katerega si beleži pomembne stvari, tako kot terapevt. Doma pa določene vaje, tehnike vadi in ponavlja ter beleži svoje
aktivnosti. Vzpostavljati se začne partnerski delovni odnos, kjer oba delujeta za uresničevanje
istih ciljev.
Pri načrtovanju terapije terapevt ves čas skrbi, da gre proces v pravo smer, da je osredotočen na
glavne cilje. Ob intervencijah se sprašuje: »Kaj je glavni problem, kaj poskušam doseči, kako
naj to čimbolj učinkovito naredim?« V mislih ima cilje v celoti, trenutne cilje, cilje tekočega
srečanja.
Prvo srečanje
Na prvem srečanju pacient pove svoje aktualne težave, probleme, zakaj je prišel, kaj bi rad dosegel, kaj pričakuje od terapije.
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Terapevtovi cilji na prvem srečanju so:
- vzpostaviti zaupljiv odnos s pacientom,
- predstaviti kognitivno terapijo,
- poučiti pacienta o njegovi motnji in jo vključiti v kognitivni model,
- spoznati pacientova pričakovanja in jih korigirati,
- zbirati dodatne informacije za pripravo ciljev.
Struktura prvega ali drugih srečanj se spremeni, če je pacient v nevarnosti, bodisi samomorilen,
psihotičen ali kako drugače v nevarnosti.
Pacient že na prvem srečanju spoznava, kaj lahko od terapije pričakuje, si odgovarja na bistvena
vprašanja : »Ali mi lahko ta terapija pomaga? Ali jo lahko razumem? Bom zmogel tak način
dela? Je to preveč strukturirano in aktivno zame?« Globalno se seznani s potekom posameznih
srečanj in celotnega procesa terapije, kaj se od njega pričakuje, katere odgovornosti prevzema
sam.
Terapevt pomaga klientu reševati problem, ga razumeva v terminih kognitivne terapije, mu pomaga iskati avtomatske misli, stališča, kako ta vplivajo na razpoloženje. Skupaj iščeta vzorce,
kognitivne sheme iz preteklosti, ki vplivajo na sedanje težave. Od prvega srečanja dalje pa ves
čas delujeta na preprečevanju poslabšanja bolezenskih težav.
Nadaljnja srečanja
Nadaljnja srečanja imajo enako obliko, vsebina se spreminja v skladu s problemi, cilji. Sprva
terapevt prevzame pobudo za določanje vsebin srečanj, pomaga pacientu identificirati in spreminjati avtomatske misli, določa domačo nalogo in naredi povzetek. Ko je pacient že udomačen
v terapiji, prevzema vedno več iniciative glede vsebine srečanj, glede predlogov za domačo
nalogo in sam ustvarja povzetke. Z napredovanjem obravnave naj bi pacient dobil vedno več odgovornosti za izvajanje dnevnega reda. Cilj uspešne terapije je, da naučimo pacienta spretnosti,
s katerimi bo postal sam svoj terapevt. Močno terapevtsko zavezništvo je pomembno za dosego
tega cilja. Na kognitivnem področju se poglablja terapija iz prepoznavanja avtomatskih misli do
prepoznavanja in modificiranja globljih shem, ki jih predstavljajo bazična prepričanja, stališča.
Struktura drugega in nadaljnjih srečanj je vse do faze zaključevanja terapije podobna in vsebuje:
- oceno razpoloženja,
- pregled prejšnjega srečanja,
- določitev dnevnega reda srečanja,
- pregled domače naloge,
- glavno temo,
- povzetek,
- bodočo domačo nalogo.
Pregled razpoloženja
Pregled razpoloženja je običajno zelo kratek in združen s pregledom obdobja, ki je preteklo od
zadnjega srečanja. Pacient se nauči izražati razpoloženje na ocenjevalni lestvici in tako lažje
spremlja svoj napredek. Uporabimo vprašanja, kot so: »Kako ste bili razpoloženi v času od
zadnjega srečanja? Koliko nadzora se vam zdi, da imate nad svojimi mislimi in vedenjem?« Pri
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tem je potrebno uporabiti merilno lestvico, npr.: »Kako bi to ocenili na lestvici od 1 (zelo slabo)
do 100 (zelo dobro)?« Ob tem tudi iščemo dokaze, ki podpirajo oceno dobrega ali slabega. Če
smo močno zaskrbljeni glede razpoloženja ali občutka kontrole, lahko to uvrstimo na dnevni red
za razgovor.
Pregled prejšnjega srečanja in določanje dnevnega reda
Pregled prejšnjega srečanja omogoča terapevtu, da spozna, kako je pacient doživel in razumel
srečanje, kaj se je naučil, kaj ga je motilo. Na ta način dobi terapevt pomembno povratno informacijo. Poleg tega ga s tem motivira, da razmišlja o srečanju ter si čimbolj zapomni obravnavane
teme in rešitve, ga uči aktivnosti in odgovornosti za nadaljnji terapevtski proces.
Sestavljanje dnevnega reda vsebuje identifikacijo problemov in določanje prioritete, tako da
se lahko posvetimo nujnim in težjim problemom. V prvih srečanjih ima večjo aktivno vlogo
terapevt, kasneje pa pacient, ko se nauči osnovnih tehnik. Oblikovanje dnevnega reda je namreč
skupen proces. Namen je, da se pacient nauči samopomoči, tako da si bo lahko pomagal tudi po
končani terapiji. Dnevni red naj bi bil kratek, vseboval naj ne bi več kot šest točk.
Pomembno je, da se pacient in terapevt skupaj dogovorita, kako bosta speljala srečanje, kaj je
trenutno najpomembnejše za pacienta. Dnevni red se po potrebi spremeni.
Nekaterim terapevtom se zdi uporaba dnevnih redov preveč poslovna, nenaravna in s tem škodljiva za terapevtsko zvezo. Vendar pa s tem, ko se skupaj lotimo določanja dnevnega reda,
neposredno sporočamo, da je odgovornost za vsebino srečanja tako na terapevtu kot na pacientu.
Tako se oblikuje temeljni kamen za terapevtski odnos sodelovanja v KVT. Tekom srečanja nato
sledimo dnevnemu redu in ga s tem, da se držimo splošnih ciljev intervencije, uresničujemo.
Prilagajanje dnevnega reda trenutnim razmeram omogoča, da se lotimo novih problemov. Določanje dnevnega reda zahteva spretnosti vljudnega prekinjanja pacienta, če je potrebno ponovno
pogajanje in če moramo preusmeriti pozornost v srečanju na nove vsebine, ki zahtevajo takojšnjo pozornost.
Identifikacija problemov in določanje ciljev
Uporaba seznama problemov je eden izmed bistvenih načinov za vzdrževanje strukturirane in
osredotočene intervencije v KVT. Pri identifikaciji problemov preverimo razpoloženje, občutek
kontrole in nadzor nad mislimi in vedenjem. Skušamo natančno definirati težave, ki se jih je
potrebno lotiti, in cilje, ki bi jih bilo potrebno doseči, da bi problem rešili.
Ko smo določili probleme, je potrebno ugotoviti, kaj je pacientov cilj pri reševanju ugotovljenih
problemov. Pri določanju ciljev je pomembno, da so ti realistični, dosegljivi in merljivi. Pacienti
svoje cilje pogosto opisujejo na nedoločen način, kot je: »Da bi se počutil bolje« ali »Da bi bil
bolj srečen«. Takrat jim moramo pomagati razmisliti o njihovih ciljih v povezavi s problemom.
Velikokrat si lahko pomagamo tako, da cilj opredelimo na vedenjskem nivoju, in s tem dosežemo
specifičnost in merljivost.
Identificiranje problemov in določanje ciljev pokažeta pacientu, kaj lahko pričakuje v terapiji
in spodbuja upanje, da je sprememba možna. Prav tako pa pripravi pacienta na zaključevanje
terapije, saj mu da vedeti, kdaj so cilji terapije doseženi.
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Domače naloge
Smisel domače naloge je, da se usmerimo na pacientove trenutne probleme, da gradimo na doseženem napredku in da se pacient pripravi na naslednje srečanje (npr. preberite si članek o panični
motnji). Dokazano je, da tisti pacienti, ki delajo domače naloge, hitreje napredujejo od tistih, ki
jih ne delajo (Neimeyer, Feixas, 1990). Pregled nalog okrepi prepričanje, da so pomembne, in
jih zato še naprej izvajajo. Če se naloge ne pregledujejo redno, jih tudi pacient začne opuščati,
saj se mu zdi, da niso tako pomembne. Čas pregleda je različen, včasih nekaj minut, včasih pa
lahko tudi uro. Izkušen terapevt lahko pregledovanje naloge združi z ostalimi temami srečanja.
Zastavljanje domače naloge je proces, v katerem sodelujemo. Ko terapevt vpraša pacienta, s
katero temo bi želel začeti, mu predaja več odgovornosti in aktivnosti. To daje pacientu občutek
kontrole.
Pri preverjanju domače naloge nato lahko ocenimo pacientov napredek. Težave, ki se pojavijo,
lahko uvrstimo na dnevni red. Pomembno je, da zna terapevt umestiti naloge v cilje terapije in
da vedno znova povzema njihov namen in funkcijo. Torej stalno ponavlja, kaj se dela, zakaj
je to dobro, kam to vodi. Povzetek naj bo jasen, jedrnat in naj vztrajno krepi kognitivni model
razumevanja.
Pacienti pogosto povedo, da svojim novim naučenim odzivom na negativne misli verjamejo le
intelektualno in ne čustveno (Neenan, Dryden, 2004). Domače naloge pomagajo pacientu preveriti in okrepiti novo prepričanje ter omajati staro. Učinkovitost KVT-intervencije je odvisna
od tega, do kakšne stopnje bo pacient zmožen uporabljati psihološko razumevanje in praktične
spretnosti, ki smo se jih učili tekom srečanj pri reševanju problemov v vsakdanjem življenju.
Domače naloge spodbujajo ta transfer spretnosti ter omogočajo generalizacijo in vzdrževanje
kognitivnih in vedenjskih tehnik za dolgotrajno učinkovitost KVT (Kinsella, Garland, 2008).
Povzetek
Povzetek na koncu srečanja omogoča osvežiti dogajanje tekom srečanja. Povzamemo področja,
o katerih smo govorili, kako se ta nanašajo na pacienta in kaj smo se ob tem naučili o zmanjševanju problema ter potrebnih nadaljnjih ukrepih. Pacient lahko prevzame odgovornost za povzemanje in si s tem pomaga urediti že naučeno. Lahko ga tudi spodbudimo, da si oblikuje kratke
zapiske (zapiše si nekaj osnovnih točk) o tem, kaj se je naučil na današnjem srečanju.
Pomembne so torej tudi periodične povratne informacije, s katerimi lahko vzdržujemo napredek
in razrešimo morebitne nesporazume, kolikor hitro je mogoče. Uporabna vprašanja so: »Kakšne
zaključke lahko naredite na podlagi tega? Ali je v zvezi s tem kaj takega, zaradi česar vam je
neprijetno ali vas vznemirja?«
Zaključevanje
Že v prvem srečanju začne terapevt s pripravo pacienta na možna nihanja in poslabšanja stanja
ter na zaključek terapije. Preventiva pred recidivom poteka skozi celo terapijo. Pri tem je velikega pomena razreševanje pacientovih pričakovanj glede napredka. Kaj za njega pomeni izboljšanje, sprejemanje možnega poslabšanja kot sestavni del napredka, koliko časa namenja temu
cilju. Pacienta je potrebno učiti, kako identificirati in se spoprijeti s simptomi recidiva. Zgodnja

72

Potek kognitivno-vedenjske terapije

identifikacija je ključna za kontroliranje recidiva (Antony, Roth - Ledley, Heimberg, 2005).
Ko se terapija prevesi v končno fazo, se začne pripravljati pacienta na konec in ponovno preventivo simptomov, ob tem pa se testira pacientove pridobljene sposobnosti soočanja. Postopoma se
srečanja redčijo, od enkrat na štirinajst dni, nato na tri tedne in nato na mesec dni. Po zaključku
terapije se pacienti lahko oglašajo na postterapevtska srečanja »booster session« po približno
treh, šestih, dvanajstih mesecih (Beck, 1995). Pacient in terapevt skušata skupaj predvideti težave, ki bi se lahko pojavile v naslednjih tednih ali mesecih. Nato oblikujeta načrt obravnave teh
težav. Nekateri ljudje sprejmejo zaključevanje brez problemov, drugi postanejo bolj anksiozni.
Pacientu vedenje, da bo imel srečanja tudi po zaključku terapije, omogoča zmanjšanje anksioznosti glede svoje zmožnosti za vzdrževanje napredka. Postterapevtska srečanja omogočajo
terapevtu, da preveri, ali so se ponovno pojavile disfunkcionalne strategije.
Supervizija
Do zdaj smo opisali potek KVT od začetnega pridobivanja informacij, obravnave do zaključevanja. Vsaka terapija pa vključuje tudi proces supervizije, ki je ključen za pridobivanje spretnosti
v konceptualizaciji primerov, diferencialni diagnostiki in izvajanju obravnave. Supervizor lahko
terapevtom, ki še niso povsem samostojni in neodvisno kompetentni, daje podporo in povratne
informacije med procesom obravnave.
Cilj supervizije je, da se terapevt nauči spretnosti, ki so potrebne za opravljanje psiholoških služb
(Ledley Roth idr., 2005). Poleg tega je to tudi nujna stopnja za zaključek programa usposabljanja
in pridobivanje licence. Terapevti, ki se učijo, si morajo zagotoviti dovolj ur supervizije potrebne
vrste, da zadovoljijo kriterijem za licenco. Pri tem je pomembna tudi usposobljenost supervizorja, ki mora biti ustrezno kvalificiran.
Poleg tega, da se terapevt v superviziji uči, kako opravljati ocenjevanje in terapijo, se uči tudi,
kako biti klinik. Supervizor uči terapevte učence, kako reševati težave, ki nastopijo v terapiji, in
kako upoštevati etični kodeks kot vodilo pri delu in razreševanju etičnih dilem. Poleg tega se od
supervizorjev pričakuje, da bodo ocenili delo svojih učencev. Gre za tekoč proces, ki se dogaja
tekom supervizorskega odnosa, podobno kot se tekom terapevtskega odnosa oblikuje konceptualizacija primera. Ob tem procesu je potrebno stalno odzivanje z informacijami, s pomočjo katerih
lahko učenec uvaja spremembe do naslednjega supervizijskega srečanja.
Supervizorji so zakonsko in etično odgovorni za škodo, ki bi jo povzročil učenec pod njihovo
supervizijo (Ledley Roth idr., 2005). Njihova morda najpomembnejša vloga je namreč zagotoviti dobro pacienta. Poleg tega supervizorji pogosto opravljajo tudi vlogo mentorjev in ob tem
pomagajo učencem pri načrtovanju njihove karierne poti, zaželenega načina supervizije, pa tudi
pri pridobivanju novih spretnosti, ki jim bodo omogočile, da bodo morda sami postali supervizorji v prihodnosti. Zato nekateri supervizorji dovolijo naprednim učencem, da supervizirajo
nove učence.
Vloga učenca terapevta v procesu supervizije pa je, da svojim pacientom omogoči kar najboljšo
obravnavo. To lahko doseže tako, da se vnaprej dobro pripravijo na svoje delo s pacienti. Pomembno je tudi, da se držijo etičnih in zakonskih standardov in da se zavedajo osebnih vidikov,
ki bi lahko negativno vplivali na njihovo delo s pacienti. Učenec mora biti zato dobro pripravljen
za supervizijska srečanja, biti odprt za povratne informacije in izvesti spremembe, kadar je to
potrebno.
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Vprašamo se lahko tudi, ali kognitivno-vedenjski terapevti sami uporabljajo kognitivno terapijo,
kadar se srečajo s težavami znotraj ali izven terapije. Izkušnje supervizorjev kažejo, da nekateri
posamezniki ne želijo ali ne znajo uporabljati kognitivne terapijo pri sebi (Neenan, Dryden,
2004). Stališče, da je to nekaj, kar se uporablja pri pacientih, lahko vodi v delo, za katerim ni iskrenega prepričanja. Nadalje lahko vodi v pomanjkljivo razumevanje težav, ki jih imajo pacienti
pri vnašanju kognitivnih spretnosti v vsakdanje življenje. Pogosto ima terapevt stališče, da ve že
vse o kognitivni terapiji in želi spoznati nekaj novega, zato se v lastni terapiji odloči za drugačen
pristop, npr. za psihodinamsko terapijo.
Pri izbiri supervizorja naj bi bil najpomembnejši faktor tip izkušenj, ki jih želimo pridobiti (Ledley - Roth idr., 2005). V splošnem naj bi našli nekoga, ki je dober učitelj, ima čas za svoje
učence in upošteva meje. Pomembno je, s kakšno populacijo želimo delati (otroci, mladostniki,
odrasli), na katerem področju (npr. odvisnostne motnje ali zakonska terapija) in kje jih bomo
uporabljali (v bolnici, zaporu, šoli …). Potrebno je izbrati supervizorja, ki nam bo lahko pomagal
pridobiti te izkušnje. Nekateri posamezniki želijo pridobiti širše izkušnje, ki vključujejo tudi psihodinamične, interpersonalne ali na čustva usmerjene terapije. Supervizor naj bi poznali izbrano
orientacijo in znanstveno osnovo tehnik obravnave.
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Teorija navezanosti in transakcijska analiza
Attachment Theory in Transactional Analysis
Povzetek

N

avezanost je emocionalna vez med posameznikom in drugimi, ki se začne vzpostavljati (vsaj) od
rojstva naprej in traja celo življenje. Na osnovi tega se oblikuje notranji model dojemanja sebe
in sveta, ki je koherenten vzorec s pomembnim vplivom na posameznikovo funkcioniranje. Kljub
temu, da gre za ustaljene vzorce zaznavanja, mišljenja, čutenja in vedenja, ki pri posamezniku delujejo
avtomatično, pa se tekom življenja spreminjajo in so posledično dostopni za psihoterapevtsko obravnavo.
V pričujočem prispevku sprva podam širše teoretske usmeritve in razumevanje navezanosti ter vzroke za
spremembo navezanosti. V nadaljevanju se osredotočim na razumevanje stilov navezanosti in možnosti
terapevtske obravnave glede na transakcijsko terapijo.

Ključne besede

Transakcijska analiza, teorija navezanosti, stili navezanosti.

Abstract

A

ttachment is an emotional bond between an individual and others and is at least from birth enduring
throughout life. On this basis an internal model of perception of oneself and the world develops. This
is a coherent pattern which importantly influences one's functioning. Even though this is a stable pattern
of perception, thinking, feeling and behaviour, which acts automatically, it changes through life and is
therefore amenable to psychotherapeutic treatment. This article initially considers the wider theoretical
directions and explanations of attachment theory and the reasons for its changes. After that the article
focuses on an understanding of attachment styles and the possibilities for therapeutic treatment with
transactional analysis.
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Uvod
Korenine raziskovanja navezanosti izhajajo iz Freudovih teorij o ljubezni. John Bowlby (1907–
1990), ki velja za očeta teorije navezanosti, je posvetil obsežne raziskave konceptu navezanosti.
Navezanost je opisoval kot trajajočo psihološko povezanost med ljudmi, kot čustveno vez, ki
vpliva na naše vedenje od zibelke do groba. Nagnjenje, da navežemo močne čustvene vezi s
posameznikom, je temeljna sestavina človekove narave. Strinjal se je s psihoanalitiki, da imajo
zgodnje izkušnje v otroštvu pomemben vpliv na razvoj in na vedenje posameznika v kasnejšem
življenju. Otrokov vzorec navezanosti izvira iz odnosa med otrokom in primarnim skrbnikom.
Bowlby (1999) je domneval, da otrok posledično razvije notranji delovni model navezanosti, s
katerim predvidi vedenje drugih in razvije svoj odgovor na njihov odziv. V tem smislu nosimo
vsi naše zgodnje modele navezanosti s seboj. Ti modeli so notranji in delujejo izven zavednega,
so pa potencialno dosegljivi za preoblikovanje. Raziskovalci so pokazali, da ti vzorci navezanosti
vplivajo na razmerja v kasnejšem življenju. Bowlby (1999) je menil, da je navezovanje genetsko
predisponirano in da je njegov cilj ohranitev vrste ter da ima tudi evolucijsko komponento –
podpira namreč razvoj.
Razvoj teorije navezanosti
Poleg vpliva S. Freuda in drugih psihoanalitičnih teorij na teorijo navezanosti je slednja
postavljena na konceptih etologije in razvojne psihologije (Bretherton, 1992; Hobbes). V
zgodnjih petdesetih letih je priznan etolog Konrad Lorenz opazil, da je pri nekaterih vrstah ptičev
prisotna močna vez med materjo in potomci. Mladiči hitro opazujejo in sledijo materi, npr. pri
iskanju hrane.
John Bowlby (1969) je preko opažanj proučeval neugodne in škodljive učinke, ki jih povzroča
pretrganje vezi med primarnim skrbnikom in otrokom, bodisi zaradi separacije, prikrajšanja ali
izgube skrbnika in oblikoval teorijo navezanosti, prvič objavljeno leta 1958. Postavil je hipotezo,
da bo otrok v stresni situaciji iskal fizično bližino pomembnih drugih s ciljem zagotovitve varnosti
(otrok si bo poiskal fizično bližino skrbnika, če bo utrujen, prestrašen ali bolan). To vedenje
lahko opazujemo in opišemo. Ko je varnost dosežena, se bo otrok vrnil k igranju, raziskovanju
okolja. To vedenje je Bowlby imenoval navezovanje. Navezovanje je torej iskanje fizične bližine
pomembnih drugih v stiski z namenom doseči varnost (Hobbes).
Otrokove izkušnje ob iskanju bližine in odzivi skrbnikov vplivajo na pričakovanja in prepričanja,
ki jih otrok razvije o sebi, svetu in medosebnih odnosih (torej na notranje delovne modele) ter
povzročijo razvoj vezi med otrokom in skrbnikom. Če si otrok predstavlja mater kot skrbno in
koristno, o sebi razvije mnenje, da je kompetenten in vreden ljubezni (Cugman, 2003).
»Tuja situacija« in stili navezanosti v otroštvu
Na podlagi ponavljajočih se izkušenj predstavljajo izoblikovani notranji delovni modeli v
ozadju vedenjskega sistema navezanosti kognitivne mehanizme. Na njihovo oblikovanje vpliva
zaupanje, da je oseba, na katero je otrok navezan, dosegljiva in tudi odzivna.
Po predstavitvi Bowlbyjeve teorije so številni raziskovalci potrdili njegova odkritja in jih v
objavljenih dokumentih podprli in tudi dopolnili. Med njimi je bila Mary Ainsworth s sodelavci
(1978), ki je razvila eksperimentalno metodo, za katero se je v znanstveni literaturi uveljavil
izraz »tuja situacija«. Z njo je želela preveriti hipotezo, da je v starosti od 12. do 18. meseca
otrokovo reagiranje na materino odsotnost oziroma na ponovno srečanje z njo v neznanem
okolju kazalec otrokove navezanosti na mater. Torej da izraža, ali ima otrok v odnosu do matere
občutek varnosti ali ne.
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Potek poskusa »tuje situacije«:
1. opazovalec predstavi otroku in materi eksperimentalno sobo z igračami;
2. mati bere, otroka skuša zainteresirati za igrače, če se sam ne zanima zanje;
3. vstopi tuja oseba, se pogovarja z materjo, nato se zbliža z otrokom;
4. mati zapusti sobo, otrok ostane sam s tujcem v neznanem okolju;
5. mati se čez čas vrne, poskuša otroka zainteresirati za igrače, tuja oseba odide;
6. mati ponovno zapusti sobo, otrok ostane čisto sam;
7. tuja oseba se vrne, se poskuša igrati z otrokom;
8. mati se ponovno vrne.
Ob opazovanju otrokovih reakcij na spremenjene okoliščine je M. Ainsworth (v Bretherton,
1992) odkrila tri tipe navezanosti pri otrocih: varen stil in dva negotova stila navezanosti.
1. Varno navezani otroci (tip B):
- mater uporabljajo kot varno bazo, v novih situacijah precej svobodno raziskujejo;
- prenesejo kratka obdobja brez matere, čeprav jih njena odsotnost vznemiri;
- iščejo bližino ob materini vrnitvi (želijo si v naročje), kmalu pa se vrnejo k igri;
- razvijejo bolj raznoliko komunikacijo z materjo, bolj sodelujejo, manj izražajo jezo, ko jim
nekaj prepreči.
2. Izogibajoče navezani otroci (tip A):
- izogibajo se stiku z materjo. Približajo se ji in obstanejo ali tečejo stran, se je ne dotaknejo. Če
jih dvigne, se ne sprostijo, ko jih poskuša odložiti, protestirajo bolj kot drugi otroci;
- izražajo jezo do predmetov;
- veliko se jih bolj prijateljsko vede do tujca kot do matere.
3. Ambivalentno navezani otroci (tip C):
- nihajo med iskanjem bližine in odporom do bližine z materjo, se težko potolažijo;
- ne morejo se »odlepiti« od matere v tuji situaciji;
- izražajo jezo in odpor, ko mati poskuša, da bi se igrali v njeni odsotnosti;
- v času materine odsotnosti kažejo močno stresno reakcijo;
- nekateri so bolj agresivni, številni so bolj pasivni kot drugi otroci.
4. Kasnejše raziskave so pokazale še en tip negotove navezanosti; dezorganizirani-dezorientirani
stil navezanosti (Main in Solomon, 1986):
- zanje je značilna mešanica izogibajočega in ambivalentnega vedenja;
- v neznanih situacijah lahko uporabljajo protislovne oblike vedenja, npr. približevanje z glavo
nazaj, lahko se pojavijo tiki ali ohromijo;
- to so otroci, ki so so bili žrtve različnih zlorab ali so imeli izkušnje hudega zanemarjanja (Kobal
Možina, 2007).
Ainsworthova (v Bretherton, 1992) je tudi dokazala, da je varna navezanost povezana z materino
občutljivostjo. Dojenčki občutljivih mater so varno navezani, dojenčki neobčutljivih mater pa
izražajo t. i. anksiozno navezanost (Cugman, 2001). Številne longitudinalne študije so pokazale,
da otroci z varnim stilom navezanosti bolj zaupajo sebi, so bolj empatični, manj sovražni do
vrstnikov in bolj sodelujejo z odraslimi (7.Hobbes).
Stili navezanosti v odraslosti
Navezanost ni omejena samo na otroštvo, ampak se nadaljuje skozi celo življenje. Tudi
mladostniki in ljudje v različnih obdobjih odraslosti so navezani na druge osebe. Značilnosti
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navezanosti se z razvojem spreminjajo, vendar temeljne značilnosti ostajajo relativno stabilne
skozi življenje (Žvelc in Žvelc, 2006).
Tri kategorije navezanosti v otroštvu, ki sta jih potrdila Ainsworthova in Bowlby (v Bretherton,
1992) sta prevedla v tri kategorije navezansti v odraslosti (Hazan in Shaver, 1987; v Kobal
Možina, 2007). Avtorici Bartholomew in Horowitz (1991) sta izhajali iz Hasan in Shaverjevih
opisov navezanosti v odraslosti, vendar sta razvili nov model, ki izhaja iz Bowlbyjevega (1999)
kocepta notranjih delovnih modelov.

Slika 1. Model štirih stilov navezanosti (Bartholomew in Horowitz, 1991; Kobal Možina, 2007;
Žvelc in Žvelc, 2006).
Žvelc in Žvelc (2006) sta strnila značilnosti teorije Barholomewa in Horowitzove (1991) na
sledeč način: navezanost definirata z dvema temeljnima dimenzijama, t. i. model sebe in model
drugih, vsak je lahko pozitiven ali negativen:
1. Model sebe:
- pozitivni model o sebi kaže stopnjo, do katere je posameznik ponotranjil občutek lastne
vrednosti in pričakuje pozitiven odziv od drugih, njegova osnovna predpostavka o sebi je: »sem
vreden ljubezni«;
- negativni model o sebi se povezuje z visoko stopnjo anksioznosti in odvisnosti, njegova
osnovna predpostavka o sebi je:»nisem vreden ljubezni«.
2. Model drugih:
- pozitivni model o drugem kaže stopnjo, do katere posameznik doživlja, da so drugi dosegljivi
in nudijo podporo, osnovna predpostavka o drugih je: »drugi so vredni zaupanja«.
- negativni model o drugem se povezuje s stopnjo izogibanja bližini, njegova osnovna
predpostavka o drugih je: »drugi ljudje so nezanesljivi in zavračajoči«.
Ugotavljata pa, da se ti dimenziji lahko konceptualizirata tudi kot odvisnost in izogibanje. Dimenzija
odvisnosti se nanaša na odnos do sebe. Lahko se giblje od nizke (pozitivno samospoštovanje
je ponotranjeno in ne potrebuje zunanjega potrjevanja) do visoke (samospoštovanje potrebuje
neprestano potrjevanje drugih). Dimenzija izogibanja se nanaša na odnos do drugih. Predstavlja
stopnjo, do katere se ljudje zaradi pričakovanja, da bodo zavrnjeni, izogibajo odnosom z večjo
čustveno bližino.
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Na tej predpostavki o notranjem modelu sebe (odvisnost) in notranjem modelu drugih
(izogibanje) sta razvila sistem štirih stilov navezanosti v odraslosti. Za vsak stil je značilna
specifična kombinacija dimenzij podobe sebe in drugih (glej slika 1).
Splošne značilnosti oseb s posameznim stilom navezanosti*
1. Varen stil.
Osebe so v pripovedi o odnosih premišljene in koherentne. Imajo visoko samozaupanje,
uravnoteženo predstavo o sebi in pozitiven odnos do drugih. Postavljajo si realistične cilje in
načrte. Zanesejo se na druge in drugi se zanesejo nanje. V odnosih se počutijo varne, ni jih strah,
da jih drugi ne bi sprejemali. So pozitivno naravnane do intimnosti in jo lahko vzdržujejo, ne
da bi izgubile avtonomijo. Partnerske konflikte rešujejo konstruktivno, imajo boljšo zmožnost
prilagajanja. Modulacija emocij je skladna.
2. Odklonilno izogibajoč stil.
Osebe so v pripovedih o odnosih nekoherentne, manjkata jasnost in verodostojnost. Imajo
visoko samozaupanje, vendar je njihova struktura zelo šibka, slabo integrirana, nekoherentna.
Ne vidijo in ne sprejemajo svojih slabih strani. Poudarjajo neodvisnost in se kompulzivno
zanašajo sami nase. Na druge gledajo negativno. Njihova »pozitivna« samopodoba je kot
idealizacija sebe, je kot obramba pred izkušnjami zavračanja s strani drugih ter spoznanji lastnih
pomanjkljivosti. Počutijo se dobro brez tesnih navezav v odnosih. Pred razočaranjem se varujejo
z izogibanjem odnosom, s tem ohranjajo občutek, da so neranljivi. Zmanjšujejo pomembnost
odnosov, poudarjajo pomen svobode, neodvisnosti. Usmerjajo se na neosebne aspekte življenja
(hobiji, delo). Prijateljstva gradijo na skupnih interesih, aktivnostih, manj na čustveni bližini.
Odklanjajo intimnost, v spolnosti želijo obdržati čustveno distanco. Drugim težko zaupajo. So
manj čustveno izrazni, se manj samorazkrivajo.
3. Plašljivo izogibajoč stil.
Osebe imajo nizko samozaupanje, doživljajo občutek lastne nevrednosti. Pri navezovanju tesnih
stikov z ljudmi niso sproščeni. Zaradi strahu pred zavrnitvijo se izogibajo intimnosti (čeprav si jo
želijo). Doživljajo se kot nevredne ljubezni. Pričakujejo, da jim drugi ne bodo naklonjeni, da jih
bodo zavračali. Drugim ne zaupajo. Po drugi strani pa bi si želeli biti bolj odprti in zaupljivi. So
zelo nesproščeni, negotovi, oklevajoči, ranljivi, sramežljivi in plašni. So čustveno manj izrazni.
Lahko imajo nekaj prijateljev, a prijateljstvo so gradili več let. Imajo občutek, da v odnosu več
dajejo. Težko se spustijo v partnersko razmerje, če se, zavzamejo pasivno vlogo. So zelo odvisni
in bolj vpleteni v odnos kot partner.
4. Preokupiran stil. O odnosih se osebe pogovarjajo nekoherentno in pretirano čustveno. Sebe
vrednotijo nizko, druge pozitivno. Njihovo samospoštovanje je zelo odvisno od sprejemanja
drugih. So preokupirane z odnosi, idealizirajo odnose in druge ljudi. V odnosih Pretirano iščejo
bližino in se želijo popolnoma čustveno zbližati z ljudmi. Ne počutijo se dobro in so bolj ranljivi,
ko potreb po bližini ne zadovoljijo. V partnerskih odnosih jih skrb, če jih ima partner sploh rad.
Ljubezen doživljajo kot obsesijo in imajo v ljubezenskih odnosih veliko vzponov in padcev.
Zaljubijo se z lahkoto, hitro in so ljubosumni. Skozi spolne odnose skušajo zadovoljiti potrebo
po varnosti in ljubezni. Za druge skrbijo na samopožrtvovalen način, niso pa zadovoljni s skrbjo
drugih. Pogosto so odvisni in posesivni.

*Kobal Možina, 2007; Žvelc in Žvelc, 2006.
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Slika 2. Individualne razlike raziskovalcev v poimenovanju stilov navezanosti.
Navezanost je dinamičen sistem
Kot razlaga teorija navezanosti, so notranje reprezentacije odnosov navezanosti, ki jih dojenček
nezavedno razvije, v času relativno stabilne. Reprezentacije navezanosti so osnova za malčkovo
obnašanje v situacijah, ko objekti navezanosti, ki so »močnejši in pametnejši«, niso prisotni. Prav
zaradi njih pa se otrok tudi upira tistim izkušnjam v odnosih, ki ne nudijo opore in razočarajo.
Notranji modeli navezanosti organizirajo njegove izkušnje, kognicijo in čustva tako, da imajo
neposredne ali posredne razvojne posledice za oblikovanje prihodnjih medosebnih odnosov in
vplivajo na oblikovanje kasnejših delovnih modelov (Cugman, 2003).
Pomembno je, kako sprejemamo nove izkušnje oziroma informacije. Funkcionalno je, da
akomodiramo delovni model, kadar določene izkušnje niso v skladu z njim. Če je naš model
fleksibilen, potem smo informacije pripravljeni sprejeti. Tako se delovni model akomodira.
Takšen model je značilen za ljudi z varnim stilom navezanosti. Nasprotno pa imajo ljudje z
negotovimi stili navezanosti bolj zaprt, nefleksibilen model predstav o sebi in drugih. Zato
informacije sprejemajo selektivno – tiste, ki ne ustrezajo modelu, ignorirajo. S tem potrjujejo
obstoječo predstavo o sebi in drugih (Žvelc in Žvelc, 2006).
Stabilnost vzorcev navezanosti
Raziskave so pokazale, da je stabilnost otrokove navezanosti na mater večja kot navezanost na
očeta. Raziskave, v katerih so bili obravnavani rizični otroci glede na razvoj, so pokazale nižje
ocene stabilnosti.
D. Benoit in Parker sta ugotovila, da so pri odraslih materah iz srednjega oziroma višjega
srednjega družbenega razreda delovni modeli navezanosti stabilni (77 %–90 %), kar je potrdilo
Bowlbyjevo tezo, da so delovni modeli navezanosti stabilni v obdobju odraslosti.
Ko so J. Crowell in dr.(2002) ugotavljali stabilnost vzorcev navezanosti, merjenih z intervjujem
o navezanosti pri odraslih [Adult attachment interview, AAI] v obdobju od treh mesecev pred
poroko do osemnajstih mesecev po poroki, so ugotovili, da je 78 % udeležencev v tem času
ohranilo vzorec navezanosti, kar se ujema z ugotovitvami drugih avtorjev. Varna navezanost
ostane stabilna, tudi če se oseba poroči s posameznikom, ki ima anksiozen vzorec stabilnosti.
Anksiozni vzorci navezanosti so nekoliko manj stabilni, in to v pozitivni smeri. Vzorec
navezanosti se je spremenil od anksiozne do varne navezanosti predvsem pri osebah z višjo
stopnjo izobrazbe, ki so živele po poroki ločeno od staršev.
Rezultati kažejo, da sta izpostavljenost novim idejam, ljudem in odnosom kakor tudi telesna
in psihična oddaljenost od staršev spodbudna dejavnika pri rekonceptualizaciji odnosov
navezanosti. Torej raziskava potrjuje tudi drugo trditev teorije navezanosti, da so reprezentacije
navezanosti dovzetne za spremembe, če se spremenijo pomembne izkušnje glede medosebnih
odnosov. Razvoj partnerstva v odraslosti je lahko osnova za take spremembe.
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Procesi, ki podpirajo stabilnost navezanosti, so torej številni, in sicer:
1. stabilnost obnašanja objekta v času;
2. tendenca vztrajanja zgodnjih kognitivnih struktur;
3. relativno nizka pogostost in intenzivnost stresnih dogodkov;
4. vpliv posameznikov na okolje;
5. vpliv stabiliziranja osebnostnih lastnosti.
Teorija navezanosti torej domneva stabilnost navezanosti v običajnih okoliščinah, a tudi
spremenljivost. Nanje lahko vplivajo večje spremembe v življenju primarne družine, spremembe
v partnerskih ali terapevtskih odnosih (Cugman, 2003).
Vzroki sprememb stilov navezanosti
Ugotovili so, da na stabilnost oziroma spreminjanje vzorcev navezanosti bolj kot spremembe v
družinskih okoliščinah vplivajo spremembe v občutljivosti in odzivnosti objektov navezanosti.
Otroci ne razvijejo odnosov navezanosti le do matere, ampak tudi do očeta in do osebe, ki
zunaj doma skrbi zanje. Manjšo občutljivost matere lahko kompenzirajo druge osebe, ki lahko
zmanjšajo negativne posledice neobčutljive matere (Cugman, 2001). Zgodnja navezanost tudi ne
napoveduje kasnejšega vedenja.
Spremembe navezanosti zaradi kognitivnega razvoja.
Koncept navezanosti vsebuje čustvene (v odnosu se obojestransko razvijejo čustvene vezi),
vedenjske (z vedenjem izražamo in vzdržujemo odnose), socialne (tj. socialne odnose) in
spoznavne komponente (vsak oblikuje kognitivne sheme – delovne modele odnosov in njihovih
udeležencev). Ko se otrokove gibalne, govorne in socialne spretnosti razvijajo, se spreminjajo
naloge sistema navezanosti. Otrok je sposoben daljše ločitve od staršev in večje oddaljenosti
od njih. Pomembnejše postanejo kognitivne kompomente, vzdrževanje bližine pa postane manj
pomembna naloga sistema navezanosti.
Številni raziskovalci so ugotovili, da več predšolskih otrok kot dojenčkov oziroma malčkov izraža
vzorca »ambivalence« in »izogibanja«, manj pa vzorec »varnosti«. Domnevajo, da sprememba
nastane zaradi povečane govorne sposobnosti in spoznavno-socialne kompetentnosti otrok, ki je
potrebna, da vplivajo na starše in jih nadzirajo, da bi dosegli svoje cilje (Cugman, 2003).
Vpliv vzgojnega okolja, zunanjega varstva.
Vzrok za večje izražanje anksioznega stila navezanosti v predšolskem obdobju je lahko
kasnejša zmanjšana občutljivost staršev za razvoj varne navezanosti, lahko so do otrok preveč
vsiljivi ali jih zavračajo. Nekateri menijo, da je vzrok v nekonsistentni skrbi za otroka, ki je
posledica ponavljajočih se separacij od objekta navezanosti. Ugotovili so, da je najmočnejši
prediktor otrokove navezanosti pri treh letih občutljivost in odzivnost matere. Pri materah otrok,
uvrščenih v kategorijo »ambivalenca«, so ugotavljali manj konsistentno dostopnost, odzivnost
in občutljivost v primerjavi z materami varno navezanih otrok. Dolgotrajno zunanje varstvo
samo po sebi ne vpliva na pojav anksiozne navezanosti, ampak le v kombinaciji z materino
manjšo občutljivostjo. Tudi nenaden vstop v zunanje varstvo brez sodelovanja matere ima za
posledico spremembo vzorca, od varne navezanosti do anksiozne. Vsi otroci, ki so pokazali
spremembo od anksiozne do varne navezanosti, so bili deležni postopnega vstopa v zunanje
varstvo s sodelovanjem matere.
Otroci, ki so deležni kakovostnega zunanjega varstva, razvijejo komunikacijske spretnosti, ki
jim omogočajo učinkovitejše načrtovanje ločitve od matere, kar sodi med komponente varne
navezanosti v predšolskih letih (Cugman, 2003).
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Razveza staršev.
Obstaja razlaga, da je stil navezanosti stabilen skozi čas v večji meri zato, ker je okolje
relativno stabilno, in manj zaradi stabilnosti posameznikovih karakteristik. Če se otrokovo
okolje pomembno spremeni, lahko pričakujemo spremembe v kakovosti njegove navezanosti.
Razveza staršev neposredno vpliva nanje, na otroke ter na čustvene in socialne izkušnje vseh
članov družine. Konflikti in sovražnost med starši, ki spremljajo razvezo, so močneje povezani
z otrokovim razvojem kot razveza sama po sebi, povezani pa so tudi z anksiozno navezanostjo
otrok. Pri osemnajstmesečnih otrocih so opazovali spremembo od varne do anksiozne
navezanosti, ki je bila povezana z razvezo. Slednja je povezana tudi z večjo verjetnostjo, da bo
šestnajstletni mladostnik anksiozno navezan na starše. Ob anksiozni navezanosti so opazovali
tudi večjo neprilagojenost. Ta je bila pomembno povezana z razvezo staršev (Cugman, 2003).
Pogosti stresni dogodki.
Stabilnost vzorca navezanosti ni odvisna od navezanosti v prvem letu starosti, ampak je
navezanost v večji meri odvisna od stresnih življenskih dogodkov, ki jih posameznik doživi
v obdobju otroštva oziroma mladostništva. Negativni življenjski dogodki so pomembno
povezani s spremembo vzorca navezanosti, v večini primerov od varne k anksiozni navezanosti.
Kot odgovor na aktualne spremembe se lahko spremenijo tudi delovni modeli skrbnika glede
koristnosti in odzivnosti (npr. zakonski problemi vplivajo na odzivnost staršev), ni pa nujno
(Cugman, 2003).
Stili navezanosti in soočanje s stresom
Odzivanje na stres je tesno povezano s sistemom navezanosti in delovanjem notranjih modelov,
notranjih reprezentacij generaliziranih izkušenj in pričakovanj o tem, ali je posameznik taka
oseba, na katero se drugi odzivajo z nudenjem podpore, in ali zaznava druge pomembne osebe kot
take, ki so odzivne. Bowlby (1999) je predpostavil, da deluje mehanizem navezanosti v funkciji
zaščite pred nevarnostjo in leži v ozadju stresnih reakcij. Ko posameznik zazna potencialno
nevarnost, bo iskal zaščito, se odzval z agresivnostjo ali se bo umaknil. Na osnovi preteklih
izkušenj v pomembnih odnosih navezanosti posameznik razvije odnos do sebe, ki je negujoč ali
destruktiven.
Sistem navezanosti kot sistem za uravnavanje čustev
Varno navezani posamezniki ponotranjijo sposobnost samouravnavanja čustev, medtem ko
negotovo navezane osebe čustva premalo izražajo, se jim izogibajo (odklonilno izogibajoči) ali
pretirano izražajo (dezorganizirani, ambivalentni) (Kobal Možina, 2007).
Ljudje z varnim stilom navezanosti doživljajo in izražajo jezo veliko bolj konstruktivno in
situaciji primerno kot osebe z negotovim stilom navezanosti.
Pri ambivalentno navezanih ljudeh je izražanje jeze disfunkcionalno, pogosto je ne morejo
nadzorovati. Če v stiski, ob anksioznosti, ne dobijo podpore, reagirajo z jezo. Ker izražanje jeze
pri njih pogosto izzove strah pred izgubo, lahko to vodi v potlačevanje in posredno izražanje
jeze.
Tudi za ljudi z izogibajočim stilom navezanosti je značilno disfunkcionalno izražanje jeze, bolj
sovražni so kot drugi. Na jezo reagirajo z jezo in se svojega vznemirjenja ne zavedajo povsem.
Če si nekdo želi njihove podpore ali se znajdejo v situacijah, ko so odvisni od drugih, izražajo več
jeze kot drugi. Jezo lahko razumemo kot kontrolni mehanizem za vzpostavljanje emocionalne
meje v medosebnih odnosih (Žvelc in Žvelc, 2006).
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Razlike v odzivih na stres glede na stil navezanosti
Ljudje, ki so varno navezani uporabljajo konstruktivne strategije za soočanje s stresom, iščejo
podporo pri pomembnih drugih, priznavajo stres, ne da bi jih slednji preplavil. Imajo močan
občutek lastne učinkovitosti pri obvladovanju stresa in zaupajo drugim. Sposobni so revidirati
prepričanja, raziskujejo in tolerirajo sprožilce stresa. Imajo bolj fleksibilne in konstruktivne
sheme, ki omogočajo prilagajanje. S stresom se soočajo brez izključevanja ali pretirane
aktivacije sistema navezanosti. Pri posameznikih z varno navezanostjo se ocena samega sebe
ob stresni situaciji (napake pri eksperimentalni nalogi) ni spremenila, samopodoba je bila bolj
stabilna. Opisovali so se bolj uravnoteženo (brez idealizacij ali razvrednotenj), bili so zmožni
samorefleksije.
Osebe z odklonilno izogibajočim stilom navezanosti uravnavajo čustva z obrambnimi poskusi
izključitve sistema navezanosti in prepoznavanja kakršnega koli vira stresa. Kompulzivno
poskušajo ohraniti občutek zanašanja na samega sebe (samozadostnost). Bežijo od bližnjih
odnosov, zanikajo potrebe po navezanosti, minimalizirajo čustveno vpletenost. Poudarjajo
avtonomijo in nadzor. Zatirajo slabe misli in čustva, ne kažejo stresnih reakcij, uporabljajo
obrambne mehanizme zatiranja in disociacije. Nediferencirana obramba jim omogoča, da se
izognejo konfrontaciji z odnosi večje čustvene bližine in življenjskimi problemi.
Posamezniki s preokupiranim (anksiozno-ambivalentnim) stilom navezanosti poskušajo ob
stresu zmanjšati razdaljo z objektom navezanosti in s tem povečati občutek varnosti. Sistem
navezanosti je hiperaktiven. Naklonjenost drugih poskušajo pridobiti s pretirano pozornostjo in
kontroliranjem vedenjem. »Prilepijo« se na druge. V odnosu so pretirano anksiozni, prav tako
v stresnih situacijah, kar jim preprečuje kognitivno in vedenjsko razmejitev od virov stresa.
Pretirano aktivirajo slabe spomine in misli. Uporabljajo pasivne tehnike soočanja s stresom, kar
povzroča stopnjevanje stresa in njegovo razširitev na druga področja življenja (Kobal Možina,
2007).
Plašljivo izogibajoče navezani (dezorganizirani) imajo z zagotavljanjem varnosti največje
težave. V stresni situaciji reagirajo popolnoma disfunkcionalno. Počutijo se kot da so jih čustva
popolnoma preplavila in le-ta lahko poskušajo izraziti impulzivno, da bi olajšali čustven pritisk.
Posledica tega je lahko tudi samopoškodbeno vedenje (6.Hobbes).
Teorija navezanosti in transakcijska analiza
Podobnosti med teorijo navezanosti in transakcijsko analizo (v nadaljevanju TA) so presenetljive.
Ideja o notranjem delovnem modelu navezanosti ustreza ideji Skripta in stili navezanosti se
ujemajo z idejo Življenskih pozicij v TA (slika 3) (7.Hobbes). Bartholomewejeva in Horowitzeva
(1991) menita, da stil navezanosti definirata dve temeljni dimenziji, t. i. model sebe in model
drugih, od katerih je vsak lahko pozitiven ali negativen.
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Slika 3. Stili navezanosti in ‘v redu-pozicije’ (6. Hobbes; 7.Hobbes).
Eric Bern (1961, v Stewart, 1996), začetnik transakcijske analize, meni, da posameznik sprejme
svoj življenjski položaj »glede na cel svet in na vse ljudi na njem, ki so lahko ali prijatelji ali
sovražniki«. Oblikovanje najenostavnejših pozicij, Ti in Jaz, izvira iz vtisov in občutkov, ki jih
dojenček registrira že ob »hranjenju z materinim mlekom«. Predlaga štiri osnovne življenske
pozicije, glede na to, kako posameznik zaznava sebe in druge (+ je krajšava za biti v redu, – za
ne biti v redu):
1. Jaz sem v redu, Ti si v redu (Jaz +, Ti +);
2. Jaz sem v redu, Ti nisi v redu (Jaz +, Ti –);
3. Jaz nisem v redu, Ti si v redu (Jaz –, Ti +);
4. Jaz nisem v redu, Ti nisi v redu (Jaz –, Ti –) .
Mnenje, ki si ga otrok ustvari o sebi in drugih in se dokončno izoblikuje v drugem oziroma tretjem
letu starosti, vpliva na vse njegove nadaljne postopke. Spremlja ga tekom celega življenja, razen
če se enkrat zavestno ne odloči, da ga bo spremenil.
Bern (1961, v Stewart, 1996), je opisal Jaz +,Ti + pozicijo kot zdravo, kot položaj »junakov in
junakinj«. Lahko bi jo imenovali pozicija varnosti.
Jaz –, Ti + pozicijo je imenoval »depresivna» pozicija. Pri tej je, podobno kot je Ainsworthova
opisovala plašno-ambivalentni stil, poudaril jezo, ki jo nosijo ljudje z Jaz –, Ti + pozicijo do
drugih, ki jih zaznavajo, da so v redu.
Jaz +, Ti – pozicijo je imenoval »paranoidno«. V tej poziciji je lahko »pačenje« igra za razvedrilo
s ciljem zanikati, zatajiti čustva strahu.
Jaz –, Ti – pozicijo je opisal kot položaj »brezpomembnosti, ničevosti«, kjer ne moreš ničesar
doseči; pozicija brezupa (7.Hobbes).
Struktura ego stanj v negotovo navezanih skupinah
Odklonilno izogibajoči stil navezanosti (v redu-pozicija: + –). Vsiljiva, odbijajoča, zavračajoča
in pretirano stimulativna vzgoja je povezana z otrokovim izogibanjam. Matere se izogibajo še
posebej v stresnih situacijah (Cugman, 2001). Za to skupino je značilno, da so bili primarni
skrbniki hladni in neodzivni na otrokove znake ranljivosti oziroma so jih zelo vznemirili. Otrok
je to introjeciral v ego stanje Starša klienta, tako da je prepričan, da v odnosih ni varnosti oziroma
je zavrnjena, če jo potrebuje. Otroci so se temu starševskemu stilu prilagodili tako, da niso
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kazali znakov ranljivosti. Ego stanje Otroka tako vsebuje konflikt med zaznavo negotovosti in
ranljivosti ter odločitvijo, da ne naredijo in da ne potrebujejo ničesar. Pogosto se ta konflikt reši
preko identifikacije z ego stanjem Starša, ki izključi zavedanje konflikta (6.Hobbes).
St [parent, starš] – Ne bodi ranljiv.
O [adult, odrasel]
Ot [child, otrok] – Ne potrebujem ničesar.
– Sem ranljiv
Ambivalentni stil navezanosti (pozicija: jaz nisem v redu, drugi so v redu).
Raziskovalci so ugotavljali, da je premalo stimulativna in nedosledna, nepredvidljiva vzgoja
povezana z upiranjem in ambivalentno navezanostjo. V stresnih situacijah otroci izražajo jezo
in sovraštvo do matere ali pa nihajo med zavračanjem in privijanjem k njej (Cugman, 2001).
Za to skupino je značilna prezaščitenost s strani primarnih skrbnikov, ki so svojo lastno varnost
zagotavljali s pomočjo prisotnosti otroka. To se je introjiciralo v klientovo ego stanje Starša
(St) kot neodzivnost drugih na njegove namige po potrebni varnosti in hkrati pričakovanje, da
bodo drugi zagotovili varnost. Otrok je sprejel ta stil starševstva z jeznim oklepanjem starša.
Ego stanje Otroka (Ot) klienta kot odgovor na takšen starševski stil vsebuje dvoje: odprto
izražanje negotovosti in jezen odgovor do »starševskih figur«, ki bi mu lahko zagotovili varnost
(6.Hobbes).
St – Ti me lahko zavaruješ.
O
Ot – Sem jezen
– Ne počutim se varnega.
Plašljivo izogibajoči (dezorganizirani) stil navezanosti (v redu-pozicija: – –).
Pojavljanje grožnje v materinem obnašanju (trpinčenje) je povezano z dezorganiziranimdezorientiranim stilom navezanosti. Ob materini prisotnosti so otroci zbegani, obnašajo se
neorientirano in prestrašeno. Ta stil navezanosti so razvili otroci tudi kot odgovor na mater (ali
očeta), ki je hkrati vir zaščite in prestrašenosti (Cugman, 2001). Značilnost primarnih skrbnikov
te skupine je bila torej stalna nedoslednost in neskladnost ob zaznavi otrokove negotovosti. V
določenem trenutku so bili zelo dovzetni za otrokovo doživljanje stresa, v naslednji situaciji
pa so se posmehovali in zasmehovali isto željo po varnosti. Ti odzivi so se introjicirali v
klientovo ego stanje Starša kot velika neskladnost, ki se lahko hitro spremeni od »skrbnega« k
»zasmehujočemu« reagiranju. Otroci so se na poskus doseganja varnosti adaptirali tako, da ali
niso naredili ničesar, so se kazali kot nesposobne, ali pa so se razburili oziroma so postali nasilni.
Ego stanje otroka vsebuje torej oboje: intenzivno izkušnjo strahu in vrsto pasivnih odzivov na
ta strah (6.Hobbes).
St – Ne moreš mi zaupati.
O
Ot – Ne stori ničesar
– Sem prestrašen

PoloncaLAMPE

85

Psihoterapevtski pristop k različnim skupinam navezanosti
Način psihoterapevtskega pristopa, kjer ima transfer osrednjo vlogo, je zelo pomemben. Terapevt
mora delovati na prilagodljiv, predvidljiv in odziven način, ne glede na to, ali so potrebe po
varnosti klienta izražene neposredno ali le nakazane. Če se terapevt odziva, to pomaga klientu
pri razvoju in vzdrževanju varnosti.
V procesu terapije bo klient razvil transfer iz sojega ego stanja Starša in pričakoval enak
odgovor na njegove potrebe po varnosti, kot ga je bil vajen v otroštvu. Druga možnost je, da
bo klient projeciral v terapevta svoje nesigurno ego stanje Otroka in bo deloval do terapevta iz
introjiciranega ego stanja Starša.
Ko se transferni odnos vzpostavi, se v terapiji preide na analizo transakcij, iger in analizo skripta.
Te analize in izkušnje terapevtove odzivnosti na njegove potrebe po varnosti bodo pomagale
klientu, da bo identificiral introjekte v njegovem ego stanju Starša in neustrezno adaptacijo ego
stanja Otroka pri zagotavljanju varnosti.
Ko klient razvije to zavedanje, je pomembno, da to predela tudi na emocionalni ravni. To je
pogosto sprožilec bolečega, čustvenega odziva, ki lahko zajema vse, od žalosti, jeze, krivde in
samoobtoževanja do anksioznosti, občutka osamljenosti, utrujenosti, šoka. Izražanje bolečine
je vsekakor edinstvena za vsakega posameznika. Terapevt naj bi vseskozi vzdrževal visoko
stopnjo odzivnosti ter pomagati in spodbujati klienta k popolni čustveni sprostitvi. Ko bo klient
ta material predelal, bo spremenil vedenje ob doživljanju negotovosti. Dobil bo izkušnjo, da je
varnost mogoča, uresničljiva, da jo lahko najde znotraj sebe, tudi ko so prisotni drugi ljudje
(6.Hobbes).
Ilustracija psihoterapevtskega pristopa
Klienti z ambivalentnim stilom navezanosti bodo s stališča varnosti izredno pozorni na okolico
in zelo občutljivi kako se terapevt odziva na njihovo potrebo po varnosti. Pogosto bodo odbili
dovzetnost terapevta za njihovo stisko. Velikokrat pa bodo jezni nanj, ker ga bodo zaznavali kot
neodzivnega. Terapevta lahko doživljajo, kot da ni »tukaj z njimi«. V takšni situaciji je potrebno
predelati, ali je bil terapevt neodziven ali klient ni opazil odzivnosti. Pogosto govorijo iz ego
stanja Starša, ki je preveč zaščitniški, adaptirano ego stanje Otroka pa poskuša zagotoviti varnost
drugim s ciljem, da bi se navsezadnje sami počutili varne. Zmožnost za zagotavljanje svoje
lastne varnosti se povečuje s tem, ko se sicer zavedajo drugih, a se ne zanašajo nanje. V procesu
terapije morajo spoznati, da jim ne zagotavlja varnosti terapevt, ampak si jo oni sami.
Klienti z odklonilno-izogibajočim stilom navezanosti ne bodo pozorni na okolico glede varnosti.
Imeli bodo izkušnje, da se potrebe po varnosti ne prizna oziroma ne pokaže. Zaničljivo, iz ego
stanja Starša, bodo zanikali vsako potrebo po varnosti, terapevt pa ne bo vedno prepričan, ali
so res negotovi. Če bodo, bodo strah izražali pretirano previdno. Velikokrat se v njihovi globini
skriva hrepenenje po sprejetosti in prepoznavanju negotovosti. Ko se to razkrije, je potrebno
temo obdelati previdno, z vztrajnim približevanjem, ki zagotavlja nevsiljivo spoznanje.
Klienti z dezorganiziranim stilom navezanosti so zelo ranljivi. Zlahka pokažejo potrebo
po varnosti, vendar nimajo notranjih modelov, ki bi jim pokazali pot do nje. Nagnjeni so k
pretiranemu izkazovanju strahu, misleč, da bodo tako dosegli varnost. V psihoterapiji obstaja
nevarnost, da bolj kot je terapevt zanesljiv in vreden zaupanja, večja je možnost, da bodo klienti
razvili dezorganizirano reakcijo ob negotovosti. To pomeni, da je ena prvih nalog terapevta, da
zagotovi varno strukturo, v kateri bo klient lahko uresničeval svoje potrebe po varnosti. Poskuša
naj preprečiti škodljive izhode oz. izhode v sili in spodbujati navezovanje z drugimi ljudmi ter
razvijati kapaciteto klienta za večjo sproščenost v družbi. To pomaga pri izgradnji notranjega
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modela iskanja varnosti. Terapevta lahko doživljajo, kot da jih »vabi« v nevarnost, nato pa
varnosti ne zagotovi. Ob tem bodo impulzivno, zaradi intenzivnih čustev, zapustili prostor.
Prav zato je ena osnovnih nalog terapevta, da zagotovi strukturo, v kateri bo klient lahko začel
graditi svojo varnost. Zagotoviti mora tudi »zaprtje vseh izhodov« za pobeg. Spodbujati mora
navezovanje preko usmerjanja k drugim ljudem in razvijati kapacitete klienta, da se bo čutil
sproščenega v družbi, kar pomaga pri graditvi notranjega modela navezanosti (6.Hobbes).
Zaključek
Navezanost je čustvena vez. Kaže se kot koherentni vzorec vedenja, ki otroku zagotavlja bližino
odraslega, enega od staršev, in ga vedno pripelje v bližino ter stik z njim. Vključuje izmenjavo
udobja, skrbi in zadovoljstva. Vzorec navezanosti vsebuje cel sklop misli, čutenj, prepričanj in
načrtov. S temi opravlja organsko in biološko funkcijo, da zavaruje otroka pred vrsto nevarnosti,
kot tudi funkcijo razvoja sposobnosti, ki so potrebne za samoobrambo.
Na podlagi ponavljajočih se izkušenj s primarnim skrbnikom otrok oblikuje notranje delovne
modele sebe, drugih in odnosov. Vendar pa lahko vzpostavi navezanost tudi z drugimi osebami,
ki zanj skrbijo. Slednje lahko pomembno vplivajo na kompenzacijo morebitne neobčutljivosti
matere. Delovni modeli navezanosti delujejo avtomatično in vplivajo na posameznikovo
funkcioniranje v odnosih skozi vse življenje. Vplivajo na zaznavanje, mišljenje, čutenje in
vedenje. Zato med posamezniki najdemo razlike v dojemanju samega sebe in lastne vrednosti,
v pričakovanjih o dostopnosti in odzivnosti objekta navezanosti ter v strategijah za regulacijo
občutka varnosti.
Vendar ti modeli niso statični. Lahko se spreminjajo in se tako bolj ali manj uspešno prilagajajo
različnim okoliščinam in spremembam v življenju.
V psihoterapetskem procesu je potrebno klientu omogočiti izražanje in predelavo različnih
občutkov v varnem okolju. Če bo terapevt ob tem zmogel vzdrževati primerno odzivnost in
podporo ob verbalno ali neverbalno izraženi klientovi negotovosti, bo klient zmožen postopno
razviti nov, varnejši način navezanosti. Kar pomeni, da bo spremenil tudi dojemanje sebe in
drugih. V tej luči bo lahko postal samozavestnejši, konstruktivneje se bo soočal s stresom, gradil
bo kakovostne odnose z drugimi ljudmi, lahko se bo zanesel nanje in jih spoštoval.
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Primerjava Heideggrovega pojmovanja tesnobe in nekaterih
psiholoških konceptov tesnobe
A Comparison of Heidegger’s Concept of Anxiety
and Other Psychological Concepts of Anxiety
Povzetek

V

tem besedilu bom odgovorila na vprašanje, kako se psihološki koncepti tesnobe razlikujejo od
koncepta tesnobe v Heideggrovi filozofiji – in v čem so si podobni. Skušala bom izluščiti temeljne
značilnosti psiholoških konceptov tesnobe in jim poiskati skupni imenovalec. Izpostavila bom tudi razlike
med psihološkimi koncepti anksioznosti in ugotovila, da bi jih lahko razdelili na »tesnobo niča« in »tesnobo
vsega«. Obema je skupna neoptimiziranost ravni dražljajev. Nato bom psihološke koncepte anksioznosti
primerjala s Heidggrovim konceptom tesnobe. Videli bomo, da pojmovanje anksioznosti v psihologiji do
neke mere ustreza ‘Heideggrovi tesnobi’, vendar pri tem obstajajo tudi določene razlike. Dotaknila se bom
tudi vprašanja, ali je v ozadju tesnobe strah pred smrtjo oziroma kakšna je narava grožnje smrti v tesnobi.

Ključne besede

Tesnoba, anksioznost, Heidegger, psihološki koncepti anksioznosti.

Abstract

I

n this paper the author discusses how the psychological concepts of anxiety differ from Heidegger’s
philosophical concept of anxiety and in what ways they are similar. An attempt to discover the essential
elements of the psychological concepts of anxiety and their common denominator is made. Furthermore,
the author exposes the differences between the psychological concepts of anxiety and finds out that we
could classify them into ‘anxiety of nothingness’ and ‘anxiety of everything’. Both types of anxiety have
something in common: level of stimuli is not optimized. In the former case there is a lack of stimuli and in
the latter a surplus of stimuli. Also comparison of the psychological concepts of anxiety with Heidegger’s
concept of anguish is made. In paper is established that comprehension of anxiety in psychology corresponds
to some extent with ‘Heidegger’s anxiety’. The author also considers to what extent a fear of death underlies
anxiety and what is the nature of fear of death in anxiety.
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Uvod

»/…/ Naj bo že kakor koli, zagotovo velja, da je problem tesnobe vozlišče, na katerem se
srečujejo najrazličnejša in najvažnejša vprašanja, uganka, katere rešitev bi morala bogato
osvetliti vse naše duševno življenje.« (Freud, 1977). Navedena Freudova izjava zvesto odslikava
motive, ki so me v tem besedilu navedli k raziskovanju fenomena tesnobe. Raziskovanje je
teoretične narave, kar pomeni, da skuša iz različnih teorij, modelov osebnosti in konceptov priti
do določenih zaključkov in ugotovitev v zvezi s tesnobo. Del, v katerem opisujem omenjene
psihološke teorije in modele osebnosti, je zaradi omejenosti prostora znatno skrajšan. Namen
prispevka namreč ni opisovanje psiholoških konceptov anksioznosti in Heideggrovega koncepta
tesnobe, razen osnovnih značilnosti, ki so temelj primerjalne analize. Za bolj poglobljeno in
razširjeno poznavanje tematike pa je potrebno prebrati nekatera dela, ki so navedena v literaturi,
v izvirniku. Poudarek je na osebnih ugotovitvah, zaključkih, razmišljanjih in vprašanjih, ki se
ob temu zastavljajo.

2. Heideggrov koncept tesnobe
Osrednji pojem v Heideggrovi filozofiji je tubit1. Tubit je bivajoče, ki je samo sebi ontično
najbližje, ontološko pa najdlje. Bistvo tubiti je v njeni eksistenci. Tubit je sestavljena iz treh
modusov: govora, razumevanja in razpoloženja (počutja). Heidegger izpostavi vprašanje o smislu
biti ter o tesnobi, v delu »Bit in čas« (Heidegger, 1997) in kasneje v delu »Uvod v metafiziko«
(Heidegger, 1995). Večina besedila v tem poglavju so moji povzetki in interpretacije »Biti in
časa«, in sicer delov besedila, ki se posredno ali neposredno nanašajo na tesnobo.
Počutje je po Heideggru eksistencialni način razklenjenosti sveta, sobiti in eksistence2 . V počutju
se tubit predaja svetu, se mu pusti dotikati tako, da se na določen način izogiba sama sebe.
Eno izmed temeljnih počutij tubiti je tesnoba, njegov modus pa strah. Heidegger se sprašuje,
ali obstaja kakšno razumevajoče počutje tubiti, v katerem si je ta sama sebi na odlikovan
način razklenjena. Takšen način razklenjanja bi moral biti tak, da bi si postala v njem tubit
poenostavljeno dostopna, na svetlo pa bi morala priti strukturna celota iskane biti. Heidegger
ugotavlja, da tem metodičnim zahtevam zadošča fenomen tesnobe kot počutja. Tesnoba namreč
razklene tubit in nudi tla za dojetje izvorne biti celostne tubiti. Tesnoba je po Heideggru torej
temeljno počutje, kot odlikovana razklenjenost tubiti. Na kak način ravno tesnoba tubiti privede
pred njo samo? Tesnoba je tisto počutje, v katerem se tubit iztrga diktaturi >se<-ja in zapadanju3.
Tubit ima način biti biti-z-drugimi. Srečljiva je iz znotrajsvetno priskrbovalnega sosveta. Ker je
tubit odvisna od drugih, jim je v nekem smislu podložna. »Ni ona sama, drugi so ji odvzeli bit.«
(Heidegger, 1997: 27) ‘Drugi’ pa ne pomeni nek določen seštevek drugih, ampak ravno >se<,
neutrum, brezosebna instanca, ki pomeni vse in hkrati nikogar določenega. V nekem smislu
smo torej podrejeni >se<-ju. >Se< je ta, ki prevzame bit kot vsakdanjo bit-z-drugimi. >Se<
lahko imenujemo ‘subjekt’ vsakdanjosti. Prepuščanje >se<-ju je beg tubiti pred samo seboj
in pred svojo samolastnostjo. >Se< razvija svojo diktaturo ravno zaradi svoje nevpadljivosti,
nedoločljivosti. Heidegger to tematizira v znani povedi: »Uživamo in se zabavamo tako, kot se
zabava; beremo, gledamo ter presojamo literaturo in umetnost tako, kakor se gleda in presoja;
vendar se tudi umikamo iz ‘velike množice’, kakor se umika; imamo za ‘odvratno’, kar se ima
1

Tubit je Heideggrova skovanka, ki jo je težko prevesti v empirični termin. Za potrebe tega članka bomo dejali, da je tubiti nekako najbližje psihološki

‘subjekt’.
2

V psihologiji pa so, sledeč Heideggru, afekti in občutki avtomatično padli med (tretjerazredne) psihične fenomene ali celo spremljajoče fenomene –

kar pomeni nerazumevanje počutja kot fenomena
3Nem. ‘das Man’ prevajamo s ‘se’. Npr. ‘Man kann fliehen’ pomeni ‘lahko se pobegne’..
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za odvratno.« (Heidegger, 1997: 27). >Se< je način biti vsakdanjosti. Njegov eksistencialni
karakter je ‘povprečnost’. >Se< tubiti odvzema odgovornost, ki je poslej razpršena na brezosebno
instanco. Tubit z največjo lahkoto odgovarja na vse, ker ni nikogar, ki bi mogel biti za odgovor
odgovoren. Pravimo, da >se< ‘razbremenjuje’ tubit v njeni vsakdanjosti.
Zapadanje pa je (poleg ‘govoričenja’, ‘zvedavosti’ in ‘dvoznačnosti’ značilnost vsakdanje biti-vsvetu in pomeni prepuščanje biti-z-drugimi. V zapadanju si je tubit nesamolastna, izgubi svojo
bit. Nesamolastnost pomeni, da je bit-v-svetu v >se< popolnoma zasvojena s svetom in sotubitjo
drugih. Bivanje v >se< vnaša v tubit neko pomiritev; tubit, ki je zapadla, je ‘pomirjujoča’ (kar
pa jo paradoksno žene v nebrzdanost ‘obratovanja’). Tubit navidezno vse razume – s tem pa se
žene v odtujitev, v kateri se ji zakriva lastna samolastnost. Zapadanje je zmožnost biti-v-svetu v
modusu nesamolastnosti. V zapadanju je samolastnost tubiti zaklenjena.
Naslednji Heideggrov koncept, ki je pomemben pri razumevanju nastanka tesnobe, je ‘zlom
napotilnih sklopov’. Ko se tubit odtegne diktaturi >se<-ja, pride do zloma napotilnih sklopov; in
obratno, ko pride do zloma napotilnih sklopov, se odtegnemo >se<-ju. Tedaj se odpre možnost
za tesnobo. Napotilni sklopi so pojavi, ki napotujejo en na drugega. Ko npr. vidimo kladivo,
vidimo takoj tudi žeblje in funkcijo kladiva. Do stvari je tubit namreč v razmerju kot do stvari
‘za’ nekaj, priročnih priprav. Tubit dojema stvari skozi njihovo priročnost (‘funkcijo’) in jih kot
stvari na sebi ne opazi. Ko stvar iz nekega razloga (npr. da ne opravlja več svoje funkcije; da je
ni tam, kjer bi mogla biti; da se znajde tam, kjer ne bi smela biti; če jo zamenja boljša stvar ipd.)
izgubi svojo priročnost (funkcionalnost), pride do zloma napotilnih sklopov: stvar zagledamo kot
vpadljivo, vsiljivo ali uporno. »Upadljivost« daje priročno pripravo v določeni nepriročnosti.«
(Heidegger, 1997:16). Bivajoče je zmeraj napoteno na nekaj in je hkrati samo odnošaj nečesa.
Bit priročnega ima strukturo napotila; bivajoče je zmeraj napoteno na nekaj; pri nečem ima svoj
namen. Namen ‘iti v šolo’ npr. sprosti avtomobil kot napotilno sredstvo. »Odnosni karakter teh
odnošajev napotevanja dojemamo kot po-meniti.« (Heidegger, 1997: 18). Tubit, h kateri biti
spada razumetje biti, si sama ‘pomeni’ in si daje izvorno razumeti svojo bit. Odnosno celoto tega
pomenjanja imenujemo pomenskost in tvori strukturo sveta.
Heidegger se sprašuje, v kakšnem odnosu je tesnoba s strahom in ugotavlja, da sta v fenomenalnem
odnosu – »Očitno obstaja neko fenomenalno sorodstvo.« (Heidegger, 1997: 40). Tesnoba po
Heideggru šele omogoča strah. Strah je tisto počutje, v katerem se tubit umika na način bega.
V tesnobi pa se bit obrača k biti-v-svetu kot taki. »In samo zato, ker tesnoba latentno že določa
bit-v-svetu, se lahko ta kot priskrbovalna počutna bit pri ‘svetu’ boji. Strah je v ‘svet’ zapadla,
nesamolastna in sama sebi kot taka skrita tesnoba.« Strah postane groza takrat, ko ima ogrožajoč
karakter nedomačega4. >Pred-čim< tesnobe nima nobene namembnosti in za razliko od >predčim< strahu ni znotrajsvetno bivajoče. >Pred-čim< tesnobe nima karakterja škodljivosti in je
povsem nedoločno. >Pred-čim< tesnobe je ravno to, da ogrožajočega ni nikjer. V tem ‘nikjer’
pa tiči ‘nasploh’, razklenjenost sveta nasploh. Ogrožajoče je že tu, pa vendar ni nikjer, je tako
blizu, da utesnjuje in zapre sapo, vendar ni nikjer. >Pred-čim< tesnobe je svet kot tak, je bitv-svetu kot taka. Utesnjenost razklepa svet kot svet. V tesnobi izgubijo priročne stvari svojo
priročnost, namen, nič več ni samoumevno, >se< ponikne. Heidegger ugotavlja, da »v tesnobi
tone okolnosvetno priročno, znotrajsvetno bivajoče sploh. ‘Svet’ ne more ponuditi ničesar več,
prav tako malo sotubit drugih. Tesnoba jemlje tubiti možnost, da se zapadajočo razume iz ‘sveta’
in javne razloženosti.« (Heidegger, 1997: 40). Tesnoba tubit oposameznjuje in ji odpira možnost
tubiti kot ‘možnobiti’, daje ji prostost za svobodo izbire in zajetja same sebe. Vsakdanjost in
domačnost se zrušita vase, ko tesnoba pripelje tubit iz njenega zapadajočega prepuščanja svetu.
4

Nem. ‘Unheimlich’, izraz, ki ga uporablja tudi Freud.

.

MojcaHRIBAR

91

Zapadanje samo je namreč beg tubiti v domačnost, v >se<. Nedomačnost je po Heideggru
izvornejša od domačnosti. Tako zapiše Heidegger: »Pomirjena-domača bit-v-svetu je modus
nedomačnosti tubiti, ne obratno.« (Heidegger, 1997: 40).
Odlikovanost počutja tesnobe je torej v tem, da tubit oposameznjuje, privede jo nazaj iz zapadanja
in ji razodene samolastnost in nesamolastnost kot možnosti njene biti. Heidegger ugotavlja, da s
tem, ko nas tesnoba osredotoči na našo najlastnejšo eksistenco, nas razpre v našem ‘tu’ tako, da
zagledamo pred seboj vse svoje zmožnosti, tudi najskrajnejšo, možnost nemožnosti eksistence,
njenega izničenja. Eksistirati po Heideggru pomeni razumeti svojo lastno smrtnost; eksistenca je
bit-k-smrti. Tubit je necelovita vse do svoje smrti, toda smrt kot konec tubiti ni prisotna šele na
koncu življenja, kajti eksistenca je s svojimi možnostmi, tudi najskrajnejšo, že vselej pred seboj.
Ker je temeljna struktura tubiti skrb, temeljno razpoloženje pa je tesnoba, smrt kot eksistencial
Heidegger razume le iz njiju: v tesnobi zaeksistiramo kot biti-k-smrti. V vsakdanjem dojemanju
smrti je tesnoba pred smrtjo zakrita s ‘strahom pred nezgodami’. Empirična negotovost smrti,
ontično upanje v ‘izjemo’, v ničemer ne odloča o eksistencialno ontološki gotovosti smrti. Šele v
prenašanju tesnobe pred smrtjo in razumetju možnosti popolne nemožnosti se odprejo pogoji za
samolastno eksistenco: tesnoba je bit-za-smrt. Smrt je torej skrajno ‘more-biti tubiti’.

3.

Psihološki koncepti anksioznosti

3.1.
Primerjava pojmovanja »bistva« in izvora tesnobe v nekaterih psiholoških
konceptih tesnobe
Freudovo pojmovanje tesnobe5 se je skozi njegov lastni teoretični razvoj spreminjalo. Tesnoba
mu je predstavljala enega izmed osrednjih fenomenov v psihologiji, skozi katerega se lahko
dokopljemo do razumevanja človeka. Freud je v svojem zgodnjem obdobju razumel tesnobo
kot višek spolne energije, ki je neporabljen in se zato neposredno preobrazi v tesnobo. Govoril
je tudi o tesnobi kot o afektu, v katerem se reproducira forma rojstva – tesnoba je torej kasneje
v življenju reprodukcija izvorne separacijske situacije (rojstva). Kasneje je nekoliko spremenil
pogled, in sicer je vpeljal pojem potlačitve: libido se v tesnobo spremeni preko potlačitve (ne
več neposredno fiziološko). Preobrat v Freudovem videnju tesnobe je bil, da je tesnoba tista,
ki je primarna in ki povzroči potlačitev vsebin (in ne obratno, da potlačitev povzroči tesnobo).
»Tesnoba je tista, ki sproži potlačitev, in ne nasprotno, kot sem menil sprva.« (Freud, 2001).
Tesnoba ima signalno funkcijo in sproži potlačitev.
Teorija objektnih odnosov združuje vplive več smeri v tedanji psihologiji in psihoterapiji.
Skupno jim je, da izvor tesnobe povezujejo s pomanjkanjem strukture ega in njegovimi
disfunkcionalnimi mejami. Izvor tesnobe naj bi bila separacijska situacija ali situacija nasilnega
‘vdiranja’ objekta. V primerjavi s strahom je tesnoba difuzna in nastala bolj zgodaj v razvoju,
ko ego še ni intakten. Teorija objektnih odnosov je postregla s še danes aktualno klasifikacijo
razvoja ega po Mahlerjevi, s katero razumemo tudi razvoj tesnobe. Ugotovila je, da gre pri
posameznikih s shizoidno osebnostno strukturo za najbolj prvinsko tesnobo pred izničenjem;
pri tistih z narcisistično za tesnobo pred brezvrednostjo; pri borderline strukturi pa za tesnobo
zapuščenosti (v Praper, 1999).
Pojmovanje tesnobe pri Freudu in v teoriji objektnih odnosov si je podobno v tem, da je v obeh
primerih tesnoba povezana z odpovedjo mehanizmov za obvladovanje dražljajev, bodisi gre za

5

Pojma tesnobe in anksioznosti bomo v tem besedilu uprabljali kot sopomenki.

92

Primerjava Heideggrovega pojmovanja tesnobe in nekaterih psiholoških konceptov tesnobe

preobilico oziroma presežek dražljajev bodisi za primanjkljaj dražljajev. Pod presežek dražljajev
razumemo, da je tesnoba posledica zunanjih pritiskov, ki grozijo, da bodo nasilno predrli meje
jaza, da bodo osebo preplavile zunanje vsebine in da bo izgubila svojo identiteto. Ni pa nujno,
da meje ravno »klonejo«, zgodi se lahko tudi, da so meje jaza toliko difuzne, notranjost pa toliko
»prazna6« , da zunanje vsebine brez odpora prehajajo skozi te meje v notranjost jaza.
Do tesnobe zaradi »pomanjkanja dražljajev« pa pride, če jaz zaradi močne bariere (zunanje ali
notranje) ne more stopiti v pravi kontakt z zunanjostjo; pa tudi, ko so meje jaza toliko difuzne in
šibke, da se notranjost prosto ekspandira navzven, »išče« obstoj zunanjih objektov, ki niso ona
sama. Če so meje jaza močne oziroma rigidne, govorimo o nevrotski osebnostni strukturi, če pa
so šibke in difuzne, pa o t. i. šibki strukturi jaza ali celo osebnostni motnji.
Eksistencialistični modeli osebnosti vidijo tesnobo kot samonanašajočo se zavest, ki je pogoj
za možen razvoj eksistencialne tesnobe, hkrati pa tudi bistvo tega kar je v svoji biti, človek.
Tesnoba temelji bolj na filogenetskih kot ontogenetskih vidikih razvoja človeka. Frankl (1994)
tako ugotavlja, da je današnji človek zaradi sprememb v strukturi družbe oropan smisla in to vodi
v tesnobo. Tesnoba je torej pomanjkanje smisla, »eksistencialni vakuum« (bivanjska praznina).
Razloge za današnjo množično bivanjsko krizo vidi v tem, da človeka (v nasprotju z živaljo) ne
sili nagon, kako mora živeti, niti ga (v nasprotju s prejšnjimi časi) ne usmerja izročilo (v Ramovš,
1998). Nagon in izročilo kot obliki smisla sta torej v sedanjem času pri človeku razvodeneli.
Bivanjska praznina je ena izmed t. i. noogenih motenj, ki jih povzroča pri človeku frustracija na
področju svobode in odgovornosti ter volje do smisla. Eksistencialna tesnoba je po Franklu v
ozadju noogenih nevroz. Ta izhaja iz občutka praznine, nesmisla in pomanjkanja odgovornosti.
Anksioznost v sklopu teorij nevroticizma je razumljena kot komponenta osebnostnega faktorja
nevroticizma, ki je ena od dimenzij osebnosti (avtorji variirajo glede vprašanja, koliko je
temeljnih faktorjev oziorma dimenzij osebnosti – Eysenck prisega na 3, Catell 16, Model Velikih
pet na 5 ipd.). Poglavitni izvor anksioznosti je dednost, vendar priznavajo tudi vlogo učenja kot
faktorja, ki vpliva na oblikovanje osebnostnih potez; neposredno pa vidijo izvor anksioznosti v
bioloških substratih osebnosti (dopamin, serotonin, AP-2 beta genotip, amigdala ipd.).
Z vidika genetskih, psihofizioloških, nevroendokrinoloških in nevrobioloških aspektov
anksioznosti, je ta neposredna posledica biokemičnih dogajanj. Izvor slednjih so noradrenergični,
serotonergični, dopaminergični in predvsem benzodiazepinski sistemi (na makroravni pa
korteks in subkorteks, zlasti limbični sistem in amigdala). Sestavljeni pa so iz hitrosti in količine
nevrotransmitersko mediiranih informacij.
Od drugih pomembnih psiholoških konceptov anksioznosti naj omenimo Barlowa (1998), ki
izhaja iz evolucijskega modela osebnosti, in meni, da je anksioznost difuzna kognitivno-afektivna
struktura, ki izhaja iz bazične emocije strahu. Podoben pogled na anksioznost ima Craskejeva,
pri čemer je v njenem modelu še bolj poudarjena »bazična ranljivost« [ang. Vulnerability], ki jo
vidi kot osebnostno potezo visokega reda in ki vpliva na anksioznost (Craske, 1999).

6

Vsiljuje se nam primerjava s fizikalo mero »osmotskega tlaka«: vsebine bodo prehajale in silile tja, kjer je zgoščenost manjša.
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3.2.
Primerjava pojmovanja funkcije in tipov tesnobe v nekaterih psiholoških
konceptih tesnobe
V klasični psihoanalizi ima tesnoba več funkcij, najbolj poglavitna med njimi je zadrževanje prodora
nezavednega materiala v zavedno. V zgodnejšem obdobju je Freud govoril o tesnobi kot odvodu nakopičenih
libidinalnih dražljajev. V teoriji objektnih odnosov ima tesnoba signalno funkcijo, predvsem ob nevarnosti
destabilizacije ali dekonstrukcije psihičnega aparata oziroma jaza. V humanistično in eksistencialistično
usmerjenih modelih osebnosti nudi tesnoba možnost kako najti (kakovostnejši) smisel življenja in kot

taka omogoča prehod k bolj avtonomnemu, samostojnemu življenju. V teorijah nevroticizma
ima tesnoba funkcijo signala, ki sporoči, da je živčni sistem destabiliziran; kot taka lahko
tesnob sproži aktivacijo organizma h kar najbolj optimalenemu odzivu na okolje. Tesnoba
je ostanek samoohranitvenega instinkta v evoluciji. V konceptih, ki gledajo na anksioznost s
psihofiziološkega aspekta, ima ta funkcijo prenosa dražljajske situacije v vedenjsko akcijo,
ki uravnovesi razmerje dražljajev. Pri evolucijsko usmerjenih avtorjih (Barlow, 1998; Craske,
1999) pa je anksioznost preostanek evolucijskega samoohranitvenega instinkta in ima funkcijo
opozarjanja na nevarnost.
V nekaterih psiholoških konceptih anksioznosti, če ne celo v večini, obstaja več tipov tesnobe.
Naštela bomo nekaj najznačilnejših delitev tesnobe, v podrobnejšo razlago pa se ne bom spuščala.
Freud je govoril o tesnobi onega in tesnobi jaza (realna in nevrotična tesnoba). Realno tesnobo
vidi Freud kot izraz nagonov jaza po samoohranitvi. Pri nevrotični tesnobi pa se jaz loti poskusa
bega pred zahtevo svojega libida, in to notranjo nevarnost obravnava tako, kot da bi bila zunanja.
Razlikoval je tudi avtomatično tesnobo in tesnobo kot signal.
V teoriji objektnih odnosov je znana razvojna klasifikacija deferenciacije ega M. Mahler.
Glede na razvojne faze ega govori Mahlerjeva o najbolj prvinski tesnobi pred izničenjem7 pri
shizoidni; o tesnobi pred brezvrednostjo pri narcisistični; o tesnobi zapuščenosti pri borderline
osebnostni strukturi (po Praper, 1999). Posameznik s shizoidno strukturo je vrvohodec med
dvema skrajnostma: če ne spusti nobenega človeka psihično blizu, pade nanj breme izolacije,
zapira se v svoj svet in se s tem približuje psihotičnem stanju, kjer ni nikogar več razen njega
samega; če pa spusti objekt preblizu, je velika nevarnost, da se bodo njegove sicer rigidne meje
porušile in ga bo objekt preplavil, s čimer bo zopet izničen. Tesnoba posameznika z narcisistično
strukturo izhaja iz diskrepance med pristnim in lažnim sebstvom. Identifikacija z idealiziranimi
drugimi in negativna identifikacija s preziranimi drugimi je zunanje pomagalo, da se vzdržuje
osnovna kohezivnost sebstva, je razcepljen na razvrednoten, pristni self in zunanji, idealnizirani
image, lažni self.
V teorijah nevroticizma osebnostne lastnosti razumejo hierarhično. Eysenck je s pomočjo
empiričnih raziskav in faktorske analize ugotovil, da je nevroticizem osebnostna poteza
najvišjega reda (Musek, 1988). Anksioznost je komponenta nevroticizma, ki je ena od dimenzij
osebnosti. Kot druge osebnostne lastnosti ima tudi anksioznost poddimenzije, podfaktorje, ki se
od avtorja do avtorja nekoliko razlikujejo.
Omeniti velja še uradno psihiatrično klasifikacijo anksioznih motenj. V njej najdemo anksioznost
kot ključni kriterij identifikacijske motnje v naslednjih kategorijah: generalizirana anksioznost,
fobije, obsesivno-kompulzivna motnja, panika ipd. (DSM-IV, 1995). Zelo podobno klasificirata
anksioznost v njenih pojavnih oblikah Barlow (1998) in Craskejeva (1999).
7
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4.
Primerjava psiholoških konceptov anksioznosti in Heideggrovega
pojmovanja tesnobe
Preden začnem s primerjavo, še beseda o različnih diskurzih, ki ju primerjam. Očitna je
razlika med filozofsko ontološkim in empirično znanstvenim pristopom. Empirično usmerjena
psihologija ne bi priznavala Heideggrove hermenevtike kot znanstvene metode, Heidegger pa ne
priznava psiholoških metod kot ustreznih pri odkrivanju pojavov. »Eksistencialna analitika tubiti
je pred sleherno psihologijo, antropologijo in še zlasti pred biologijo.« (Heidegger, 1997: 9).
Na tesnobo Heidegger gleda ‘iz nje same’, kot izvorno in nepatološko počutje, lastno eksistenci,
na način hermenevtične fenomenološke metode. V psihologiji pa se na tesnobo gleda kot na
epifenomen nečesa tretjega, ponavadi znotraj korelacijske sheme ali modela ‘vzrokov in posledic’.
4.1.

Zlom napotilnih sklopov

Heideggrov koncept, ki je pomemben pri razumevanju nastanka tesnobe, je ‘zlom napotilnih
sklopov’, ki smo ga tematitizrali v poglavju o Heideggrovem pojmovanju tesnobe. Ideja zloma
pomenske strukture sveta, vsled umanjkanja priročnosti priprav, močno spominja na psihološke
razlage nastanka psihoz v teoriji objektnih odnosov, deloma pa tudi v psihoanalizi, v Franklovi
logoteoriji in v socialni psihologiji. V teoriji objektnih odnosov je psihoza kolaps meja med
subjektom in objektom (med zunaj in znotraj, med jazom in nejazom). Kot posledica tega
kolapsa stvari nimajo več pomenov (saj nimajo več nekega sidrišča, jedrne točke, iz katere bi se
opredeljevale), dogodki so alogični (oziroma se vzpostavi neka svojstvena, ‘bolezenska’ logika).
Freud pa zlom pomenske strukture sveta povezuje z libidom. O tem govori v sloviti analizi
primera Schreber. Ko se nekomu, ki zboli za psihozo zazdi svet okoli njega mehanski, mrtev,
oropan življenja, ‘predapokaliptičen’, to razlaga z libidinalno dekatekso objektov, sveta (Freud,
1995). V Freudovem ‘nedomačnem’ kakor v Heideggrovem ‘zlomu napotilnih sklopov’ stvari
izgubijo svoj pomen; pojavi se tesnoba.
Osrednji pojem v Franklovi eksistencialistični psihologiji je ‘smisel’, ki ga lahko razumemo kot
svet, ki ima (pozitivno) pomensko strukturo. Smisel je po Franklu nekak vrhovni označevalec,
‘veliki Drugi’8 , in ko umanjka, se sesujejo tudi pomeni posamičnih stvari; odslej nič več ‘nima
smisla’, vse je ‘brezzveze’ (saj povezava, ‘zveza’, ki podeljuje pomen, dejansko zmanjka). To
močno spominja na Heideggrov zlom napotilnih sklopov. Podobno bi lahko dejala za Laingovo
‘ontološko negotovost’, v kateri se izgubi kontinuiteta identitete in se razrahlja veriga pomenov.
V socialni psihologiji na Heideggrov ‘zlom napotilnih sklopov’ spominja pojem ‘socialne
resničnosti’, ki se lahko poruši.
V vseh izpostavljenih primerih gre za isti pojav, ki je razložen vsakič nekoliko drugače. Ko se
zamaje pomenska struktura sveta, nič ni več tako, kot je bilo. Posameznik je prisiljen izstopiti iz
rutine, iz ustaljenih tirnic, v ‘neznano’. Neznano (nedomačno) je zmeraj povezano z nevarnostjo.
Pojavi se tesnoba. Slednja se po neki logiki dogodkov pojavi tam, kjer je forma (struktura)
dogajanja razrahljana.
4.2

Tesnoba

Če začnem primerjavo s Heideggrom pri psihoanalitičnem pojmovanju tesnobe, opazimo, da se
8
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v obeh primerih pripisuje tesnobi izjemen pomen, osrednji v razumevanju človekove osebnosti.
Podobnost med tesnobo pri Freudu in tesnobo pri Heideggru, kot jo ugotavlja Düe, je tudi vloga
‘nedomačnega’ (Düe,1986). Oba povezujeta tesnobo z ‘nedomačnim’, Freud v smislu vračanja
potlačenega, Heidegger pa v smislu zloma pomenske strukture sveta. Vendar je bistvena razlika
v tem, da je za Freuda objekt tesnobe prikrit, zamaskiran, preži nekje v ozadju oziroma globini;
po Heideggru pa tesnoba dejansko nima objekta. Velika razlika je tudi v tem, da je Freud vsaj
v začetni fazi povezoval tesnobo s fiziološkimi pojavi, Heidegger pa meni, da je tesnoba pred
vsakršno fiziologijo in kemijo.
V teoriji objektnih odnosov se tesnoba povezuje z mejami ega, tj. mejami med zunanjostjo in
notranjostjo.
Tesnoba nastopi, ko meje ne funkcionirajo več ustrezno, ko grozi, da se bo ‘zunaj’ pomešalo
z ‘znotraj’. Podobno tudi Heidegger o tesnobi zapiše, da je ogrožajoče tako blizu, da zapira
sapo (‘utesnjuje’), pa vendar ga nikjer ne vidimo. Še ena podobnost je v tem, da tako v teoriji
objektnih odnosov kot pri Heideggru tesnoba nima objekta. Razlike med Heideggrom in teorijo
objektnih odnosov pa so v vrednotenju tesnobe.V teoriji objektnih odnosov se iz tesnobe ne more
‘izcimiti’ nič dobrega, signalizira namreč grožnjo psihičnemu aparatu; pri Heideggru pa pomeni
možnost avtentičnosti in samolastnosti, možnost iztrganja diktaturi >se<-ja. V teoriji objektnih
odnosov so povprečnost, normalnost, >se< na nek način ‘zaželjeni’, pri Heideggru pa pomenijo
zapadlost.
Psihološki eksistencialisti gledajo na tesnobo zelo podobno kot Heidegger. V tesnobi se odpirajo
možnosti, v njej ni nič več samoumevno. Tudi eksistencialisti vidijo eksistencialno tesnobo kot
nekaj zaželjenega. Vendar je pri eksitencialistih tesnoba le sredstvo, da se posameznik znova
integrira v pomensko celoto sveta, torej da spet zapade >se<-ju, četudi tokrat na hierarhično
višjem nivoju (ker je redefiniral pomenskost sveta in ponovno podelil stvarem smisel). Pri
Heideggru pa je tesnoba odlikovana sama po sebi, ne le v instrumentalnem pomenu kot pot k
nečemu tretjemu.
V teorijah nevroticizma se (močna) anksioznost tretira kot nekaj patološkega, deviantnega, kot
pretirano izražena dimenzija nevroticizma (oziroma njenih facetov). Ta dimenzija je statistično
povezana s celo vrsto variabel, ki skoraj brez izjeme namigujejo na ‘slabšo kakovost’ psihičnega
funkcioniranja (primer: višja anksioznost korelira z nižjim občutkom sreče, z višjo stopnjo
samomorov, z večjo verjetnostjo pojavljanja depresije, z večjo ekscitacijo vegetativnega
živčnega sistema, z nespečnostjo, s počasnejšo habituacijo na dražljaje ipd.). Pri Heideggru
pa tesnoba, nasprotno, kaže na večjo ‘kakovost’ bivanja. Tesnoba je v teorijah nevroticizma le
ena izmed ‘dimenzij’ osebnosti – s tem je izenačena z drugimi afekti in potezami. Tako teorije
nevroticizma kot Heidegger povezujejo tesnobo s smrtjo. Vendar teorije nevroticizma skozi
samoohranitveni gon v evoluciji; pri Heideggru pa je tesnoba, tesnoba pred ničem in razpira
tubit v njeni eksistenci, ki je bistveno bit-za-smrt.
Ostali so nam še psihofiziološki koncepti oziroma vidiki tesnobe. Primerjava je, kakor tudi pri
teorijah nevroticizma, zaradi različnosti diskurzov težka, skoraj nemogoča. Heideggerjev pogled
na odnos fizično – psihično je ne olajša: »Fiziološko sprožanje tesnobe je mogoče le, ker je tubiti v
osnovi njene biti tesno.« (Heidegger, 1997: 40). Psihofiziološke raziskave pa, nasprotno, menijo,
da dogajanje poteka pretežno enosmerno, v smeri fizioloških reakcij, ki povzročijo različna
duševna dogajanja. Redko stično točko bi lahko našli v raziskavah Kandela, ki je ugotovil, da
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je smer delovanja v nevrotransmiterskih sistemih lahko tudi obratna: duševno dogajanje (npr.
učenje) lahko fizično spremeni biokemično strukturo korteksa z nevrotransmiterskimi sistemi
(v Barlow, 1998).
Od naštetih psiholoških konceptov anksioznosti ugotavljamo najvišjo stopnjo podobnosti z
eksistencialno usmerjenimi avtorji, zanemarljive pa niso niti stične točke s teorijo objektnih
odnosov.
4.3.
Strah
Strah9 je po Heideggru modus tesnobe. Tesnoba šele omogoča strah. Strah je po Heideggru
‘v svet zapadla, nesamolastna in sama sebi kot taka skrita tesnoba’. V psiholoških konceptih
osebnosti pa velja strah za bolj izvornega od tesnobe. Če je kateri od teh dveh pojavov manj
zaželjen, je to gotovo tesnoba; strah ima namreč neko samoohranitveno funkcijo. Tesnoba se
tretira kot nekaj disfunkcionalnega, kar kaže na degeneriranost človeka – preostanek nečesa, kar
je včasih imelo svojo nalogo, sedaj pa je več nima.
4.4.

Smrt

Heidegger ugotavlja, da nam tesnoba omogoči, da zagledamo vse svoje zmožnosti, tudi
najskrajnejšo, možnost nezmožnosti eksistence, smrt. Heideggru pomeni smrt del tubiti, pogoj,
da sploh lahko govorimo o smrti ali življenju in da tubit sploh je; tesnoba pa je počutje, v katerem
se soočimo z možnostjo lastne neeksistence in v njej izberemo samolastnost kot možnost. V
večini psiholoških konceptov anksioznosti se smrt (kot eden izmed možnih izvorov anksioznosti)
dojema kot nekaj nasprotnega, ne imanentnega življenju. Tesnoba pa je v funkciji ‘borbe’ proti
smrti, v funkciji povečevanja verjetnosti ohranjanja življenja.
5.

Refleksije in zaključki

Ugotavljam, da obstaja v psiholoških konceptih tesnobe nek skupni imenovalec, ‘enota
primerjave’, in to je ‘dražljaj’10 . Predpostavljam, da je subjekt naravnan na določeno količino
in intenzivnost dražljajev – to je zanj ‘optimalna raven dražljajev’. Če se ta raven nenadoma
močno zniža ali poviša, je interakcija z zunanjim svetom izven optimalne ravni. Takrat
nastopi tesnoba. Ti dve obliki tesnobe imenujmo ‘tesnoba niča’ in ‘tesnoba vsega’. ‘Tesnoba
niča’ pomeni, da dražljaji umanjkajo, ‘tesnoba vsega’ pa, da jih je nenadoma preveč, da je
subjekt preplavljen z dražljaji. O ‘tesnobi niča’ se v psiholoških koncpetih anksioznosti govori
predvsem v smislu separacije od objekta (teorija objektnih odnosov, psihoanaliza) in v tesnobi
umanjkanja smisla (eksistencialisti). ‘Tesnoba vsega’ pa se omenja predvsem v smislu preobilice
zunanjih dražljajev, ki jih oseba ne more več obvladovati; dražljaji so lahko dejansko premočni
(Freudova transformacija presežnega libida v tesnobo, dogodek rojstva po Ranku) ali pa gre za
hipersenzibilnost posameznika (visoka bazična ranljivost po Barlowu in Craskejevi, labilni živčni
sistem v teorijah nevroticizma, shizoidna osebnostna struktura v teoriji objektnih odnosov).
Tako bolniki s psihozo in posamezniki z mejno organizacijo osebnosti kot tudi ljudje z nevrotsko
strukturo osebnosti in ‘zdrave’ osebe lahko občutijo obe obliki tesnobe, ‘tesnobo vsega’
in ‘tesnobo niča’. Bistvena razlika je v tem, da pri osebah z nevrozo najdemo tesnobo v bolj
posredni, transformirani obliki (posrednik pa je ravno ‘bariera’, lahko bi dejali tudi ‘močnejša
9
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osebnostna motnja). Takšen posameznik občuti obe obliki tesnobe, ‘tesnobo niča’ in ‘tesnobo
vsega’, zelo neposredno. Zaključimo lahko, da čim neposrednejši je odnos z zunanjostjo, tem
neposrednejša je tesnoba. Tesnoba na nek način je razmerje z zunanjostjo.
Če natančneje pogledamo pojem ‘preobilice dražljajev’, pravzaprav vidimo, da je le-ta pogojen
s ‘primanjkljajem dražljajev’. Šele ko izginejo običajni dražljaji, na katere smo habituirani, se
ustvari prostor za vdor novih, nepoznanih dražljajev, ki jih težje kontroliramo. In po drugi strani:
šele ko smo objekt intruzije novih dražljajev, umanjkajo stari, domači, utečeni, kontrolabilni.
Pomanjkanje in preobilica dražljajev sta torej vzajemno pogojena, spremenljivka pa je ‘novost’
dražljajev: pomanjkanje starih pomeni vdor novih. To močno spominja na Heideggrov koncept
‘zloma napotilnih sklopov’: ko ponikne samoumevnost stvari, se ustvari prostor za tesnobo in
nove pomenske strukture. Rezoniranje v nasprotni smeri je nekoliko bolj zahtevno. Glasilo bi se
‘pomanjkanje novih dražljajev pomeni vdor starih’. Umanjkanje dotoka novih dražljajev pomeni
grožnjo soočenja z ničem (skrajni primer je senzorna deprivacija) in zatorej preusmeritev na
vsebine, ki so na voljo, na ‘stare dražljaje’. Tako si lahko razlagamo anksiozno rezoniranje o
anksioznosti sami – ko ne preostane nič več novih dražljajev, se subjekt usmeri na sam ‘nič’.
Pojavi se vprašanj, kdo lahko občuti tesnobo oziroma kateri so pogoji, da lahko govorimo o
tesnobi. Menim, da npr. pri osebi z avtizmom o tesnobi težko govorimo, namreč zato, ker takšen
nima jaza v klasičnem pomenu besede. Kako pa je pri bolnikih s shizofrenijo? Nedvomno
ti, v prvih stadijih psihoze, poročajo o izraziti tesnobi. V tej fazi že ego razpada – ni pa še
povsem razpadel. V zadnjih fazah kronične shizofrenije pa tak bolnik preneha poročati o
tesnobi, predvidevamo, da zato, ker je ego že razpadel. Kaže, da je ego oziroma bolj splošno,
neka sidriščna točka, pogoj za možnost občutenja tesnobe. Ego omogoča intencionalno zavest,
omogoča zavedanje, da nam je tesnobno. V nasprotnem primeru bi šlo za goli, ‘živalski’ strah.
Brez sidriščne točke, ki reflektira zunanje dražljaje v zavest, organizem dejansko ‘živi’ okoljske
dražljaje, jih ne more zavestno selekcionirati in do njih vzpostaviti določenega odnosa. Lahko bi
dejali, da oseba z avtizmom oziroma bolnik s shizofrenijo ‘živita’ nič (simbolno smrt ega), zato
ne moreta občutiti tesnobe ‘pred’ ničem.
Naslednje vprašanje, vredno razmisleka, se glasi, zakaj nam je v bližini smrti tesno. Ali je
praznina (tako imenujmo absolutno pomanjkanje dražljajev, ki je simbolna smrt) sama po sebi
vzrok tesnobe – ali pa je praznina v funkciji sprožitve nekih nadaljnjih procesov, ki sekundarno
pripeljejo do tesnobe. Denimo praznina, ki je percepirana kot grožnja, saj simbolizira smrt in
izničenje, bi lahko povzročila procese, katerih funkcija bi bila to praznino zapolniti; eden izmed
teh procesov bi lahko bila tesnoba, ki nadomesti prejšnjo vsebino izpraznjene cone s kognitivnoafektivno strukturo tesnobe, v kateri bi se ‘dogajanje’ vrtelo okoli primarnega ‘nedogajanja’. V
tem primeru bi tesnoba imela funkcijo ohranitve kohezivnosti psihičnega aparata: rezoniranje o
Niču kot obramba pred Ničem. To bi lahko veljalo za primer, ko dražljaji nenadoma umanjkajo.
Kaj pa ko jih je preveč in jih ni moč kontrolirat? Vemo, da se tudi takrat pojavi tesnoba, ne
moremo pa je razlagati v smislu funkcije zapolnjevanja praznine. Morda bi jo pa lahko v tem
drugem primeru razlagali v smislu odvrnitve od intruzivnih dražljajev, preusmeritve na neko
tretjo vsebino. Poglejmo si to dvojno funkcijo tesnobe na konkretnem primeru, na primeru
psihoze. Poskusimo na psihozo gledati kot na posledico pribitka ali primanjkljaja dražljajev;
v prvem primeru si posameznik preveč spreminjajočo realnost s pomočjo psihoze ‘ustavi’ (se
izolira, zapre v svoj svet, zunanjost se ga več ‘ne tiče’); v drugem primeru pa si posameznik
začne sam poustvarjati manjkajoče dražljaje, ki so tokrat notranji; svoj notranji svet si naredi
bolj ‘dražljiv’, razburljiv (npr. pri paranoidni psihozi). S pomočjo tesnobe si optimizira raven
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dražljajev. 'Optimizacija dražljajev' pa konec koncev pomeni optimizacijo možnosti za preživetje (organizma). Če združimo oba primera, bi lahko dejali, da je tesnoba nekakšna 'tamponska
cona', nekakšen 'Vmes', ki se pojavi ob primanjkljaju ali presežku dražljajev in katere interes je
ohranjati samo sebe. Zanimiva je izjava pisatelja Philipa K. Dicka11 : »Občutja tega tipa, ki se
nanašajo na celotno resničnost, imajo to značilnost, da sama sebe podaljšujejo, nadaljujejo.« S
tem je imel v mislih tesnobo. Tudi psihološki behavioristi zastopajo stališče, da je tesnoba nekakšen anticipatoren odgovor, ki producira sprožilce nje same, in ima tendenco, da vztraja tudi, ko
je brezpogojni dražljaj odsoten. Tesnoba je torej struktura, katere objekt je ona sama. Tesnobo
kot objekt same sebe bi lahko, sledeč temu razmišljanju, videli v dvojnem smislu: da deluje kot
redukcija presežnih zunanjih dražljajev (namreč z zamenjavo teh dražljajev z njo samo) ali kot
indukcija manjkajočih dražljajev (v smislu tesnobnega rezoniranja, ki nadomesti siceršnjo 'dražljajsko praznino'). Kot takšna ima morda funkcijo optimiziranja dražljajske ravni.
Za konec spregovorimo še o objektivnosti razmišljanja o tesnobi. Znanstveno razmišljanje o
tesnobi mora biti objektivno, nevtralno, nepristransko, kar pomeni, da mora znanstvenik tesnobo
motriti od zunaj, ne iz nje same. Znanstvenik ne sme biti tesnoben. Njegovo spraševanje in razmišljanje o tesnobi mora biti vselej spraševanje in razmišljanje o tesnobi (anonimnega) drugega.
Izostanek znanstvenikove tesnobe, njeno 'preskočenje', preskočenje vprašanja po tesnobi sprašujočega in razmišljujočega o tesnobi (ker to vprašanje namreč rezultira v tesnobi sprašujočega in
tako kompromitira znanstveno objektivnost) je torej pogoj znanstvenega razmišljanja o tesnobi.
Vendar: ali lahko razmišljamo o tesnobi objektivno, kar pomeni zunaj 'nje'? Ali lahko mislimo
tesnobo, brez da bi stopili v 'njo'? Ali že samo tovrstno spraševanje paradoksno ne poraja določene tesnobe (ali kaže nanjo)? Znanstveno razmišljanje o tesnobi torej terja odsotnost tesnobe v
razmišljujočem; hkrati pa uvid in refleksija tega dejstva paradoksno rezultirata v tesnobi. In znova se tesnoba izkaže kot sebi protislovna, pa vendar združujoča nasprotja v enotujoči fenomen,
ki je tukaj vzniknil kot to besedilo.
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Ljubezen je otrok svobode
Love is a Child of Freedom
Povzetek

V prvem delu opisuje avtor – opirajoč se na Moellerjevo delo »O ljubezni« – deidealizirano ljubezen.
V drugem delu izpostavi izvore nesposobnosti za ljubezen in skicira koncept zrelega ljubezenskega
odnosa, ki ga povzame s stavkom: »Biti zrel pomeni biti sposoben premakniti se iz iluzij k resničnosti, ne
da bi pozabili resničnost.« Zrela ljubezen je ljubezen, ki poleg občutka povezanosti vključuje tudi močan
občutek ločenosti.
V sklepnem delu odkrije avtor svojo – se pravi psih oanalitično – predstavo zrelega ljubezenskega
odnosa. Pri tem se posluži evangeljske podobe in eksemplarično pokaže, kako lahko v partnerskem
odnosu življenje pridobimo ali ga izgubimo.

Ključne besede

Ljubezen, svoboda, idealizacija, psihoanaliza, zrel partnerski odnos.

Abstract

In the first part the author describes de-idealized love, referring to Moeller’s work »About love«.
In the second part he points to the sources of incapability for love and sketches the conception of a mature
love relationship, which he sums up in the statement: »To be mature means to be able to move from
illusion to reality and the other way around without completely disenchanting the illusion and without
forgetting the reality.« We can say that a mature love is the love that besides the feeling of oneness also s
a strong feeling of separateness.
In the final part he serves us an image from the gospel and exemplary shows how we can either gain or
lose a life in partnership.
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Love, freedom, idealization, psychoanalysis, mature partner relationship.
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Vsako psihoanalitično zdravljenje je poskus osvoboditi
potlačeno ljubezen. 		
						
S. Freud
Star francoski pregovor pravi: 'Ljubezen je otrok svobode' (L’amour est l’enfant de la liberte).
Neverjetno, kako ljudska modrost hrani slutnje in spoznanja, za katera potrebuje človek, preden
jih zares razume, dolga desetletja osebnostnega razvoja. Razume tako, da osvobodi svojo ljubezen spon bojazni in ogroženosti ter da brez večjih težav prenaša to svobodo pri tistih, ki ga
imajo radi.
O ljubezni je bilo mnogo povedanega, a še vedno nimamo zadovoljive teorije ljubezni.
Pravijo, da je Platonovo delo Simpozij najvplivnejše evropsko delo o teoriji ljubezni. V Simpoziju (1983) navaja znano legendo o tem, da so bila človeška bitja ustvarjena kot ‘zaokrožene
celote’. Sestavljena so bila iz treh spolov: moškega, ženskega in hermafroditskega. Imela so dva
obraza, štiri roke, štiri noge in dva spolna organa. Lahko so hodila naprej in nazaj. Ker pa so
skušala ‘splezati v nebesa’, so ogrožala bogove, zato je dal Zeus vsakega predstavnika človeške
rase presekati na dvoje. Tako smo postali ljudje heteroseksualni, homoseksualni ali lezbični pari.
Po nasilni razdvojitvi sta oba dela nekdanjega človeka želela priti nazaj skupaj tako, da sta ovila
roke drug okoli drugega in se združila v objemu. Ko pesnik Aristofan v svojem uvodu v Platonov Simpozij(1983) komentira to legendo, poudari, da smo bili na začetku eno in da je ljubezen
preprosto ime za željo in težnjo po celoti, po enosti.
Aristofanov pogled na ljubezen pa se na moč ujema z 2500 let mlajšim, psihoanalitičnim
pogledom na ljubezen. Gre za to: ljubezen je ponovno odkritje prvobitnega stanja veličastne
popolnosti, enosti, ki sega nazaj v zgodnje otroštvo. Izvira iz nasilne, travmatične ločitve. Posledična rana se zaceli z erotično navezanostjo. To naredi ljubezen za prototip protitravmatskega
procesa in je v resnici antiteza travme. Zato je vsaka ljubezen tudi poskus ponoviti idealno srečo
intrauterinega oceanskega občutka. Ta izkušnja geneze življenja v ljubljenju nas usmerja hkrati
nazaj in naprej: ponavlja naše lastno rojstvo, nakazuje pa tudi rojstvo našega notranjega sebstva,
o katerem so pred psihoterapijo, čeprav na različne načine, govorile svetovne religije, zlasti krščanstvo in budizem. V evangeliju beremo, kako težko so ljudje razumeli Jezusovo učenje, da se
mora človek ponovno roditi.

Odstrta ljubezen
Idealizacija partnerja, čustev in pogosto tudi samega sebe je sestavni del psihodinamike ljubezni.
Prevladuje univerzalno olepševanje ljubezni, čeprav se tu in tam v njenem opisovanju pojavi tudi
njena temna stran. Naša nezavedna metoda je jasna: svoj pogled osredotočimo na luč ljubezni, da
bi se borili proti njeni senci, in se tu in tam poslužimo njene sence, da bi zasenčili njeno luč. Zato
lahko rečemo, da je tudi naše videnje ljubezni bolj v službi psihične stabilizacije kot v službi
spoznavanja stvarnosti, kakršna v resnici je.
Michael Lukas Moeller (1988) opiše devet tančic, s katerimi prekrijemo pravo naravo ljubezni in
se tako oklepamo njene idilične podobe. Po njem jih povzemam in komentiram.
1.

Sreča in nesreča porajata druga drugo

»Pod nebesi lahko vidimo lepoto kot lepoto le zato, ker je tam tudi grdota,« poudarja Lao Ce
(2007) pomembno dejstvo, da naše zaznavanje izkušenj temelji na primerjavi. Srečo, ki jo tudi
Freud enači z ljubeznijo in jo ima za ‘tranzitorno izpolnitev’, lahko zato doživimo v vsej polnosti
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le, če vemo, kaj je nesreča. Zato Moeller (1988) poudarja, da sta zanj dva bistvena elementa duševnega zdravja: poleg sposobnosti doživljanja izpolnjujoče ljubezni tudi sposobnost doživetja
globoke nesreče. In se sprašuje dalje: »Če torej čista sreča ne more biti med bistvenimi cilji v
človeškem življenju, ker mora biti zmeraj povezana z izkušnjo njenega nasprotja, kaj naj zavzame mesto hrepenenja po blaženosti?« In odgovarja: »Po mojem mnenju mora to biti izkušnja
nasprotij, se pravi izkušnja intenzitete življenja.« In priznava, da kadar je srečen, tudi sam ne
sprejema rad tega stališča. Velja pa si zapomniti: »Kdor ni sposoben doživeti globoke nesreče,
tudi globoke ljubezni ne zmore doživeti, kajti kjer je močno sonce, so tudi močne sence.« To
resnico je poznal že Nietzsche (1999): »Sreča in nesreča sta sestri dvojčici, ki skupaj odraščata.«
2.

Ljubezen in agresija

Zgodovina izvorov in vzrokov ljubezni nam pomaga razumeti, kako to, da se ljubezen tako
pogosto kaže kot ambivalentna, da se z ljubeznijo hkrati, do iste osebe, prepletajo impulzi sovraštva. Sovraštvo, pomešano z ljubeznijo, izvira deloma iz predhodnih razvojnih obdobij in temelji
deloma na reakcijah ego-instinktov. Temelje lahko najde v resničnih in občasnih motivih. Tako
opiše Freud (1994) tri vire ambivalentnih čustev, ki praviloma spremljajo vsak ljubezenski odnos: transferni vplivi zgodnjega otroštva, povsem legitimni ego-instinkti odraslega in nazadnje
zunanji povodi oziroma konkretno aktualno doživljanje.
Tudi sodobni G. Bataille (1989) poudarja, da ljubezen že od začetka ne more nastajati brez agresije: »Moderna spoznanja s področja seksologija nagibajo k ponarejeni miroljubnosti diadnega
odnosa s svojim diktatorstvom nežnosti in k zatajitvi vsake agresivne dinamike, brez katere na
ljubezen ne moremo niti misliti niti je izkusiti. Povsem možno je, da ta naravni vidik agresije v
ljubezni povzroča danes več občutkov krivde kot seksualna dimenzija ljubezni. V vsakem primeru je zatirana, moralno neodobravana; nanjo gledajo kot na motečo, nezrelo sestavino.« In Ana
Freud (1998) pojmuje idealizacijo kot obrambo, usmerjeno specifično proti agresiji. Splošna
idealizacija ljubezni nakazuje nezavedno prizadevanje, kako obdržati njene agresivne vsebine
na povodcu. Kot sta ljubezen in užitek tipična motivatorja vojne, je očitno, da se želimo ubraniti
grožnje tistih, ki so nam najbližji.
Tudi za ljubezen in agresijo velja že omenjena podoba o soncu in senci: 'Kjer luč sonca najmočneje sije, tam so tudi sence najmočnejše.'
3.

Ljubezen in odsotnost travme

»Sablja, skrita pod njenimi perutmi, te lahko rani,« pravi o ljubezni, avtor 'Preroka’ in jo na ta
način razlikuje od prijateljstva. Ljubezen je tudi obrambna struktura, naperjena proti osnovni
travmi. Psihoanalitiki govorijo o erotičnem transferju kot obrambi proti psihotični konstituciji.
Transfer lahko nastane v dolgotrajnem, globokem ljubezenskem odnosu, kakor seveda tudi v
analitični situaciji. Stoller (1985) meni, da v spolnem vzburjenju uresničujemo svoje specifične
infantilne travme z namenom, da bi jih zanikali in presegli: »Moja teorija ima seksualno vzburjenje za še en primer tega, o čemer so drugi govorili že pred tisočletji, namreč da ljudje niso zelo
ljubeča vrsta in da to velja zanje še posebej, ko imajo spolne odnose. Kako slabo!« Stollerjeva
negativna podoba ljubezni je podobno enostranska kot njena idealizirana podoba, saj premalo
upošteva integrativno moč ljubezni. Več njegovih psihoanalitičnih kolegov pa meni, da je spolnost poslednje zavetje sodobnega človeka pred grozečim občutjem nezavarovanosti in vrženosti
v ta svet. Osnovna travma sodobnika je tako očitno pomanjkanje občutja primarne zavarovanosti
in udomačenosti v tem svetu.
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Samo ljudje, ki se izognejo ljubezni, se lahko izognejo žalosti

'Samo ljudje, ki se izognejo ljubezni, se lahko izognejo žalosti.' Najprej mislimo pri tem na
notranjo grožnjo, znano vsakomur, ki ljubi: 'Globlje ko se predajam ljubezni, tem močnejša ljubezen se bo razvila med nama, ter čim intenzivnejša in vse prežemajoča čustva bom imel, tem
močneje se bom moral soočiti z notranjo napetostjo, strahom in tesnobo, ki spremljajo morebitno
izgubo.' Vemo tudi, da se ob izgubi ljubezenskega odnosa v nas mobilizirajo doživetja ločitev od
najzgodnejših dni. Zato poraja ljubezen v nas dvojno tesnobo: prvo zaradi potencialne izgube v
sedanjosti, drugo pa zaradi ponovne oživitve preteklih separacijskih travm oziroma izgub. Tudi
zato smo najbolj ranljivi takrat, ko ljubimo.
Groza osamljenosti v ljubezenskem odnosu pa se ne nanaša le na grozečo ali dejansko izgubo.
Osamljenost spremlja vsako krizo partnerskega odnosa, in ko sta partnerja v njej, ne vesta zagotovo, ali gre za krizo rasti ali za grozeč brodolom. Anton Čehov zato vsakemu, ki se boji osamljenosti, svetuje, naj se raje ne poroči. Tobias Brocher (1962) omenja štiri krize osamljenosti v
dvoje. Prva kriza je v razočaranju, da partner ne more izpolniti pričakovanj, zaradi katerih smo
ga izbrali. Drugi krizi osamljenosti botruje strah, da ne bomo mogli preseči sence lastne preteklosti in se spremeniti tako, da bi poglobili svojo skupnost v dvoje. Tretja kriza se razvije iz resignacije, obupa in depresije zaradi trajnih sporov ter vedno večjega pomanjkanja resnične bližine
in intimnosti. To doživetje osamljenosti se pogosto konča z resno psihosomatsko boleznijo ali z
begom iz zakona. Do četrte in zadnje krize osamljenosti pa pride, če se zakonca v skupnem staranju ne moreta v pogovoru ozirati na prehojeno pot, na svoje skupno živeto ali neživeto življenje.
5.

Nesreča nadvlada v ljubezni

S kratkim orisom osamljenosti, skozi katero se mora prebiti vsak ljubezenski odnos, smo se
dotaknili že pete tančice, opirajoč se na pesimistično Freudovo stališče, da je na koncu nesreča
v ljubezni močnejša od doživete sreče. To pa zato, ker se celo največje in najbolj uspele ljubezni
v nezavedni primerjavi s podobo ljubečega roditelja zdijo le drugorazredne. Starš morda ni bil
posebno ljubeč, marveč ga je takšnega naredilo otroško hrepenenje po njem in otroška potreba
po idealizaciji, po dobrem objektu.
Ko se velika otroška ljubezen preoblikuje v ljubezen do novega partnerja, vsebuje prenos tudi
vse s tem povezane občutke krivde, ki vodijo do erotičnih zavor, kar močno prispeva k deseksualizaciji stalnih razmerij.
Ko postane partnersko razmerje boleče, ponovno oživijo in se usmerijo na partnerja tudi druga
negativna otroška čustva, kot je bila morebitna premajhna pozornost, zavist, podcenjevanje in
otroški bes. Avtor Emocionalne inteligence (Goleman, 1996) meni, da le 20 % naših čustvenih
vzgibov sprožijo aktualne situacije, medtem ko gre pri drugih 80 % za prenos iz neke druge, bolj
ali manj pretekle, zlasti pa otroške situacije, ki pa jo naše nezavedno doživlja kot sedanjost in jo
s sedanjo situacijo dejansko zlepi.
Balint (1981) poudarja, da je veličino primarne ljubezni in drugih otroških oblik ljubezni
praktično nemogoče doživeti v kasnejši odrasli dobi.
6.

Erotika je povezana z življenjem tudi v umiranju

Tesno povezanost med ljubeznijo in smrtjo odkriva njena šesta tančica. Vsak, ki je v celoti okusil življenje, ve za neizmerno združevalno moč ljubezni in smrti. Če je ljubezen najvišja oblika
bivanja, potem nezavedna podobnost s smrtjo sledi le iz vzajemne vrste nasprotij, ki se, kot je
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znano, stikajo. Tako ljubezen kot smrt se nanašata namreč na razpad ega. Bataille (1989) pravi:
»Težnja po ljubezni, gnana do svojih meja, je težnja po smrti ... Življenje se neprestano nadaljuje,
ampak samo zato, da bi pogoltnilo to, kar je ustvarilo ...«
Skrivnostno povezanost med erosom in tanatosom so ljudje slutili že v preteklosti; mnogi pesniki
so jo mojstrsko izrazili, med njimi tudi naš Gradnik (1967):
'Pil sem te in ne izpil, Ljubezen.
Ko duhteče vino sladkih trt
vžil sem te, da nisem bil več trezen
in da nisem vedel, da si Smrt.
Zrl sem v strašne teme tvojih brezen:
in ker bil pogled je moj zastrt
od bridkosti, nisem vedel, Smrt,
da si najskrivnostnejša Ljubezen.'
Kot vidite, je psihoanaliza – pač v skladu s svojim metodičnim arzenalom – dojela prvi del
resnice, namreč da je del bistva intenzivne ljubezni razpad ega in da razkroj individualnosti v
ljubezni ne ogroža le ljudi z zgodnjimi motnjami in posledičnimi krhkimi vezmi ega. Drugi del
Gradnikove resnice, da utegne biti smrt ‘najskrivnostnejša Ljubezen’, pa je pridržana slutnjam
pesnikov, najglobljim človeškim sanjam in upom ter veri vernikov.
Omenimo še, da je za ego ogrožajoča stran ljubezni na nezavedni ravni posebej grozljiva. Pravijo, da je potreba po kontroli – tako samokontroli kot kontroli partnerja – in posledična nezmožnost predanosti najmočnejša ovira ljubezni v današnjem času. Drugi razlog, zakaj je moč
ljubezni minimalizirana, je stoletja trajajoč proces civilizacije zahodne družbe. Že Freud (1994)
je ugotavljal, da kultura temelji na zatiranju nagonov. Omenjeni proces civilizacije je gradil
superego: družbena prisila se je internalizirala v samoprisilo, ki se je izrazila v naraščajočem
zaviranju človekovih nagonov in čustev. Če imamo vsa čustva pod kontrolo in če so intenzivna
čustva zreducirana na ustrezno, družbeno želeno jakost, je nevaren demon ljubezni ukročen kot
udomačen tiger, ki nam jé iz roke. S tem pa smo se že dotaknili napetosti, ki jih ne poraja dinamika ljubezni kot taka, marveč zunanje, socialno okolje.
7.

Razvrednotenje in zavist v ljubezni

'Tisti, ki ljubi, ceni svojega ljubljenega preko vsake meje.' To ‘precenjevanje objekta ljubezni’ je
sestavni del njene univerzalne idealizacije, ki pa ima tudi svojo temno stran: ker enega in edinega
tako visoko vrednotimo, izgubijo vsi drugi dobršen del svoje vrednosti; na nek način jih s tem
razvrednotimo in podcenjujemo. Tudi zato se prijatelji tistih, ki so se pravkar zaljubili – da ne
govorimo o nekdanjih partnerjih in partnerkah –, počutijo zapostavljene, odrinjene na stranski
tir. V njih se poraja zavist; njihove zavisti pa se bojijo tudi zaljubljenci sami. To ilustrira eden
najslavnejših ljubezenskih parov na svetu, Shakespearova Troilus in Kresida (IV. dej., 4. scena)
(1970):
TROILUS: »Ljubim te, Kresida, tako čisto,
		 da te bogovi jezni, ker jaz tebe
		 častim bolj, nego mrzle ustnice
		 častijo nje, zdaj meni odvzemajo.«
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udomačen tiger, ki nam jé iz roke. S tem pa smo se že dotaknili napetosti, ki jih ne poraja dinamika ljubezni kot taka, marveč zunanje, socialno okolje.
7.

Razvrednotenje in zavist v ljubezni

'Tisti, ki ljubi, ceni svojega ljubljenega preko vsake meje.' To ‘precenjevanje objekta ljubezni’ je
sestavni del njene univerzalne idealizacije, ki pa ima tudi svojo temno stran: ker enega in edinega
tako visoko vrednotimo, izgubijo vsi drugi dobršen del svoje vrednosti; na nek način jih s tem
razvrednotimo in podcenjujemo. Tudi zato se prijatelji tistih, ki so se pravkar zaljubili – da ne
govorimo o nekdanjih partnerjih in partnerkah –, počutijo zapostavljene, odrinjene na stranski
tir. V njih se poraja zavist; njihove zavisti pa se bojijo tudi zaljubljenci sami. To ilustrira eden
najslavnejših ljubezenskih parov na svetu, Shakespearova Troilus in Kresida (IV. dej., 4. scena)
(1970):
TROILUS: »Ljubim te, Kresida, tako čisto,
		 da te bogovi jezni, ker jaz tebe
		 častim bolj, nego mrzle ustnice
		 častijo nje, zdaj meni odvzemajo.«
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KRESIDA: »So mar bogovi nevoščljivi?«
PANDARUS: »So, so, so, so – to je jasno ko beli dan.«
KRESIDA: »Je res, da moram zapustiti Trojo?«
TROILUS: »Res, žalibog.«
KRESIDA: »In s Trojo Troila?«
TROILUS: »Trojo in Troila –«
KRESIDA: »Saj ni mogoče.«
TROILUS: »In kar na mah, ko sreča odbija
pravico do slovesa, ne dopušča
odlašanja, jemlje up ustnicam,
da se še snidejo, neusmiljeno
hromi objeme in duši prisege,
še preden jih naš dih ječe rodi.«
Prisilna ločitev ljubezenskega para se pripisuje zavisti bogov. V uvodnem mitu je prav ta božanska zavist velike moči, združene ljubezni, privedla do razdelitve človeških bitij na dva spola. Pri
Shakespearu pa postaneta hrepenenje in neizpolnjenost – v resnici sama ljubezen – rezultat povsod prisotne zavisti, ki je tako globoko brezno, da ga je treba zakriti s tančico. Tudi ta zavist se
ne poraja le iz aktualne situacije odrinjenosti in razvrednotenja, marveč zajema vso življenjsko
zgodovino, odnos s starši in rivalstvo med sorojenci. Sociolog Helmut Schoeck (1973) je opisal
celotno socialno življenje z doživljanjem zavisti. Da je nekaj na tem, je zaslutila tudi slovenska
ljudska modrost pred psihoanalitičnimi in sociološkimi analizami, in to lapidarno izrazila: Če bi
zavist gorela, bi ne potrebovali drv.
8.

Omejevanje samouresničevanja

Pogosto poudarjamo, da nas ljubezen osvobaja s tem, da postanemo resnično to, kar smo, in da
nam podari redek občutek svobode. Njen prispevek k naši integriteti je nedvomno v močni izkušnji njene moči in energije. Spregledati pa ne smemo drugega učinka, ki je prav tako pomemben:
»Če se navežem na partnerja, se vežem tudi na določen samorazvoj. Sodobni francoski filozofi
ne pojmujejo identitete kot naprej dano strukturo, marveč kot specifičen način razvoja. Tako si z
začetkom ljubezenske navezanosti zapečatimo tudi svojo identiteto. S stališča intenzivne nezavedne zveze se individualna identiteta pojavi kot artefakt opazovanja posameznika,« ugotavlja
Jürg Willi (1981).
Prav zaradi navezanosti omejuje ljubezen mnogovrstne razvojne možnosti v podobni meri kot
dejstvo, da imamo svoje starše raje, kot bi imeli katere druge, in da imamo svojo domovino
raje, kot bi imeli katero drugo deželo. Danes povzroča velik del odpora do ljubezni nezavedno
zaznana utesnjenost selfa, posebej pri ljudeh, ki čutijo, da so v svojem osebnostnem razvoju v
zaostanku. Gre za nadaljnji paradoks ljubezni, namreč da po ljubezni še zlasti hrepenijo tisti, ki
si želijo večjo svobodo notranjega razvoja. Ker pa jim ljubezen ne more nuditi tolikšne stopnje
svobodnega razvoja, kot si ga želijo, se je včasih bojijo. Presenetljiva je ugotovitev, da je v vseh
deželah največ ločitev približno po štirih letih, kar nam vsiljuje sklep, da naj bi ljubezen povsod
po svetu trajala približno enako dolgo. Poleg postopnega slabljenja erotične privlačnosti se v
tem času očitno tudi zaostri notranje nasprotje med samouresničevanjem in skupno partnersko
identiteto.
Tako torej ljubezenska energija po eni strani prispeva k našemu samouresničevanju, po drugi
strani pa ga omejuje.
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Ljubezen kot kontraproduktivna regresija v storilnostno naravnani družbi

Vemo, da moč ljubezni premika gore. Celo moderni management se poslužuje moči ljubezenskega partnerstva, ki spodbuja delovni učinek. Na ta način skuša doseči maksimalni dobiček.
Na soproge gledajo namreč kot na bistven dejavnik motivacije zaposlenih na vseh hierarhičnih
nivojih – tako bi zagotovili njihovo neutrudljivo predanost. S tem ko se postavlja ljubezen vedno
bolj v službo družbenih potreb, je oropana svoje prvobitne edinstvenosti in prične služiti socialni
rutini. Ljubezen se kaže posredno ali neposredno kot prilagojena oblika storilnostno naravnane
družbe – in sicer do te mere, da postane celo ljubljenje obramba proti ljubezni sami, s tem ko se
v postelji poslužujemo tehnik doseganja orgazmov.
Ljubezensko doživljanje pa se po svoji naravi slabo ujema z zahtevami vsakdanjega življenja,
kjer funkcioniramo, če hočemo biti uspešni in prilagojeni, po sekundarnih procesih, medtem ko
se v ljubezni v veliki meri prepuščamo primarnim procesom in regresiji, se pravi, da se z nivoja
odraslih spustimo na otroški nivo. Otroštvo pa ni le prostor bojazni in travm, marveč je tudi
zibelka bogatega človeškega vsemirja, neizčrpen vir igre in ustvarjalnosti. Ko se moramo zaradi
vseobsegajoče funkcionalizacije družbe podrediti načelu uspešnosti, zanikamo temelje svojega
otroštva, ki pa so nujno potrebni pri odkrivanju ljubezni. Zato je ljubezen tako nekompatibilna
s sodobnim življenjem.
S tem smo le nekoliko odgrnili devet tančic, s katerimi radi zagrinjamo ljubezen, ko skrbimo za
svojo psihično stabilizacijo. To odstiranje tančic lahko povzamemo v misel, ki jo najdemo že pri
prvem madžarskem psihoanalitiku, Ferencziju (1984): »Razvoj objektne ljubezni in sprejemanje
bolečine ob spoznavanju zunanjega sveta predstavljata enoten, nedeljiv proces.« Čudno, kako
nas ta psihoanalitična spoznanja spominjajo na evangeljsko ‘strmo in ozko pot, ki vodi v življenje’. S tem pa ljubezni nismo razvrednotili; še vedno dajemo prav Aristofanu (v Platon, 1983),
da je ljubezen ‘od vseh bogov /.../ najprijaznejša človeku, je njegova pomočnica in zdravilna
sila.’

Nekaj mejnikov v razvoju človekovih ljubezenskih sposobnosti
Pol stoletja po začetkih psihoanalize je Fairbairn (1952) prepričljivo izpostavil otrokovo težnjo,
da vzpostavi odnos s človekom kot njegovo primarno potrebo. Po Fairbairnu je naš pogled na
otrokov razvoj v mnogih pogledih še vedno podoben Freudovemu, vendar smo s tem premaknili
težišče na otrokov odnos z objektom in na vlogo, ki jo v tem odnosu igrata ljubezen in občutek
varnosti. Zato lahko trdimo, da zdrav otrokov razvoj zagotavlja tudi zdrav razvoj njegovih ljubezenskih sposobnosti.
Odnos z materjo ali z nadomestno materjo pa je za otroka bistven tudi zato, ker se le z njegovo
pomočjo izogne avtistični izolaciji, ki mu grozi od vsega začetka, in si le v njegovem okviru
začne ustvarjati svoj notranji svet, svojo psihično strukturiranost. Postopoma in le opirajoč se
na odnose z ljudmi, se otrok izvleče iz začetne nediferencirane konfuznosti, lahko razvija vedno
zrelejše odnose z ljudmi ter si ob tem izgrajuje svoj psihični aparat.
Otrokova potreba po človeškem odnosu, da lahko ne le fizično, marveč tudi psihično preživi in
se razvija, je tako velika, da se porodi v otroku zelo hitro tudi skrb za dobrobit objekta, se pravi
nekaj, kar bo kasneje, seveda na mnogo bolj zreli ravni, pomembna sestavina zrelega ljubezenskega odnosa (Fonda, 1997).
V mojih krogih pogosto slišim izjavo, da v psihoterapevtskem delu komaj še naletimo na ‘pravega nevrotika’, da je vedno več šibko, se pravi osebnostno mejno strukturiranih pacientov. Ta
diagnoza ‘mejno strukturirana oseba’ se mi zdi podobno ohlapna in široka kot diagnoza ‘rak’ v
medicini. Pa tudi podobno prognostično negotova. Kljub svoji ohlapnosti in prešibki diferenci-
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aranosti pa nam je danes vendarle dovolj koristna za terapevtsko delo. Vsekakor gre za ljudi, ki
so utrpeli motnje v zgodnjih razvojnih obdobjih; pri tem je šlo prav za motnje v njihovem prvem
ljubezenskem odnosu. O natančnem izvoru in razvoju teh motenj pa imajo avtorji, ki jih opisujejo, različna mnenja.
Nekateri menijo, da so njihove matere premalo empatične, zato niso zmogle regresije, v kateri
bi ponudile svojemu otroku dovolj dobro simbiozo. Drugi jih opisujejo kot preveč vsiljive ali
oblastne. Spričo preveč vsiljive matere se mora otrok odpovedati lastnim motivacijam; prilagodi
se tako, da ne izraža več svojih potreb. S tem pa otrok namesto ‘pravega’, razvija lažno, napačno
sebstvo. Chessik (v Rohde-Dachser, 1989: 155–156) opiše matere oseb z mejno strukturiranih
osebnostno strukturo tako: »/.../ so inteligentne in pretirano zaščitniške; to so matere, ki so svoje
bojazni in svojo čustveno obubožanost uspešno skrile za psevdo altruistično držo. Ta drža pa se
povezuje s strogo in pogosto okrutno, čeprav neizrečeno zahtevo, da se otrok razvija v skladu z
njihovimi pričakovanji. Prav ta zmes pretirane nege in psevdo dajanja, povezana z neizrečeno
zahtevnostjo, pa povzroča v otroku kaos, ki se kasneje izrazi v šibki psihični strukturi.«
Iz povedanega vidimo, da mejne motenosti ne pripisujemo specifičnemu travmatičnemu dogodku, marveč procesnemu dogajanju, v katerem so se otrokove težnje po avtonomiji oblikovale na
konflikten način. Motnje teh teženj po avtonomiji poudarja zlasti Mahlerjeva (1991), medtem
ko se Searles (1986) osredotoči na kakovost ljubezenskega odnosa med materjo in otrokom. V
drugem letu otrok že zaznava mater kot ločeno osebo in si želi, da bi mati znala sprejemati njegovo ljubezen in občudovanje. Celoten Searlesov koncept temelji na prepričanju, da gonilna sila
človeškega bistva ni toliko v prizadevanju, kako se izogniti bojaznim, marveč v prizadevanju,
kako se izraziti na ljubeč in konstruktiven način. To otroško prizadevanje pa zadene v prazno,
če mati zaradi svojih psihičnih omejitev ne zmore sprejemati teh otrokovih čustev. Razlogi so
lahko različni: takšna mati je praviloma v svojem otroštvu izkusila, da izzove s svojimi ljubezenskimi čustvi pri svoji materi bojazen in zavračanje, zato je globoko v sebi prepričana, da je
njena ljubezen destruktivna in brez vrednosti, bodisi ker jo je sama morala tako zgodaj izriniti,
bodisi ker je ni mogla zadovoljivo ločiti od drugih arhaičnih impulzov, kot je sovraštvo, bodisi
ker je svojo mater doživljala kot nezanesljivo in ‘slabo’ bodisi ker otroška idealizacija že tako
nizko samospoštovanje matere še dodatno zamaje.
Kjer se na otrokovo ljubečo pozornost mati odziva z emocionalnim umikom, ostane otrok poln
ljubezni, a brez človeka, v katerega bi lahko svojo ljubezen izlil. To stisko otroka lahko primerjamo z doječo materjo, ki nima otroka, v katerega bi se z olajšanjem izlilo mleko iz napetih dojk.
In Searles (v Rohde-Dachser, 1989: 165) nadaljuje: »Je vrsta bojazni v človeku, za katero doslej
nisem vedel: strah, da nimaš nikogar, ki bi mu ljubezen, ki jo čutiš lahko izrazil. Otrok, ki mora
to izkusiti, doživi globoko zarezo v svojem izkustvu sveta in razvoju jaza. Kar je bilo prej dobro,
je sedaj naenkrat slabo, zato obtiči v temi emocionalne negotovosti, samorazvrednotenja in obupa. Kajti najbolj dragoceno, kar bi lahko podaril, ni bilo le zavrnjeno kot nevredno in nevarno,
marveč življenjsko ogroža sam ljubezenski objekt. Ostajata dva človeka – mati in otrok – in oba
se bojita njune medsebojne ljubezni, zato si jo izražata na morbidne načine, ki se navzven kažejo
kot sovraštvo ali ravnodušnost.« Ti otroci bodo kot kasnejši pacienti tožili nad notranjo praznino,
ki jo tesno povezujejo s subjektivnim doživljanjem, da niso sposobni resnične ljubezni.
Rohde-Dachserjeva (1989: 166–167) pripoveduje o pacientki, ki je oba svoja otroka kmalu po
rojstvu oddala v rejo, ker jima je hotela prihraniti usodo, ki jo je sama doživljala pri svoji materi.
Psihiatri in psihologi so kot sodni izvedenci podprli njeno odločitev, in zapisali: »Njena odločitev je zrelo priznanje materine lastne čustvene nezadostnosti – očitno jo je dovolj prepričljivo
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predstavila, da se niso niti spraševali, kakšno pomoč bi ji morda lahko ponudili. Vedeli so pač,
da je ženska z mejno osebnostno strukturo notranje razklana in kaotična, z nepremostljivim občutkom zavrženosti, neljubljenosti, nezaželenosti in nevrednosti, da doživlja neprestano grozo
pred lastno notranjo destruktivnostjo, da je njen notranji svet silno krhek in zato silovito ranljiv.«
(Gostečnik, 1997) In podobno kot je bila etična odločitev te matere, je lahko visoko etična odločitev ženske, da ne bo imela otrok.
Mati je proti svoji volji postala središče duševne moči. Moeller (1988) pravi, da živimo v 'moškem matriarhatu'. Protislovni pojem pove tole: v ‘družbi brez očetov vloge’ (naslov Mitscherlichove knjige) ostaja mati bolj ali manj sama z otroki. Toda ta matriarhat se je vzpostavil proti
njeni volji; dejstvo pa je, da ostaja pretežno sama kot identifikacijska podoba tudi za sinove,
ki potem kot odrasli moški ostanejo globoko prežeti z njeno podobo, medtem ko jim očetova
podoba ostane prebleda, če ne povsem nejasna. Ko govorimo o razvojnih poškodbah, izgleda
kot da je mati izvir zla, kot da je ona vsega kriva. V resnici pa ni ničesar kriva, saj je prav ona
prva žrtev družbe, ki jo pušča bolj ali manj samo z bremenom vzgoje otrok. Ona nosi križ za nas
vse. Toda kar moramo reči o ‘premalo dobrih materah’, zveni pogosto zares grdo. Vendar če iz
potrebe po boljšem razumevanju zdrknemo v očitajočo držo, smo s tem že v obrambni poziciji.
Če mi kdo nekaj očita, predpostavlja, da bi lahko to bolje storil. Pri razvojnih poškodbah in
psihičnih defektih pa ne moremo ničesar več izboljšati. Gre le še za to, da svojo duševno bedo
in nemoč vzdržimo in se z njo spravimo. Le tako se nam bo zacelila. Tudi Jezus je vsaj v treh
konkretnih situacijah tvegal konflikt s svojimi sodobniki, s tem ko jim je kategorično odrekel
pravico, da kakor koli sodijo o moralni krivdi soljudi: o krivdi ljudi, na katere se je podrl stolp,
o krivdi sleporojenega, ki ga je ozdravil, in nazadnje o krivdi hotnice, ki so jo privedli k njemu
in mu nastavili past. V takšnih situacijah je pokazal, kaj pomeni, kar je vedno znova poudarjal
(Moeller, 1991: 37–38): »Ne obsojajte in ne boste obsojeni. Odpuščajte in odpuščeno vam bo ...
S kakršno mero namreč merite, s takšno se vam bo odmerilo.«
Kako se razvojni deficiti zgodnjega otroštva prenašajo in znova oživijo v partnerskem odnosu in
v družini, imamo natančno in poglobljeno opisano v delu Gostečnika, Človek v začaranem krogu
(1997). Začaran krog ali prisila ponavljanja je prav v tem, da se najdeta moški in ženska, ki sta si
po svoji psihični strukturiranosti praviloma komplementarna, in sicer z nezavednim ciljem, da si
s ponovitvijo znane psihične atmosfere iz otroštva zacelita otroške travme tako, da najdeta nov,
drugačen in bolj zadovoljiv razplet. Košček psihodinamike prenosov iz otroškega doživljanja
v partnerski odnos opisuje na zgoščen, mestoma že aforističen način angleški psihiater Laing
(1983: 20):
'Ko je bil Jack še majhen,
je hotel za večno ostati pri svoji mamici,
in ga je bilo strah, da ga bo zapustila;
ko je nekoliko zrasel,
je hotel biti daleč proč od svoje mamice
in ga je bilo strah,
da ga bo za vedno hotela obdržati pri sebi;
ko je odrasel, se je zaljubil v Jill
in je hotel za vedno ostati pri njej
in ga je bilo strah, da ga bo zapustila;
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ko je postal nekoliko starejši,
ni hotel večno ostati pri Jill
in ga je bilo strah,
da bo ona hotela večno ostati pri njem
in da jo je strah,
ker noče večno biti pri njej;
Jack povzroča Jill strah, da jo utegne zapustiti,
ker je njega strah, da bi ga ona utegnila zapustiti.'
Toda pot do ‘zadovoljivega razpleta’ drame, ki se v neštetih inačicah odvija dan za dnem, je
enaka kot v psihoterapiji: najprej morata partnerja podoživeti otroške bojazni, razočaranja in stiske. Gostečnik (1997) navaja sedem stopenj zakonskega konflikta, ki me po svoji psihodinamiki
spominjajo na fazno predelavo izgube ali delo žalovanja. In dejansko gre za predelavo izgube,
saj jima je zaljubljenost pričarala silne upe in pričakovanja, da bosta v medsebojnem stapljanju
in idealizaciji nadoknadila natančno to, česar v otroštvu nista povsem opravila. Toda to, za kar
nas je otroštvo bodisi prikrajšalo bodisi nam je dajalo preveč in predolgo, tega ni mogoče na
neposreden način nadoknaditi v nobenem ljubezenskem odnosu. Če partnerja zmoreta opraviti
to naporno delo žalovanja, ne da bi se prej razšla ali se spričo svoje ranljivosti drug pred drugim
dokončno zaprla in osamila, postopno preraščata dotlej nerazrešene otroške konflikte in bojazni
ter s tem zorita v zrel ljubezenski odnos.

Zrel ljubezenski odnos
Kaj lahko rečemo o zrelem ljubezenskem odnosu, ne da bi skicirali nov kliše, ki bi za pare pomenil novo 'Prokrustovo posteljo'?
Psihoanaliza je dolgo poudarjala, da je sposobnost genitalne ljubezni izraz zrelega objektnega
odnosa. Tako je pač sklepala iz svoje teorije. Toda izkazalo se je, da so narcistično moteni moški
pogosto izredno genitalno dejavni, ne zmorejo pa trajne ljubezenske navezanosti in predanosti,
saj so v sebi preveč prežeti z občutji nepomembnosti, zanemarjenosti in čustvene prikrajšanosti;
pretirano so ranljivi in občutljivi za vsako nerazumevanje in nepotrjenost. Po drugi strani pa
naletimo na spolne motnje pri neprimerno manj motenih nevrotičnih osebah, ki še niso razrešile
nekaterih nevrotskih bojazni. Balint (1981) je menil, da vključuje pristen ljubezenski odnos poleg genitalne zadovoljitve tudi idealizacijo, nežnost in posebno obliko identifikacije, pri čemer
postanejo partnerjevi interesi, želje, čustva, občutja in slabosti skoraj tako pomembni kot lastni
– ali bi takšni naj bili (Kernberg, 1998). S tem opozori tudi na pomen integracije predgenitalne
nežnosti z genitalno zadovoljitvijo. Lichtenstein (po Kernberg, 1998: 63) ugotavlja, da ni enoumne korelacije med emocionalno zrelostjo (ki jo opredeli kot sposobnost vzpostavljanja stabilnih objektnih odnosov) in genitalnim orgazmom. Izrazil je dvom, da je »spolnost najzgodnejše
in najosnovnejše sredstvo, ki ga ima odraščajoča oseba na voljo, da doživi potrditev stvarnosti
lastnega bivanja«.
Kako je z že omenjeno idealizacijo v ljubezenskem odnosu? Balint (1981) se pridružuje Freudovemu mnenju, da za dober ljubezenski odnos idealizacija ni brezpogojno potrebna. S Freudom
se ujema v trditvi, da je idealizacija v mnogih primerih ovira za razvoj ljubezenskega odnosa.
Medtem pa David in Chasseguet-Smirgel (1985) poudarjata, da igra idealizacija pomembno vlogo v ljubezenskem odnosu, saj stanje zaljubljenosti obogati človekov self in njegovo libidinozno
zasedbo. Gre za vprašanje, koliko idealizacije naj preživi zaljubljenost, v kateri gre za tih, nezaveden dogovor, da bo vsak partner igral za drugega vlogo idealnega objekta, in da bo drugemu
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zrcalil globoko skrito primitivno otroško grandioznost. On za njo zaigra vlogo idealnega očeta in
ji zrcali podobo najlepše in najboljše ženske na svetu, v zameno pa mu ona zaigra komplementarno vlogo, v kateri tudi on lahko iluzorno uresničuje odnos s svojo notranjo idealno materino
podobo, ki mu prav tako zrcali njegovo otroško grandioznost. Te skupno podeljene iluzije okrepijo njuno stapljanje.
Po dolgotrajni in naporni preobrazbi v zrelo ljubezen pa sta partnerja sposobna, da doživljata –
obenem in brez prevelikega konflikta – soprisotnost iluzorne in resnične dimenzije odnosa. Zrel
je, kdor se zna ustrezno premikati iz iluzije v resničnost in obratno, ne da bi iluzijo razblinil in ne
da bi na resničnost pozabil. Lahko rečemo, da je zrela ljubezen tista, pri kateri je – poleg občutka
stapljanja – dovolj trden tudi občutek ločenosti. Na ločenih področjih lahko doživljamo partnerja
kot samostojno osebo s svojimi željami, potrebami in svojo individualnostjo. Na stopljenih področjih pa se vanj lahko vživimo in ga bolj polno dojemamo, kaj čuti, kaj želi in kaj potrebuje,
kakšen je – in mu isto sporočamo o sebi. Pri nezrelih ljubezenskih odnosih pa je zavest ločenosti
šibka in partnerja doživljamo le kot del sebe, kot podaljšek sebe ali pa sebe kot del njega. Ker
je partner bolj ali manj le funkcija naših potreb, je zelo malo prostora za njegove individualne
značilnosti, želje in potrebe (Fonda, 1997). Vsekakor je izraz zrelega ljubezenskega odnosa
tudi intimnost, saj je slednja po Sullivanu 'tiste vrste odnos med dvema človekoma, ki omogoča
potrjevanje vseh komponent osebne vrednosti'. (v Fromm, 1974: 99)
Mnogi se sprašujejo, ali je spolna strast le znamenje zaljubljenosti ali zgodnjih obdobij ljubezenskih odnosov in jo postopoma zamenja bolj ali manj intenziven odnos ‘naklonjenosti’, spolnost
pa postane zgolj ‘rutina’, 'navada’? Kernberg (1998: 71) odgovarja, da ostane ljubezen pri nekaterih parih tudi dolga leta skupnega življenja strastna. Poudarja pa, da spolna strast ni enako
kot ekstatično razpoloženje, značilno npr. za adolescenco. Spolna strast se izrazi tudi tako, da
imaš subtilno, a globoko, samozadostno in samokritično zavest o lastni ljubezni do drugega človeka, medtem ko ti je povsem jasno, da ostajamo ljudje drug za drugega navsezadnje skrivnost,
in sprejemaš dejstvo, da so neizpolnjena hrepenenja cena, ki jo moramo plačati, če se povsem
vežemo na ljubljenega človeka. Kot pravi Gradnik (1967: 21):
'Spojila v eno sva se v bolečinah,
ki nihče jih ne vidi. Dva vodnjaka
oddaljena vrh zemlje sva. V globinah
se vendar eden v drugega pretaka.'
Tako se nam je tudi zorenje ljubezenskega odnosa pokazalo kot ‘ozka in strma pot, ki vodi v
življenje’. Evangelij pa govori tudi o tem, da utegnemo svoje življenje izgubiti, če ga hočemo
za vsako ceno obdržati. Menim, da ga lahko v partnerskem odnosu izgubimo na več načinov.
Lahko ga izgubimo tako, da ostajamo ujeti v prisile ponavljanja otroških vzorcev doživljanja in
neopravljenih razvojnih nalog, drug drugemu pa očitamo, da ne izpolnjuje naših upov, ki so bili
v otroštvu morda upravičeni, sedaj pa gotovo niso.
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Za prototip takšne izgube življenja navajam Kuntnerja (1979: 43):
'Jaz pravim,
da si kalna reka,
ti praviš,
da sem kalna reka jaz.
Jaz pravim,
da si mrzla reka,
ti praviš,
da sem mrzla reka jaz.'
Možne so seveda številne variacije na to temo. Šibkejši partner lahko leta in desetletja, poln
občutkov krivde, odgovarja močnejšemu: »Res je, jaz sem kalna reka; imaš prav, jaz sem mrzla reka,« ne da bi se zavedal svoje ujetosti v otroško prisilo ponavljanja, ko si je zagotavljal
naklonjenost objekta tako, da je zatajil svoj pravi jaz in svoja pričakovanja. Sedaj pa je njegova
tehnika preživetja mazohistična drža.
Partnerja pa lahko spoznata in začutita, da je ta oblika odnosov preveč boleča in ju nikamor ne
vodi, pa iz resignacije skleneta nekakšen tih dogovor, da bosta odslej bivala skupaj le še kot
dvoje vzporednih človeških samot, in se vsak po svoje reševala. Tedaj izgubljata svoje življenje
na način, kot je E. Kästner (1967) dejal za ‘Nekatere zakonce’:
'Ponoči so ujeti v postelje in rahlo vzdihujejo,
medtem ko njihove sanje kujejo iz postelje in blazin
verige in krste.
Najsi hodijo, sedijo ali ležijo, v dvoje so.
Nagovorili so se. Namolčali so se,
sedaj je čas ...'
Prisila ponavljanja pa jim lahko slika iluzijo, da bodo v naslednjem ljubezenskem odnosu doživeli popolno izpolnitev otroških hrepenenj, zato se neutrudno zaljubljajo in 'odljubljajo', ne da bi
opazili, kako pri tem enako izgubljajo svoje življenje kot prvi in drugi.
Še teže prepoznamo izgubljanje življenja v četrti, navzven povsem prilagojeni in uspešni obliki
ljubezenskega odnosa. Fromm (1974: 101) meni, da gre pri tem za dezintegracijo ljubezni v
zahodni družbi: »Ljubezen kot obojestransko spolno zadovoljstvo in ljubezen kot ‘skupinsko
delo’ in zavetje pred osamljenostjo sta ‘normalni’ obliki dezintegracije ljubezni v sodobni zahodni družbi, družbeno pogojena bolezen ljubezni.« Kaj pa sploh manjka tej ljubezni, se lahko
vprašamo? Iz nadaljnje Frommove pripovedi zvemo, da gre pri tem za uspešno obliko bega pred
intimnostjo in partnerskim konfliktom, ob hkratnem podrejanju družbenim prisilam moralnosti,
storilnosti in potrošništva.
Kljub vsem razlikam pa se ljudje brez težav ujemamo z osnovnim sporočilom svetovnih verstev,
kakor tudi s sporočilom tistih, ki so se vrnili iz dežele smrtne sence in imajo za seboj obsmrtno
izkušnjo: »Tu smo zato, da se ljubimo ... Prijazni moramo biti, strpni, si darežljivo služiti. Vem,
da le z ljubeznijo dosežemo največjo možno radost.« (Eadie, 1996: 140) Razlika je le v tem, da
smo iz otroštva prinesli vsak svojo ljubezensko izkušnjo in nam vseživljenjsko usklajevanje te
izkušnje povzroča veliko težav. Strinjam pa se s Frommom (1974), da je umetnost ljubezni ena
sama: gre za osnovno melodijo, ki ji vse življenje dodajamo ‘variacije na isto temo’. Če jo obvladamo v partnerskem odnosu, jo bomo obvladali tudi v drugih medčloveških odnosih. In seveda
obratno. S tem ko si s svojim življenjem pišemo vedno nove variacije na isto osnovno temo lju-
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bezni, pa postajamo vedno bolj to, kar v resnici smo. Razvoj ljubezenskih virov je tesno povezan
z našim osebnostnim razvojem, z našo individuacijo. Zato lahko sklenem svoja izvajanja z rabijem Susja, ki je malo pred svojo smrtjo dejal: »V prihodnjem svetu me ne bodo vprašali, zakaj
nisem postal Mojzes. Vprašali me bodo, zakaj nisem postal Susja.« ( Moeller, 1991: 7) Lahko si
pa predstavljam nadaljevanje te anekdote. Lahko si predstavljam, da bodo v prihodnjem svetu
koga vprašali: »Kako to, da si postal Mojzes? In si pri tem naprezanju, da se v velikih čevljih ne
bi spotaknil, tako bedno pozabljal na Susjo? Čisto dovolj bi bilo, če bi postal Susja!«
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ETIKA UDELEŽENOSTI:
problem ni, kdo ima prav ali kaj je res, problem je zaupanje
ETHICS OF PARTICIPATION:
The Problem is not Being Right or Wrong or What is Truth,
the Problem is Trust
Posvetilo
Članek posvečam mami, svojemu očetu in trem pomembnim učiteljem – Bernardu Stritihu, Grahamu Barnesu, Petru Nemetscheku - v odnosih s katerimi sem na svoji dolgi poti iskanja očeta
našel dele tega, kar sem pri njem pogrešal. Z globoko hvaležnostjo pa ga posvečam tudi Jožetu
Peklaju, svojemu terapevtu, ki mi je pomagal ubesediti občutke, ki so bili v mojem odnosu z očetom in mamo obdani z molkom bolečine.

Povzetek

O

srednje vprašanje v članku je, kako me v mojem bivanju in pri psihoterapevtskem delu z intimno
bolečino ljudi določa slovenski prostor, slovenska zgodovina in družba, naša enkratna narodna
zgodba. V odnosu do sebe in sveta se lahko odločimo oz. izberemo med dvema stališčema: stališčem
neudeleženosti, ko gledamo na svet skozi ključavnico in stališčem udeleženosti, ko smo del drame tega
sveta. Odločitev med tema stališčema se lahko še posebej izostri in je lahko za posameznika življenjsko
usodna v vojnih časih ali v času totalitarizma. Bolečina posameznika ima lahko tudi družbene korenine, ki
pogosto segajo v preteklost, lahko tudi več generacij nazaj in se kot narodova bolečina prenaša iz generacije
v generacijo. Politično nasilje nas lahko zaznamuje z medgeneracijskim prenosom travme kot žrtve ali kot
priče preko štirih mehanizmov – bioloških, psiholoških, družinskih in družbenih.
Posebej zapleteno je vprašanje krivde oz. odgovornosti zmagovalcev, kar raziskujem tudi v svojem odnosu
z očetom. Očetov molk v zvezi z izkušnjo druge svetovne vojne povežem z odnosnim vzorcem med bivšimi
partizani na širšem ozadju slovenske državljanske vojne in razcepa med leve in desne, med komuniste in
klerikalce med in po vojni. V procesu osamosvajanja Slovenije je prišlo do ključnega preobrata v mojem
razumevanju politike, ki lahko tudi danes, v času pojavljanja novih oblik totalitarizma prispeva k socialno
konstitutivni akciji, v kolikor temelji na zaupanju in neguje nežnost, radovednost, igro ter ustvarjalnost.
Psihoterapevt, ki ni družbeno angažiran, informiran, udeležen, je jalov, psihoterapija, ki ni odzivna na
družbena dogajanja in spremembe, pa na stranpoti. Učinek psihoterapije je le v majhni meri odvisen od
tehnik in metod dela, veliko bolj pa od psihoterapevta kot osebe, in od konteksta, v katerem poteka terapija.

Ključne besede

Kibernetika drugega reda, holokavst, psihoterapija, etika, morala, poezija, politika, totalitarizem, slovenska
državljanska vojna, udeleženost, krivda, odgovornost, žrtev, priča.
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Abstract

T

he initial question posed by this article concerns how far I am determined both in my personal life and
in my psychotherapy practice by the particular atmosphere, history and society at large of Slovenia–
by our unique story. Relating to ourselves and to the world there comes a point where we have to decide
or choose between two standpoints: non-participatory, where we look at the world through a keyhole
or a participatory standpoint, where we become an actor in this world’s drama. The decision we make
can be particularly relevant and destiny forming in times of war or in times of a totalitarian system. The
individual’s suffering can have its roots in the country’s national history that goes back many generations
and the national pain can be transmitted from generation to generation. Political violence can cut deep
wounds in us as victims or witnesses through four mechanisms of transmission of trauma: biological,
psychological, familial and societal.

A

fter a conflict the question of guilt and responsibility of the winning party is particularly complex and
I explore this question in my relationship with my father. I link his personal silence with regards to
his experiences of WWII with the general position of the expartizans, and more recently with the aftermath
of the Slovene civil war, involving the split between left and right, the communist and pro-church parties.
In the process of Slovene independence there was a key shift in my understanding of politics which can
- even today as we witness the formation of a new totalitarian systems –contribute to constructive social
actions if based on trust and if it comes with gentleness, curiosity, play and creativity. A psychotherapist
who is not socially involved, informed and active, is an impotent psychotherapist. And a psychotherapy
that is not informed by social events and changes, has lost its way. Effective psychotherapy is based more
on the psychotherapist’s personality and the context in which it takes place and less on the methods and
techniques of work.

Key words

second order cybernetics, holocaust, psychotherapy, ethics, morals, poetry, politics, totalitarism,
Slovenian civil war, participation, guilt, responsability, victim, witness.
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Uvod
Članek je namenjen psihoterapevtom in psihoterapevtkam, hkrati pa širšemu krogu bralcev,
saj iz vidika osebne etične udeleženosti prikazujem širši družbeno zgodovinski okvir, v
katerem kot psihoterapevti delujemo in v katerega smo preko neozaveščenih in nepredelanih
transgeneracijskih vzorcev ujeti bolj, kot se zavedamo. Zato se v članku ne posvečam etiki v
psihoterapiji na običajni način – to je z (mikro) analizo lastne soudeleženosti v terapevtskem
procesu s klienti ali z (mezo) analizo etičnih oz. moralnih okvirjev poklicne psihoterapije (glej
opombi 1 in 2) - ampak se obračam k svoji izkušnji slovenskega družbenega konteksta (makro
raven), v okviru katerega diham, delam in živim kot človek in kot psihoterapevt. Že dolgo me
zanima, kako me v mojem bivanju in pri psihoterapevtskem delu z intimnimi problemi ljudi
določa slovenski prostor, slovenska zgodovina in družba, naša enkratna narodna zgodba. Kaj
mi omogoča in kje me omejuje? Kje zaliva mojega duha in kje zastruplja? In kje me določa
tudi v mojih etičnih odločitvah, v moji etični drži? Verjamem, da je soočanje z narodovo in
družbeno bolečino prav tako pomembno kot soočanje z lastno bolečino in bolečino klientov
na individualni ravni. Navsezadnje so te ravni stalno povezane, le v naših mislih jih lahko
razločujemo. V svojih bolečinah sem večkrat odkril (in še odkrivam) tudi sledi nakopičene
bolečine svojih prednikov.
Kot temeljni okvir za pisanje mi služi von Foersterjevo izhodišče (glej opombo 3), da se lahko
v odnosu do sebe in sveta odločimo oz. izberemo med dvema stališčema:
-

stališčem neudeleženosti, ko gledamo na svet skozi ključavnico in
stališčem udeleženosti, ko smo del drame tega sveta.

To pa hkrati pomeni tudi odločati se med dvema različnima etičnima pozicijama.
»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.« (von Foerster, 2009)
Ker von Foerster upošteva Wittgensteinovo stališče, da je etika neizgovorljiva, si je 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.« (von Foerster, 2009)
Tudi sam sem pri pisanju tega članka upošteval to pravilo. Namerno sem se izogibal temu, da
bi poskušal ubesediti, kakšna je moja etika (udeleženosti). Raje sem se prepustil spontanemu
procesu pisanja o vseh drugih temah, npr. o odgovornosti, politiki, totalitarizmu, drugi svetovni
vojni, holokavstu, odnosu do očeta itn., ki so privrele iz mene in se po nekem svojem redu
razvijale iz mojega nezavednega. Članek me je namreč presenetil, saj ga nisem imel namena
napisati. Konec aprila 2009 sem nekega petka dopoldne sedel k računalniku, da bi napisal dve
strani uvodnika za novo dvojno številko Kairosa, ki je bila v posvečena tudi temi Študijskih
dnevov SKZP junija 2009 na Rogli – Etiki v psihoterapiji. Načrtoval sem dve, največ tri ure
dela, ko pa sem vstal od računalnika, sem presenečen opazil, da je minilo že šest ur in da sem
napisal šest strani. Takrat sem se zavedel, da hoče iz mene na plano nekaj večjega, nekaj, kar je
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ranljivost lahko tudi pomemben ustvarjalni vir. Zadnja, odločilna »komisija« je bila moja mama.
Bal sem se, da sem v delu, ko pišem o očetu in o njej, šel zanjo predaleč in da jo bom prizadel.
Ko pa mi je, potem ko ga je prebrala, s solzami v očeh rekla, da se jo je najbolj dotaknilo prav
to, da je začutila mojo občutljivo plat, mojo mehkobo in plemenitost in da bi rada bila glede tega
kot jaz, da bi znala to tako izrazit kot uspe meni, je odpadel še zadnji dvom. Ko sva se objela,
me je spreletelo, da je to več kot navaden objem. To je bil objem sprave. Objela sva tudi svoji
bolečini. Pisanje tega članka mi ni pomagalo le k spravi z očetom, ampak tudi k spravi z mamo
in predvsem s samim seboj.

Temni biser bolečine
Gregorčič (1969), ki je kot moj praprastric eden od pomembnih moških likov v mojem družinskem deblu (saj je med drugim tudi poročil babico in dedka po očetovi strani in imel velik
duhovni vpliv nanju), poje:
»Zatorej le gledaj po sveti,
a večkrat še v srce si glej –
in sodil boš druge mileje
in sodil boš sebe ostreje!«
Sam te stihe razumem, da kažejo na stališče udeleženosti, iz katerega postanemo v sodbah o
drugih milejši. V njih slišim odmev Jezusovih besed, ki je vsaj v treh konkretnih situacijah
(Bohak, 1999) tvegal konflikt s svojimi sodobniki s tem, ko jim je kategorično odrekel pravico,
da kakor koli sodijo o moralni krivdi svojih soljudi: o krivdi ljudi, na katere se je podrl stolp, o
krivdi sleporojenega, ki ga je ozdravil in nazadnje o krivdi hotnice, ki so jo privedli k njemu in
mu nastavili past. V takšnih situacijah je pokazal, kaj pomeni, kar je vedno znova poudarjal: »Ne
sodite in ne boste sojeni. Ne obsojajte in ne boste obsojeni. Odpuščajte in vam bo odpuščeno...
S kakršno mero namreč merite, s takšno se vam bo odmerilo… Kaj vendar gledaš iver v očesu
svojega brata, bruna v svojem pa ne opaziš? (Lk 6,37 - 41)«
Kaj pa »sodil boš sebe ostreje«? Ko sem dal svoj članek prebrati Manci Košir, sem napisal, da v
Gregorčičevih verzih slišim poziv k sočutju, pa mi je v zvezi s tem napisala: »Kar pa me je najbolj pretreslo, pa je tvoj uvodni moto, pesem tvojega praprastrica Gregorčiča: da če pogledamo
v svoje srce, druge bomo sodili mileje, 'in sebe boš sodil ostreje'. Ti pišeš, da je to SOČUTJE.
Dragi Miran, to NI sočutje. Sočutje – avtentično, iskreno sočutje – lahko izhaja samo iz lastnega
srca, ki sprejema vse, kar je v njem, objema svoje sence, bolečine in veselja, objema vse. Se ne
sodi in ne obsodi ostreje! Samo toliko, kolikor lahko sprejemaš sebe, boš lahko sprejemal tudi
druge. Kolikor zmoreš biti sočuten do sebe, boš lahko sočuten tudi do drugih. To je ključ dobrega
spremljevalca umirajočih in prepričana sem, da tudi ključ dobrega psihoterapevta…«
In nadaljuje: »Kajti najbolj zdravilen za katerikoli odnos je človek, ki je spravljen sam s seboj.
Tak pa je lahko le tisti, ki je objel tudi svoje lastne sence. Jih je pretrpel in zato zdaj iz svoje razkošne polnine lahko zasveti in žari. Ko soočimo človeka z njegovo senco, mu pokažemo njegovo
svetlobo (C. G. Jung).«
Se strinjam, draga Manca. Stališče udeleženosti tudi zame pomeni, da le kolikor lahko zagledamo in sprejmemo bruna v svojih očeh, kolikor lahko sprejmemo sebe, objamemo lastne sence,
lahko tudi sprejmemo druge in njihove sence. Ko se človek sooči z lastno senco, odkrije v njej
tudi svetlobo. Meni se poraja prispodoba, ki jo spet dolgujem Gregorčiču, da človek lahko odkrije temni biser bolečine. To je pot sočutja in tudi temeljni ključ dobre psihoterapije.
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Kot zdravnik in psihoterapevt nisem le strokovnjak za zdravljenje trpljenja in duševnih bolečin
ljudi, ampak se počutim osebno poklican za to, da se posvečam njihovim bolečinam in stiskam.
Pri opravljanju psihoterapevtskega dela vedno znova začutim, da me iz globin moje duše in iz
duš drugih ljudi nekaj pokliče. Vedno znova sem prevzet in se počutim izpolnjen, ko v posebnih
trenutkih srečanja skupaj s klienti začutim olajšanje njihovega (in s tem tudi lastnega) trpljenja in
včasih celo preobrazbo sence v svetlobo, bolečine v biser, kot poje Gregorčič (1969):
»Ko v školjko kak pesek se ukrade,
zareže ji rane ostré,
in biserje ran je obrastek,
to školjk so krvave solzé.
…
Srcé mi je biserna školjka,
udarcev prepolna in ran;
a v njem pa iz rane mi slednje
nov biser rodi se na dan.«
Morda verza o ostrem sojenju samega sebe nisem tako ostro razumel kot Manca, ker Gregorčič
poje tudi o preobrazbi bolečine v bisere. Težko si predstavljam, da bi lahko napisal te stihe, če ne
bi odkril prav tega, kar mi je napisala Manca: »Kako naj presežemo trpljenje, bolečino, žalost,
pekel v svoji duši? En sam odgovor je, tako, da gremo SKOZENJ. Najprej si moramo sploh dovoliti zares trpeti, se potopiti v svojo bolečino, globoko žalovati, potem šele se lahko zgodi kaj,
kar nam bo dalo krila za radost bivanja, šele potem, ko smo bili popolnoma NOTER.«
Se popolnoma strinjam. Ko se vedno znova tudi v vsakdanjem življenju srečujem z lastnim
trpljenjem in odkrivam, kako ga sprejemati, iti skozenj, ga predihati, dokler se iz bolečine ne
posveti, mi to olajšuje vživljanje v kliente. Lažje jih začutim, sočutim in pomagam, kadar v
meni vzvalovi lastna podobna življenjska izkušnja. Ne morem si predstavljati svojega dela brez
soudeleženosti, to je brez tega, da stalno doživljam, da sva s klientom v istem čolnu, da sva bivanjska sopotnika. Razne psihoterapevtske metode in tehnike so zame drugotnega pomena (kar
potrjujejo tudi raziskave o tem, kaj učinkuje v psihoterapiji, tehnike le od nič do pet procentov!
(npr. Lambert, Barley, 2002)). Glavna je ta eksistencialna soudeleženost v vsem, kar je v meni
in v pacientu človeško in v razvijanju človeškosti v skupni avanturi terapevtskega procesa. Tako
razumem ti. participatorno etiko, etiko udeleženosti v svojem poklicu.

Bolečina druge svetovne vojne in izguba zgodovinskega spomina
S soudeleženim pristopom sem pri terapevtskem delu z ljudmi in pri raziskovanju korenin svojega trpljenja vedno znova naletel tudi na nekaj širšega od individualnega ali družinskega. Veliko
teže in bolečine je v nas povezano s širšim socialnim kontekstom, z družbo, z našo narodno
zgodovino.
Spomnim se zakonskega para, kjer je bila žena Ana veliko let depresivna. Najprej si je poskušala pomagati z antidepresivi, pa so se depresivne epizode kljub temu ponavljale. Tako se je
odločila še za psihoterapijo pri kolegu, ki je bil pri meni v superviziji. Do ključnega premika
v terapevtskem procesu je prišlo, ko smo po metodi družinske rekonstrukcije (na tisto srečanje
sva povabila še nekaj kolegov in kolegic, da so pomagali z igro vlog), postavili odnosni kip, v
katerem smo uprizorili situacijo, ko je moral leta 1943 Anin devetletni oče od doma. Njegov oče
(Anin ded) je odšel v partizane in mati (Anina babica) že leto dni ni nič slišala o njem (kasneje je
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zvedela, da je padel). V naročju je imela še ne leto dni starega otroka. Na kmetiji je ostala sama.
Na vratih so se izmenjevali partizani, Nemci in domobranci. Vsi so jemali in grozili (možev brat
se je priključil domobrancem). Zmanjkovalo je hrane. In tako je svojega starejšega sina poslala
na drugo kmetijo, kjer si je z delom začel služiti za preživetje.
Ko se je Ana vživela v svojega devet let starega očeta v tem sila žalostnem trenutku njegovega
življenja, ga je zagledala iz nove perspektive. Pretresena je neustavljivo jokala. Jokali pa smo
tudi ostali – njen mož, kolegi in kolegice, ki so se vživeli v različne vloge in tudi jaz. Ana je do
tega zanjo prelomnega srečanja imela občutek velike jeze in zamere do očeta, ki je bil po njenih
besedah v odnosu do nje vedno odmaknjen, čustveno zastrt, po drugi strani pa pogosto zahteven
in kritičen. Tako je tudi ona otrdela, nadela si je zaščitni oklep. Šele iz te nove perspektive je
začela drugače čutiti in razumeti povezave med očetovo zgodovino, lastnim odnosom do očeta
in njenimi odnosi do pomembnih bližnjih (npr. moža in otrok), in ne nazadnje med očetovo in
lastno globoko žalostjo oz. depresivnostjo.
Druga svetovna vojna in slovenska državljanska vojna je s svojimi zarezami v nas še vedno
veliko bolj prisotna, kot pa se zavedamo. To npr. med drugimi nazorno pokažeta Jože Možina v
svojem dokumentarcu Čas vojne in Miran Zupanič v Otrokih s Petrička. Zato me je včasih kar
zaskrbelo, ko sem v devetdesetih kot učitelj na fakulteti pri študentih socialnega dela opažal
izgubo zgodovinskega spomina. Že o Titu in Jugoslaviji niso skoraj nič vedeli in jih tudi ni kaj
veliko zanimalo, kaj šele o drugi svetovni vojni in kaj šele o prvi. Ko sem enkrat pripravil vaje
z naslovom Temna stran meseca (v času, ko je bila v Tivoliju razstava z istim naslovom, kjer je
bila razgrnjena komunistična represija v Sloveniji), prinesel s sabo Torkarjev roman Umiranje na
obroke in Hofmanovo Noč do jutra, da bi o njih študentje pripravili seminarje, in ko sem začel
govoriti o slovenski državljanski vojni, mi je bolj zgovorni in pogumni študent dejal: »Pa saj to
je že tako daleč nazaj, zakaj bi to pogrevali in se po nepotrebnem obremenjevali. Obrnimo se raje
naprej. Jaz s tem nimam nič, mene zanima sedanjost in prihodnost.«

Globalno je osebno - biti priča nasilja v globaliziranem svetu
Weingartnova (2004) v članku Biti priča učinkom političnega nasilja na družine: mehanizmi
medgeneracijskega prenosa in klinične intervence opozarja, da nas kot priče politično nasilje danes doseže, kjerkoli smo. V sodobnem globaliziranem svetu ni meja, s katerimi bi se lahko zaščitili pred vdorom nasilja v naš intimni svet. Mediji nas stalno zasipajo s pretresljivimi posnetki in
fotografijami, npr. majhen objokan otrok se oklepa mame, begunke, ki nas gleda iz fotografije z
velikimi prestrašenimi očmi, ob njej vojak s puško... Časopisi in revije so polne zgodb o nasilju v
naši soseski, lastni in drugih državah, na drugih kontinentih… Kar se zgodi na enem koncu sveta,
doseže telesa in duha ljudi na drugih koncih sveta. Vojna v Evropi ali na Bližnjem vzhodu se
pokaže leta kasneje v pričah, npr. v celicah ameriških najstnikov, kot se seveda pokaže tudi v celicah žrtvah vojn, ki so neposredno udeleženi. To je dejstvo, ni le metafora, pribija Weingartnova.
Pa si pred tem zatiskamo oči, saj je pogosto prehudo, da bi si priznali. In če se je sicer v zadnjih
desetletjih povečalo število raziskav o žrtvah nasilja, pa smo še vedno slepi za rušilni vpliv
nasilja na priče. Leta 2003 je Weingartnova na PsychInfo npr. naštela 6000 objavljenih člankov
na temo »žrtve«, na temo »priče« pa nobenega. Definicije nasilja nam običajno ožajo pogled
na srečanje dveh oseb – storilca in žrtve, dejansko pa v velikem številu primerov obstajajo tudi
priče, bodisi neposredne ali kasneje, ko so v stiku s storilcem ali žrtvijo po nasilnem dogodku.
Čeprav med raziskovalci še ni enotne definicije priče (npr. neposredno videti, slišati, čutiti nasilni dogodek; videti nasilje v medijih in posledično seznanjenost z žrtvami) in je to novo področje
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raziskovanja, pa že obstajajo nekatere raziskave o otrokih (začelo se je v šestdesetih s študijami
o učinkih holokavsta), pričah nasilja v skupnosti ali v družini, pričah političnega nasilja vključno
z oboroženim spopadom.
Weingartnova ponuja diagram s štirimi možnimi položaji priče, ki se lahko tudi menjujejo:

Položaj 1 je najbolj zaželen za priče in je najbolj konstruktiven za druge, torej za žrtve in storilce,
saj se priče zavedajo pomena in posledic nasilja in lahko učinkovito ravnajo v zvezi s tem, kar
vidijo/slišijo/čutijo. Npr. ženska, katere ded je preživel armenski genocid, se pridruži demonstracijam, kjer črnke s tiho stražo protestirajo proti rasni nestrpnosti.
Položaj 2 je najbolj škodljiv za druge, saj se priča ne zaveda pomena, ki ga ima nasilni dogodek
za žrtev. Npr. v Južni Afriki je Hendrick Vorwoerd, tvorec Aparthajda, poimenoval svojo politiko
rasnega nasilja »politika dobrega sosedstva«. Njegov pogled je sprejelo na miljone Južno Afričanov, ki so verjeli, da je odstranjevanje črncev iz področij, ki jih je nadzorovala država, »bolje«
zanje. Tisti, ki so jih razselili, pa so bili obupani in ekonomsko, socialno ter politično potisnjeni
v bedo. Kot drug primer Weingartnova navaja otroke v ZDA, ki so priče rasističnemu vedenju
svojih staršev. Npr. otrok prisostvuje, kako mama zavrne prošnjo služkinje iz Latinske Amerike
po prostem dnevu, da bi si lahko uredila dokumentacijo na uradu za tujce, tako da pri služkinji
vzbudi dovolj občutkov krivde, da svojo prošnjo umakne. Otrok se nezavedno iz take situacije
nauči, da lahko izkorišča svojo moč in npr. do konca dneva ne uboga služkinje.
V položaju 3 se priča ne zaveda pomena tistega, čemur je priča in zato ne deluje – ker ne more
– na tisto, čemur je izpostavljena. Veliko otrok veteranov iz druge svetovne vojne opisuje, da
so šele po smrti svojih očetov izvedeli, kaj so počeli med vojno. Šele retrospektivno so potem
lahko začeli razumeti razpoloženja in čustvovanje svojih staršev in učinke na njihova življenja.
Veliko vprašanj si lahko postavimo glede na ta položaj, npr. kako vpliva na pričo nekaj, česar ne
zaznava zavestno in kakšne so posledice naknadnega ozaveščanja.
Položaj 4 je najbolj očitno stresen. Priča se zaveda pomena dogajanja, vendar je v zvezi z njim
nemočna. Npr. otroci, ki vedo, da so starši utrpeli travmo, ampak se počutijo nemočne, da bi
staršem pomagali, jih potolažili, so v najtežjem položaju. V Svetem pismu je dober primer: kaj
pomeni biti Jobov otrok?
Članek Weingartnove me je opogumil v mojem raziskovanju vplivov političnega nasilja name
kot priče. Tudi ona zastopa stališče, da je včasih spominjanje in žalovanje najpogumnejši odgovor na bolečo zapuščino političnega nasilja. Spodbuja psihoterapevte, da naj pomagamo našim
pacientom razumeti, da je lahko žalovanje za bolečinami in izgubami, ki so jih utrpele prejšnje
generacije, glavni prispevek k spravi s preteklostjo in odpiranju prihodnosti preko celjenja sedanjosti. Sam dodajam, da bomo kot psihoterapevti lažje izpolnili to nalogo, če bomo najprej
pometli pred svojim pragom, torej najprej odžalovali rane prejšnjih generacij v svoji družini oz.
svojem družinskem deblu.
Najbolj se prepoznam v položaju 3, saj sem šele po očetovi smrti po drobcih začel sestavljati,
kako so se name prenesli vplivi političnega nasilja, ki sta jim bila izpostavljena moja starša in
njuni starši. Moji otroški spomini na očeta in mamo so polni velike želje in hrepenenja po tem,
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da bi ju osrečil in povezal. Nista namreč našla načina, da bi se povezala preko svoje občutljivosti
in ranjenosti. Šele zdaj razumem, da je bila eno glavnih goriv te velike želje bolečina, ki sem jo
nezavedno zaznaval pri obeh. Zavestno sta namreč vlagala velike napore v to, da bi me pred to
bolečino zaščitila in o njej, ko sem bil otrok in mladostnik (pa tudi kasneje ne; šele po očetovi
smrti sva z veliko težavo o tem spregovorila z mamo), nismo nikoli govorili. Še posebno kot
mladostnik sem veliko močnih čustev izrazil namesto njiju in to plačal z občutkom krivde in
sramu, da je z mano nekaj narobe. Do mame sem npr. večkrat izrazil silovito jezo in se potem
čutil krivega, da sem ji naredil krivico, pred očetom pa me je bilo po izbruhih jeze sram, hkrati pa
sem se bal njegove jeze. Mama mu je namreč večkrat zamerila, da se ni bolj odločno in z močjo
postavil na njeno stran. Nagovarjala ga je, da naj ji »pomaga pri vzgoji«, kot je sama rada rekla.
In kako je bilo s travmami in bolečinami starih staršev? Živo se spomnim, kako je zadnja leta
pred smrtjo nonota Cirila po mamini strani vedno bolj obvladovala starostna potrtost in preganjavica. Zdaj razumem, da ne samo zaradi bioloških vzrokov, to je zaradi starostnega propadanja
možgan. Ko je kdo pozvonil na vrata njegove hiše v Stari Gorici, kjer sem kot otrok večkrat
preživljal konce tedna in počitnice, se je na smrt prestrašil in je imel večkrat preganjavico, da so
prišli z njim obračunat fašisti. V času med vojnama je imel trgovino in fašisti so mu velikokrat
grozili, dvakrat pa tudi razbili in uničili vse, kar se je dalo. Zanimivo je, da so pri tem sodelovali tudi nekateri Slovenci, ki so bili njegovi dolžniki. V času ekonomske krize med vojnama je
mnogim namreč dajal živila na up, v času druge svetovne vojne pa je zbiral hrano za partizane.
Imel sem ga rad, saj sem z nono in njim kot otrok prebil veliko časa, in sem imel veliko potrpljenja, da sem ga tolažil in miril. Bil sem premajhen, da bi razumel korenine njegove travme. Nisem
pa bil nemočen, lahko sem lajšal njegovo trpljenje. Zares sem začenjal razumeti šele leta 1996,
ko sem v okviru izobraževanja za učitelja družinske terapije delal rekonstrukcijo zgodovine svoje družine za tri generacije nazaj in mi je mama opisala številne travmatske dogodke povezane s
političnim nasiljem med vojnama, v času druge svetovne vojne in po njej, ki so zadeli njo, njeno
sestro, nono in nonota.
V zvezi z dedom Antonom (1866-1927) po očetovi strani, učiteljem v Brjah nad Ajdovščino, ki
je umrl trideset let pred mojim rojstvom in je kot skupnostni aktivist moj pomemben vzornik, sta
zame pomembni dve travmatski zgodbi, ki mi jih je prenesel očetov brat Boris:
- da so ga leta 1916, ko je bil dve leti župan v Braniku kot liberalec (prej so imeli dolga leta vodilno vlogo klerikalci), skoraj ustrelili po hitri sodbi vojaškega sodišča, ker je v gostilni povedal
vic o Francu Jožefu (uradno je bil obsojen kot propagator jugoslovanstva) in
- da so ga po vojni fašisti hoteli poslati na prisilno delo na Sardinijo.
V prvem primeru ga je ovadil prejšnji župan, češ da je blatil Franca Jožefa, saj mu je zameril in
zavidal, da ga je premagal na volitvah. Obakrat so ga rešili politično vplivni prijatelji (npr. Tavčar in njegova žena ter ljubljanski župan Hribar so sodnike povabili na večerjo in ga s pomočjo
majorja, soimenjaka Janka Možina v prvi situaciji rešili par ur pred streljanjem, potem ko je bil
tri dni zaprt na ljubljanskem gradu), saj je »njegovo skupnostno prosvetno in gospodarsko delovanje daleč preseglo meje njegovega šolskega okoliša, zajelo je vso Vipavsko dolino in še čez.
Ustanovil je bralno in pevsko društvo na Brjah (od leta 1970 so po njem poimenovali Prosvetno
društvo Antona Možine), Zvezo bralnih in pevskih društev na Vipavskem, vodil pevski zbor,
ustanovil hranilnico in posojilnico, vinarsko zadružno klet, sadjarsko in vinarsko društvo, podružnico Kmetijske družbe, zadružno samopomoč živinorejcev. Bil je spreten organizator, vnet
propagator in realizator zadružništva… Na njegovo pobudo in z njegovo pomočjo sta bila na
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Brjah ustanovljena Sokol in podružnica Ciril-Metodove družbe. Poučeval in vzgajal je z besedo
in zgledom, organiziral predavanja, sam predaval, sadjaril, vrtnaril, organiziral poučne izlete,
obiske razstav.« (Šavli, 1985) Bil je tudi dober prijatelj s Henrikom Tumo.
V rekonstrukciji obdobja, ko je moj oče, star 11 let, izgubil svojega očeta, ki je zadnja leta prezgodaj telesno in duševno opešal, sem začutil veliko žalosti in bolečine, ki jo je moj oče potlačil.
Ko sem ga o tem spraševal, mi je dal le vedeti, da se je njegovo življenje z očetovo smrtjo obrnilo
na slabše. Odšel je iz vasi, kjer je bil zelo rad, v Ljubljano v internat, kjer mu je bilo težko. To je
bila ena redkih izkušenj, v zvezi s katero mi je pojamral.
Drugače pa je bolj občuteno in živo govoril o družinski zgodovini brat Boris, ki je bil tudi
prepričan, da sta oba travmatska dogodka ter prva svetovna vojna in fašizem po vojni bistveno
pripomogla k Antonovemu telesnemu in psihičnemu prehitremu zlomu. Po prvi vojni je bil še
tri leta učitelj na Brjah. Nato je šel v penzijo. Dve leti pred smrtjo je Antonovo življenje viselo
na nitki, Boris je gospodaril. Anton ni pokazal, je pa duševno trpel. Sedem let je bolehal na ledvicah, verjetno pa je imel tudi raka na debelem črevesu. Ko se srečujem z bolečino in žalostjo
(predvsem ob izgubah), zdaj vem, da se srečujem tudi z očetovo bolečino in žalostjo, ki jo je s
svojim molkom prenesel name kot pričo, ker je sam ni uspel odžalovati. K lažjemu razumevanju
čustvene zastrtosti očeta, mi je veliko pomagal tudi droben Borisov utrinek, da je bila v Antonovi
družini špartanska vzgoja in tak pristop je Anton ohranil tudi do sebe in svojih otrok. Za čustva
svojih otrok Anton ni imel posluha ne časa. Če so doživljali čustvene stiske, je bil njegov komentar: »Saj so zdravi!« in stvar je bila zanj opravljena.

Medgeneracijski prenos bolečine in odpornosti
Žal bolečo preteklost pogosto nosimo s seboj, čeprav se tega ne zavedamo, zato ker se je v nas
vtisnila kot priče in ne nujno samo kot žrtve. Razumski sklep o pozabi zgodovine nas ne reši
nakopičene stare čustvene bolečine, ampak se lahko celo ujamemo v prisilo njenega obnavljanja
tu in zdaj. To potrjujejo tudi sodobne raziskave o medgeneracijskem prenosu travm, ki se vrežejo
v naša telesa, v naš telesni spomin (van der Kolk, McFarlane, Weisaeth, 1996). Junija 2009 je bil
na slovenski televiziji dokumentarni film National Geographica o stresu, kjer so med drugim tudi
prikazali rezultate raziskave o ljudeh, ki so leta 1944 na Nizozemskem v maternici doživeli hudo
in dolgotrajno lakoto svojih mater. Do danes so ostali občutljivejši za stres in s tem ranljivejši za
vsakdanje življenjske obremenitve.
Weingartnova (2004) poroča o štirih mehanizmih prenosa travme med generacijami vsled političnega nasilja, ki oblikujejo pričo:
bioloških – npr. znižano raven kortizola v krvi so našli pri preživelih žrtvah holokavsta in
vietnamske vojne in njihovih potomcih;
psiholoških - mehanizem projektivne identifikacije omogoča staršem, ki so trpeli zaradi raznih oblik političnega nasilja, da si »pomagajo« s svojimi otroki, tako da jih nezavedno
uporabijo za svojo psihično stabilizacijo. Npr. moški, ki se preko socializacije naučijo zanikati
strah, so še posebej ranljivi za projeciranje strahu med in po političnem nasilju, v družbenem
kontekstu, kjer strah postane endemičen. Tako Weingartnova opisuje primer veterana iz druge
svetovne vojne, ki je pred drugimi na treningih in tekmovanjih sistematično dajal v nič svojega
sina, ki je treniral atletiko. Kasneje, ko je resno zbolel, je sinu zaupal, kako ga je med vojno v
enoti nadrejeni poniževal in ustrahoval. Prizadeval si je biti popoln, da bi preprečil oficirjeve
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napade. Prav tako so ugotovili, da lahko med starši, žrtvami vojne, in njihovimi otroki pride do
oblikovanja nevarne navezanosti;
družinskih – ključni mehanizem prenosa travme je molk oz. tišina, ki ni samo odsotnost
zvoka, temveč lahko posreduje številne pomene npr. ne tja; ne govori tega; ne dotikaj se; preveč;
premalo; to boli; tega ne itn. Velikokrat starši nezavedno naredijo kompromis, tako da na enem
»kanalu« povedo in na drugem skrivajo. Weingartnova opisuje primer ženske, ki je bila na ti.
Kindertransportu. Ta je številne židovske otroke rešil pred smrtjo v koncentracijskih taboriščih,
saj so jih prepeljali v Anglijo. To mater je kot šestletno deklico posvojila protestanska družina,
vendar o tej izkušnji svoji hčerki ni nikoli povedala. Namesto tega so ji uhajala telegrafska sporočila, s katerimi je prenašala svojo bolečino na hčerko. Npr. ko se hčerka ni strinjala z njo, je
zaledenela in ji rekla, da ne ve, kako srečna je lahko, da sploh ima mamo. Ali ko je ji je hčerka
prinesla iz šole čestitko, ki jo je za osmi marec sama napisala in narisala, je sarkastično pripomnila, kako malo »Američani« vedo o mukah življenja. S takimi dvojnimi sporočili se psihoterapevti neprestano srečujemo in pomagamo pacientom, da dobijo več zavestnega nadzora nad
pomeni, ki jih sporočajo;
družbenih – tudi tu molk igra ključno vlogo pri medgeneracijskem prenosu travme in
se povezuje s sramom in ponižanjem. Bolečina sramu je povezana z občutkom, da je z mano
kot človekom nekaj hudo narobe. Če je molk inkubator za strah, je sram pomemben za prenos
travme, ker je inkubator za maščevanje. Raziskave zadnjih desetih let pa kažejo, da je eden od
osrednjih mehanizmov kolektivnega prenosa travme iz ene generacije na drugo – ponižanje.
Čeprav ponižanje doživijo posamezniki, se lahko vgradi v strukturo socialnih odnosov, institucij
ali v skupinsko identiteto odnosov med etničnimi in verskimi skupnostmi. V zvezi z ameriško
okupacijo Iraka je tako napisal Talal Salman, urednik uglednega časopisa v Bejrutu: »Kakšna
tragedija je zadela iraško ljudstvo. Ljudje morajo izbirati med bedo tiranije in bedo ponižanja
vsled tuje okupacije.«
Seveda se k sreči iz generacije na generacijo prenašajo tudi viri in odpornost. Weingartnova
poudarja, da se pravzaprav ne prenaša travma, temveč pomen, ki ga ljudje dajejo travmatskim
dogodkom. Zato moramo biti psihoterapevti v vsakem posameznem primeru odprti in ob težkih
življenjskih zgodbah ljudi ne smemo prehitro sklepati na patologijo, na to, da so ljudje nujno
žrtve s hudimi posledicami. Pozorno moramo prisluhniti pomenu, ki ga ljudje dajejo potencialno
travmatskim dogodkom in v mnogih primerih smo lahko pozitivno presenečeni, kako obrnejo
težke življenjske okoliščine in dogodke sebi in bližnjim v prid. Na to so opozorile že prve raziskave o preživelih iz koncentracijskih taborišč v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Pri tistih,
ki so ohranjali nepričakovano visoko raven zdravja in kvalitete življenja, je bil večji ti. »občutek
koherence« (Antonovsky, 1997) in se je kazal skozi tri ključne dimenzije: njihovo življenje se
jim je zdelo razumljivo, obvladljivo in smiselno.

Družbena bolečina
Tolle (2005) govori o »bolečinskem telesu« oz. bolečinskem jedru (Tolle, 2007), ko v sebi nosimo nakopičeno staro čustveno bolečino, ki pa ga lahko prenehamo krepiti, če prekinemo navado
kopičenja in podoživljanja starih čustev. Tudi on poudari, da bolečinsko jedro ni zgolj individualne narave. Združuje tudi bolečino, ki so jo trpeli nešteti ljudje skozi zgodovino človeštva. To
je zgodovina nenehnega plemenskega vojskovanja, zasužnjevanja, plenjenja, posilstev, mučenja
in drugih oblik nasilja. Pretekla bolečina še vedno živi v kolektivni duševnosti človeštva. Zakaj
je npr. trpeče Kristusovo telo, katerega obraz je spačen od bolečin in krvavi iz neštetih ran, tako
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pomembna podoba v kolektivni zavesti človeštva? Milijoni ljudi, zlasti v srednjeveškem obdobju, se z njo ne bi povezali tako globoko, če ne bi v njih nekaj odzvanjalo, in je ne bi nezavedno
prepoznali kot zunanji prikaz njihove lastne resničnosti – bolečinskega jedra.
Tolle kot primer za izrazito kolektivno rasno bolečinsko jedro omenja Jude, ker so več stoletij
trpeli zaradi pregona, in temnopolte Američane. Njihove prednike so nasilno pregnali in zajeli,
jih s tepežem pokorili in prodali v suženjstvo. Ameriški gospodarski uspeh je temeljil na garanju
štirih do petih miljonov temnopoltih sužnjev. Trpljenje, ki so ga prestajali Indijanci in temnopolti
Američani, ni ostalo omejeno na ti dve rasi, marveč je postalo del kolektivnega ameriškega bolečinskega jedra. Vselej je tako, da posledice kakršnegakoli nasilja, zatiranja ali surovosti utrpita
tako žrtev kot povzročitelj nasilja. Kar storiš drugim, storiš sebi.
Pri nekaterih narodih na Bližnjem vzhodu, meni Tolle, je kolektivno bolečinsko jedro tako zelo
vzdraženo, da ga znaten del prebivalstva skuša potešiti v brezkončnem in izčrpavajočem krogu
povzročanja nasilja in prejemanja povračil, s pomočjo katerega se bolečinsko jedro nenehno obnavlja. V državah, kjer je bolečinsko jedro sicer težko, vendar ne več vzdraženo, so ljudje razvili
nagnjenje, da bi postali neobčutljivi za kolektivno čustveno bolečino. V Nemčiji in na Japonskem se trudijo to doseči z delom, v nekaterih drugih državah z vsesplošnim vdajanjem alkoholu
(ki pa ima lahko zlasti ob pretiranem zaužitju tudi nasproten učinek in tedaj zdrami bolečinsko
jedro). Menim, da je otopevanje kolektivne bolečine z delom in alkoholom zelo razširjeno tudi
pri nas.

Pogled skozi ključavnico in holokavst
Večji del svojega psihoterapevtskega izobraževanja in izpopolnjevanja v tujini sem opravil v
Nemčiji, kamor od srede osemdesetih let naprej po večkrat na leto hodim na seminarje, kongrese, prakso (eno leto sem leta 1987 in 1988 kot štipendist specializant psihiatrije tudi preživel v
Münchenu). Tako se nisem mogel (in se tudi nisem poskušal) izogniti spremljanju tega, kako se
nemški kolegi in kolegice soočajo s svojo odgovornostjo, (so)krivdo, sramom in ponižanjem v
zvezi z drugo svetovno vojno in še posebej s holokavstom. V skladu z Gregorčičevo pesmijo,
sem »gledal po sveti«, a navsezadnje zato, da bi mi nemška izkušnja pomagala »pogledati v
lastno srce«.
Ko von Foerster (1993) govori o izogibanju odgovornosti v hierarhično urejenih organizacijah,
je prvo, na kar vedno znova pomislim in me že veliko let muči, namreč kako je »uspelo« nacistom izpeljati holokavst. V vsaki nekaj desetmiljonski množici ljudi je nekaj posameznikov, ki
so brez vesti, in nekaj sadistov, ki v vojnih časih pridejo na svoj račun. Ampak holokavst je lahko
izpeljalo le zelo veliko število vojakov, med katerimi je bila večina poprečnih ljudi. Kako lahko
kaj takega »uspe« poprečnemu človeku? Kakšen salto mortale mora narediti v sebi, da utiša glas
vesti in da lahko mirno spi? In kako se lahko kaj takega ponavlja, kar nas je spet tako od blizu
pretreslo ob posnetkih iz taborišč, ki so nastala v času jugoslovanske vojne? Če se to lahko zgodi
poprečnemu človeku, se lahko potem zgodi tudi meni?
S sodobnim filmom lahko bolj živo in neposredno kot kdajkoli vstopamo v zgodovino. Filmi
o holokavstu se me vedno dotaknejo in pretresejo na poseben način. Tako kot sem se jokal ob
Schindlerjevem seznamu, se nisem ob nobenem drugem filmu. Ko se npr. glavni junak zjoče,
potem ko mu je uspel neverjetni podvig, pa si vseeno ni mogel oprostit, ker bi lahko rešil še
enega ali dva Žida več, če ne bi obdržal nekaj denarja zase. Ali pa film Priča groze, ki po resničnih dogodkih do skrajnosti izostri etične dileme zdravnice, porodničarke v Auschwitzu, ki
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je delala proti osnovnemu načelu Hipokratove prisege in pomagala splavljati ženskam, da jim je
reševala življenja pred pošastnim Mengelejem. Ni jim samo pomagala, ampak jih je nagovarjala
in spodbujala k splavom. Nosečnice so bile namreč neuporabne za delo in po kriterijih taborišča
primerne samo za Mengelejeve eksperimente ali za v krematorij. S svojim ravnanjem, ki je bilo
etično glede na skrajne razmere, v katerih se je znašla, si je naložila ogromno občutkov krivde.
Po vojni je zato padla v hudo depresijo in je bila na robu samomora. Nit smisla in s tem preživetja
pa je našla tako (potem ko jo je zdravniška komisija po temeljiti preiskavi spoznala za nedolžno),
da je pomagala rojevati otroke do svoje naravne smrti. Posvetila se je samo temu in večinoma
delala zastonj, dobrodelno. Z vsakim otrokom, ki ga je pomagala spraviti na svet, se ji je odvalil
en majhen delček bremena, ki si ga je naložila v taborišču.
Izbira oz. odločitev med stališčem udeleženosti in neudeleženosti včasih ne pomeni nič manj
kot izbire med življenjem ali smrtjo, kar pokaže Costa Gavras v filmu Amen, ki ga je posnel
po resničnih dogodkih. Pripoveduje o nemškem strokovnjaku za uničevanje mrčesa, ki je med
drugo svetovno vojno postal esesovski oficir. Proizvodnja deratizacijskih sredstev je namreč strmo naraščala in odprla se mu je možnost lepe kariere, ko je postal vodja njihove proizvodnje za
nemško vojsko. Njegovo začetno vero v sistem in naivnost so nadrejeni izkoristili in nenadoma
je spoznal, da so ga vključili v projekt »končne rešitve«. Nekega dne so ga namreč odpeljali v
eno od koncetracijskih taborišč. Esesovci so se v sproščenem vzdušju in smejoč sprehodili do
ene od barak, kjer so bile plinske komore. V zidu so bile line. Rekli so mu, naj pogleda skozi.
Nič hudega sluteč je prislonil oko. Kar je videl, ga je v trenutku sesulo. Zagledal je, za kaj uporabljajo plin, za katerega je mislil, da nemški vojski služi za uničevanje mrčesa. Esesovci pa so ga
zadovoljni s tistim, kar so videli skozi line, prosili, naj jim svetuje glede »tehničnih izboljšav«.
Načrtovali so namreč veliko povečanje »obratovanja«. Oficir, junak filma, pa je od takrat naprej
doživljal silovito moralno stisko, saj so ga prizori umiranja ljudi v plinskih celicah globoko
prizadeli. Ko sem gledal film, sem se v trenutku, ko je oficir pogledal skozi lino, spomnil prispodobe pogleda skozi ključavnico, ki jo je von Foerster uporabil za ponazoritev stališča neudeleženosti. Za oficirja po tem pogledu skozi lino stališče neudeleženosti enostavno ni bilo več možno.
Z nadčloveškim naporom se je v stiski, ko se mu je omajala vera v življenje in smisel bivanja,
odločil, da bo sprejel vlogo »božjega očesa« (bil je globoko veren), ki bo vsa grozodejstva po
taboriščih spremljalo, evidentiralo in jih poskušalo ustaviti. Tako je postal odgovoren za dobavo
plina koncetracijskim taboriščem, hkrati pa si je celo vojno prizadeval, da bi preko katoliške
cerkve, ki ji je v svoji čisti veri najgloblje zaupal, ustavil ali vsaj zmanjšal »proizvodnjo smrti«.
Večkrat je tvegal lastno življenje in varnost svoje družine (imel je tri majhne otroke), ko je iskal
stike s cerkvenimi dostojanstveniki (vključno s papežem v Rimu) in jim ponujal obsežno dokumentacijo z natančnimi podatki o celotnem sistemu koncentracijskih taborišč v upanju, da bodo
ukrepali. Npr. se povezali z zavezniki, da bi le ti bombardirali transportne poti v taborišča, ki jih
je do potankosti narisal. Žal do tega ni prišlo.
Leta 1937 je Vatikan v encikliki Z veliko skrbjo, obsodil nacizem. Pozneje so se v Vatikanu odločali za taktiko prikritega delovanja proti nacizmu, ker so se bali represije nad rimsko katoliško
cerkvijo na okupiranih področjih, saj so bili nemški katoličani prve žrtve koncentracijskih taborišč. Kljub temu da so se nekateri škofje odkrito zoperstavili nacizmu, danes vemo, da Vatikan
za to ni storil dovolj.
Film prikazuje oficirjevo etično bivanjsko držo, izjemen človeški napor, s katerim je zdržal notranjo razcepljenost, ko je po eni strani trkal na vrata Vatikana, in po drugi strani navzven igral
vlogo lojalnega esesovskega oficirja do konca vojne. Še predno se je Nemčija uradno vdala, je
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skupaj s podatki o veliki moriji, ki jih je stalno zbiral, prebežal k zaveznikom. V zaporu je napisal natančno poročilo o vsem, kar je vedel o taboriščih smrti in kar je naredil, da bi to preprečil.
Kljub temu so ga zavezniki obtožili, da med vojno ni storil vsega, kar je bilo v njegovi moči, da
bi se postavil po robu. Moža je to tako prizadelo, da se je v celici obesil. Šele čez dvajset let so
ga rehabilitirali. Njegovi podatki pa so bili ključni, da so po vojni zavezniki lahko spoznali pravi
obseg holokavsta.
Vzporedna zgodba v filmu je zgodba o mladem duhovniku, sinu cerkvenega visokega funkcionarja, papeževega svetovalca. Mladi duhovnik in nemški oficir se spoprijateljita in globoko
povežeta v skupnem prizadevanju za to, da bi informacije preko duhovnikovega očeta prišle do
papeža, od katerega sta oba pričakovala ukrepanje v skladu s človeško vestjo in temeljnimi etičnimi vrednotami. Ko postane jasno, da papež proti holokavstu ne bo ukrepal, se duhovniku zruši
vera. Namerno se izpostavi raciji, tako da ga skupaj z Židi ujamejo in pošljejo v koncentracijsko
taborišče. Prijatelj oficir ga obišče v taborišču, ko mu nekako uspe organizirati njegovo izpustitev. Vendar duhovnik, ki je moralno strt in samo še senca človeka, njegovo ponudbo zavrne. Kot
prostovoljec se je javil za delo v krematoriju, da je lahko vsak dan opazoval, kot je sam rekel, da
boga ni. Pred koncem vojne umre in ga prav tako upepelijo v krematoriju.
Za nemškega oficirja bi lahko rekli, da je bil s svojo bivanjsko držo zgled za stališče udeleženosti, ki ga je moral navzven skrivati, ker bi sicer plačal z življenjem. Kljub temu, da je veliko
naredil proti holokavstu, pa se je vseeno čutil odgovornega (krivega). Ko so zavezniki pritisnili
na to struno, bremena krivde ni vzdržal in je naredil samomor. Tudi duhovnik je za svoje stališče
udeleženosti v holokavstu dal največ, kar je lahko – svoje življenje.
Tudi če ne gre ravno za življenje in smrt, se je zahtevno odločiti za stališče udeleženosti, kadar
nas zaboli, kadar nam je neprijetno, zoprno. Ko nas nekaj ali nekdo prizadane, si težje priznamo,
da smo soudeleženi, nočemo videti krožne organiziranosti odnosov. Težje vzamemo nase lastni
delež, težje odkrijemo, s čim prizadevamo sami sebe. Takrat se je lažje izgovarjati, izogniti, potisniti, minimalizirati, projecirati, pogledati skozi ključavnico, kot da nas tam na drugi strani ni,
pokazati s prstom na druge in pri tem pozabiti, da pravzaprav kažemo nase.
Mnogi (ali večina) nacistični zločinci so primer za stališče neudeleženosti. Najbolj radikalno se
je to pokazalo na sojenju Eichmannu. Filozofinja Hannah Arendt, ki je bila ena od poročevalk s
sojenja, je doživela veliko razočaranje, ko je ugotovila banalnost tega zločinca. Pričakovala je
namreč, da se bo Eichmann pokazal kot pošast. Eichmannove izjave pa so pokazale, da je bil
običajen birokrat, zgolj »apartčik«, ki je učinkovito opravljal svoje delo – organiziranje transportov v koncentracijska taborišča. Rekel je, da je to počel, ker so mu nadrejeni ukazali, da naj
to naredi… Prometnik pač! Tu se potrdi von Foersterjeva (1993) misel, da »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.'«

Vprašanje sokrivde oz. soodgovornosti potomcev vojnih generacij
Če se s Schindlerjem, nemškim oficirjem, duhovnikom, porodničarko (čeprav je njen primer že
bolj zapleten) kot gledalci zlahka identificiramo, če nam je Eichmannova banalnost jasna, pa je
Bernhardu Schlinku v romanu Bralec (2001), katerega filmsko uprizoritev smo si lahko ogledali
spomladi 2009, uspelo iti še nekaj korakov dlje v razgrinjanju »vprašanja krivde, tako kolektivne
kot osebne, ter z njo povezanega sramu, sokrivde, vesti in odgovornosti« (Baumgartner, 2001).
Tako v romanu kot v filmu (zahvaljujoč sijajni igri z oskarjem nagrajene Kate Winslet) sem se
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ujel v fine mreže, ki jih je pisatelj kot pajek spletel okoli likov Hanne (za katero se v razvoju
romana pokaže, da je bila paznica v koncentracijskem taborišču) in njenega dvajset let mlajšega
ljubimca Michaela. Čeprav je opis njunega intimnega, ljubezenskega razmerja zaradi izjemne
subtilnosti zame kot partnerskega in družinskega terapevta prava »poslastica«, pa je to le vrhnja
plast (ali ena od plasti) romana. V tisto globlje, kar me je Sclink zapletel, pa je vprašanje (Hannine) krivde in (Michaelove) sokrivde.
Schlink nas zvabi, da moramo brez preprostega odgovora oz. rešitve na vprašanje krivde kot
vrvohodci iskati ravnotežje med sočutjem in obsojanjem Hanne. Hanna ni ne hudič ne nedolžna,
je čustveno zlorabljajoča ni pa brezčutna, je neuka, a je bistra, ni razgledana, a kot goba vpija
bisere literature, je nepismena, a je skoraj obsedena z besedami in se sama nauči pisati. Nič pošastnega ni na Hanni, njeni vzgibi so človeško razumljivi. Tako je tudi njen »osnovni greh«, odhod
v kacet, del skrivanja glavne sramote njenega življenja – njene nepismenosti. To jo »vsekakor
postavlja v drugačno luč, kot če bi postala esesovka iz lastnega prepričanja, še vedno pa ne opravičuje njene inertnostni ali celo indolence, v kateri je vztrajala skoraj vse življenje, čeprav bi se
'z energijo, vloženo v ohranitev svoje življenjske laži, lahko že zdavnaj naučila brati in pisati.'«
(prav tam)
Na sojenju Hanna v določenem trenutku preseneti predsednika sodišča z vprašanjem: »Kaj pa
bi storili vi?« In ta ostane odprtih ust, brez odgovora, s čimer Schlink pokaže, da v kolikor se
postavimo v vlogo sodnika generaciji, ki je aktivno sodelovala v drugi svetovni vojni, bomo pri
analizi njihovega odločanja in ravnanja, v kolikor se bomo sočutno vživeli v posamezne zgodbe,
slej ko prej prišli do podobne točke.
Z likom Michaela, ki je dvajset let mlajši od Hanne, usodne ljubezni svojega življenja, pa Schlink odpre vprašanje sokrivde in perspektivo »tako imenovane po-generacije, torej generacije
po vojni ali po nacizmu ali po krivdi, katere starši so sodili v vrste 'storilcev, gledalcev in zatiskovalcev oči, dopuščevalcev in sprejemnikov nacističnih zločinov' in so se nato njihovi otroci,
najkasneje v vročici študentskih gibanj konec šestdesetih, čutili poklicani, da se razglasijo za
nekakšno avantgardo razsvetljenstva in jih privežejo na sramotišče, čeprav se 'človek srama ne
znebi, tudi če s prstom kaže na krivce'. In ker je Hanna stara približno toliko kot Michaelova
mati, zdaj dvajsetletna starostna razlika med njo in njenim ljubimcem nenadoma ne pomeni
več zgolj različne spolne izkušenosti in zrelosti, temveč predvsem pripadnost dvema različnima
generacijama, ki stojita na nasprotnem bregu, oziroma sedi ena na zatožni klopi, druga pa za
sodnikovo mizo.
Stvari še dodatno zaplete dejstvo, da 'sodniki' celotno generacijo mečejo v isti koš, tako podanike nacističnega režima kot upiralce in borce proti njemu, hkrati pa se ujamejo v past sokrivde,
saj gresta 'ljubezen do staršev in zapletenost v njihovo krivdo nepreklicno z roko v roki.'… Že
pri germanskih plemenih je veljalo, da postane pleme, katerega član je ubil pripadnika drugega
plemena, pa ga njegovo pleme ni izobčilo, sokrivo za njegov zločin.« (prav tam) Tako Michael
pravi, da je (so)»kriv, ker je ljubil zločinko«.
Počasi smo tako prišli do vprašanja, ki se ga von Foerster v svojem predavanju o etiki ne dotakne: Ali se z odločitvijo za stališče neudeleženosti lahko dejansko izognemo udeleženosti in s
tem odgovornosti v drami življenja? Oz. če si zavestno dopovedujemo, da v določenih situacijah
nismo udeleženi in da lahko gledamo nanje skozi ključavnico, kaj pa se dogaja na nezavedni
ravni? Je zavestna odločitev dovolj, da tej odločitvi sledi tudi naše nezavedno?
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Nezavedna udeleženost in totalitarizem
Odločitev med stališčema udeleženosti in neudeleženosti se še posebej izostri in je lahko za
posameznika življenjsko usodna tudi v času totalitarizma. Bernard Stritih (1992) opozarja na
leta 1952 objavljen članek Bruna Bettelheima o psiholoških koruptivnih vplivih totalitarizma
(Die psychische Korruption durch den Totalitarismus; v Erziehung zum Überleben. München:
Deutscher DTV, 1985), v katerem je prikazal destruktivne vplive nacističnega totalitarizma v
hitlerjevski Nemčiji. Problemi, o katerih piše v tem članku, še zdaleč niso zgolj predmet zgodovine. O aktualnosti teme priča tudi dejstvo, da je bil članek še nekajkrat objavljen in leta 1979
uvrščen v zbirko esejev z naslovom »Preživetje in drugi eseji« (Surviving and Other Essays).
Avtor meni, da so totalitarni politični sistemi vtisnili usodno znamenje v evropsko kulturo našega stoletja. Za razliko od totalitarnih sistemov prejšnjih obdobij so moderne oblike totalitarizma
mnogo bolj destruktivne, ker s pomočjo množičnih komunikacij in po vzvodih velikih organizacijskih sistemov lahko sežejo v vsak prostor - celo v privatno sfero in v družine. Na primeru
hitlerjevskega pozdrava je Bettelheim pokazal, kako lahko tak vsiljeni zunanji znak postopoma
poškoduje cele odnosne mreže. Ljudje, ki se niso strinjali s takim načinom pozdravljanja, so se
kaj hitro znašli pred problemom, ali se izpostaviti represiji ali pa se prilagoditi zaradi osebne varnosti. A kako je lahko človek, ki se je prilagodil, ohranil svoje samospoštovanje? Kako so ljudje
negovali prijateljske odnose, če se ni več vedelo, kdo pozdravlja »zares« in kdo zgolj na videz?
Res je bilo težko ohraniti samospoštovanje, celo v družini in pred lastnimi otroki. Nasprotniki
režima so se pogosto znašli v nemogočem položaju, ko so sami sebe prepričevali, da njihovo vedenje (to je dvig roke v hitlerjevski podzrav) ni nič drugega kot zunanji znak ali celo komedija,
a hkrati je marsikdo sam pri sebi lahko zaznal, kako mu pohaja samospoštovanje, ki mu je bilo
nujno potrebno, da bi lahko vzdržal. Take samoprevare morda ne povzročajo posebne psihološke škode, če se zgodijo le poredkoma, če pa postanejo del vsakdanjega življenja, razjedajo vse
odnose.
»Kakor smo pravkar ugotovili, sodobna totalitarna država za razliko od nekdanjih tiranij zahteva od posameznika spontano odobravanje in totalno prilagoditev celo v najbolj privatnih
področjih življenja. Razmeroma enostavno je držati jezik. Mnogo težje je to, da mora človek
sodelovati v družbenih procesih sistema, ki ga obsoja in se pri tem delati, kakor da bi se s tem
strinjal...
Sedaj odkrivamo, da se korupcija v totalitarni državi širi ravno z upanjem, da si je možno ponovno pridobiti notranji in zunanji mir - notranji mir, ki nastane ob rešitvi težkih notranjih konfliktov in zunanji mir, ki korenini v občutku varnosti. A žal človek, ki je nasprotnik sistema, za ta
mir plača zelo visoko ceno - izgubi avtonomijo, samospoštovanje, svoje človeško dostojanstvo.
Veliko resnice je v izreku, da se mir, ki vlada v totalitarni državi, plača s smrtjo duše.« (Bettelheim, 1982, cit. po Stritih, 1992)
Torej je odgovor na vprašanje, ki sem ga postavil: zavestno dopovedovanje, da v situaciji, ki se
redno ponavlja dlje časa, nismo udeleženi, nas pogosto ne zaščiti pred nezavednimi procesi, ki
se odvijajo zaradi naše vpletenosti v dramo življenja.
Do ključnega premika v sočutju in razumevanju posledic totalitarizma in vojne v Nemčiji pa
nisem prišel z gledanjem filmov in branjem romanov, ampak v živih stikih s številnimi nemškimi kolegi in kolegicami. Na tem mestu moram omeniti predvsem Petra Nemetscheka (2003),
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družinskega terapevta iz Münchena, ki mi je ponudil štipendijo za izobraževanje za učitelja
družinske terapije. Tako sem se od leta 1995 do 1998 vključil v triletno izobraževanje v skupino
okoli dvajsetih nemških kolegic in kolegov.
Eno najpretresljivejših doživetij mojega življenja je bil petdnevni seminar rekonstrukcije družine, kjer smo za tri generacije nazaj raziskovali pomembne trenutke v zgodovinah naših družin.
Bil sem ganjen nad tem, koliko trpljenja in gorja so v dveh vojnah preživeli dedki in babice,
očetje in mame nemških kolegov in kolegic. In kako močni sledovi njihovih ran so se vtisnili
vanje. Socialistično vzgojen v duhu filmov Kozara, Bitka na Neretvi, Sutjeska itn., kjer so bili
Nemci prikazani kot karikature, ki vpijejo »Halt!« in streljajo vsepovprek, sem nenadoma zagledal drugo plat zgodbe – da so bili tudi Nemci žrtve nacizma in vojne in ne le agresorji. Tudi
oni so plačali veliko ceno. Postal sem soudeležen v zgodbah družin kolegov in kolegic. Zlezle so
mi pod kožo, za vedno. Tudi Petrova, saj je kot otrok (rojen je bil leta 1937) sudetskih Nemcev
doživel begunstvo in zavezniške bombne napade.
Nepozaben je bil tudi trenutek, ko smo seminar rekonstrukcija družine za okoli dvajset slovenskih strokovnjakov in strokovnjakinj različnih pomagajočih poklicev pod Petrovim vodstvom
leta 1999 ponovili v Sloveniji. Peter je želel, da se pred seminarjem uglasimo s slovensko polpreteklostjo z ogledom muzeja sodobne slovenske zgodovine v Tivoliju, tako da bi se na seminarju
lažje vživeli v okoliščine, v katerih so živeli naši starši in stari starši. Ko smo stopili iz muzeja,
kjer so nas pretresle predstavitve prve in druge svetovne vojne, nas je prosil, če se zberemo v
krog in primemo za roke, ker nam želi nekaj povedati. Nenadoma so ga oblile solze in v presledkih je med hlipanjem lovil glas: »Kot Nemec… se vam opravičujem … za gorje,…ki so vam ga
storili… moji rojaki.«
Nad njegovo nepričakovano človeško gesto smo bili presenečeni in ganjeni. Presenečeni zato,
ker je bil Peter na začetku vojne leta 1941 star štiri leta in je bil kot tak po naših običajnih merilih samo žrtev vojne in ne agresor. Agresor je bil njegov oče, ki se je kot nemški vojak boril pri
Stalingradu in se je po čudežu rešil po hudem trpljenju v ruskem ujetništvu. Posebno težo trenutku pa je dalo prav spontano čustvo nenadne globoke pretresenosti, ki je presenetilo tudi Petra
samega. To ni bil stavek, ki bi ga rekla pamet, ampak se mu je trgal iz prsi, iz globoke bolečine.
Takrat sem si to razlagal, da se je kot zelo odgovoren človek zavedal kolektivne krivde nemškega
naroda. Šele danes, potem ko mi je Schlink pomagal razumeti, kako se v naše duše spletejo tanke
niti sokrivde, pa si mislim, da mu je bilo težko tudi zaradi očeta.

Zakaj se nisem vrnila v Beograd
Nedavno je Slavenka Drakulić (2009) razburila srbsko javnost (Miočinović, 2009) s svojim člankom Zakaj se nisem vrnila v Beograd. Sedemnajst let že ni bila v Beogradu zaradi nelagodja, ki
ga čuti v zvezi z odgovornostjo srbskega naroda za jugoslovansko vojno in v zvezi s tem, kako
v Srbiji prevladuje zanikanje te odgovornosti. Tudi sam sem to neposredno izkusil, ko sem leta
2004 prvič znova obiskal Beograd, odkar sem tam služil vojsko leta 1983. Moj moralizirajoči
del je to zanikanje, ki sem ga v pogovorih s srbskimi kolegi in kolegicami (na psihoterapevtskem
kongresu Evropske zveze za psihoterapijo) takrat doživel, pogrelo. V jezi sem jim zabrusil, ko so
poudarjali in vedno znova ponavljali, kako so bili žrtve bombardiranja sil NATA, da bi si želel,
da bi NATO spustil bombe že veliko prej in s tem prej prekinil jugoslovansko vojno.
Vendar pa mi je Drakulićeva v svojem članku ponudila zahtevnejšo kost za glodanje, ko izpostavi vprašanje lastne odgovornosti in odgovornosti (svoje in moje) generacije, ki je bila rojena
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po drugi svetovni vojni, za zločine, ki so bili storjeni pred rojstvom te generacije: »Čeprav so
naši očetje med (drugo svetovno) vojno naredili veliko zločinov, niso nikoli govorili o njih. Ne
krivim jih za to, ker so molčali – priča sem podobnemu molku po zadnjih vojnah na Hrvaškem,
v Bosni in na Kosovu. Ampak krivim nas, ker jim nismo postavili pravih vprašanj, npr. najbolj
preprostega in najtežjega od vseh: kaj si počel v vojni, oče? Na meni/nas je ležala odgovornost
za raziskovanje njihovih opravičil in njihovega ideološkega tolmačenja zgodovine. Padli smo na
izpitu zgodovine, ker tega nismo storili. Na meni/nas je ležala odgovornost, odgovornost naslednje generacije, da izvemo resnico o njihovi vojni, ki ni bila samo antifašistična vojna in komunistična revolucija – ampak je bila tudi državljanska vojna. Mi pa smo verjeli v uradno verzijo iz
šolskih učbenikov, zato ker smo na ta način lažje živeli. Naše stališče do preteklosti je bil eden
od razlogov, da je bilo tako lahko pognati nove vojne v devetdesetih letih… Ne smemo molčati.
Ne smemo ponavljati lastnih napak ali napak naših staršev. Vsi se moramo soočiti s preteklostjo.
To je obveza vseh ljudi, ki niso bili priče vojne…« (Drakulić, 2009)

Kaj si počel v vojni, oče?
Če torej sledim vprašanju Drakulićeve – kaj si počel v vojni, oče?
Marca 1941 je diplomiral medicino v Beogradu in ga mesec dni pred nemškim napadom zapustil. Kot zanimivost mi je povedal, da je pri bombardiranju ena od bomb padla tudi na študentski
dom, kjer je stanoval. Potem ko si je nabral nekaj praktičnih izkušenj, je leta 1943 pobegnil iz
Ljubljane v partizane in postal partizanski zdravnik v IX. Korpusu na Primorskem. Med drugim
je tudi skrbel za transport ranjencev v bolnico Pavlo. Če sem ga kaj vprašal o vojni, je bil večinoma skrajno redkobeseden. Če malo karikiram, so bili njegovi odgovori: »Hvala, dobro!« Ko
sem kot osnovnošolec moral napisati spis o svojem očetu, partizanu, sem ga seveda vprašal, če
je kdaj streljal in če je koga ustrelil. Odgovoril mi je, da ne. Najbolj se mi je vtisnila v spomin
prigoda, kako je neke zimske noči hodil z ranjenci in srečal kolono vojakov, ki so šli v nasprotno
smer. Mirno so šli drug mimo drugega. Tako je bil utrujen, da se mu je šele kasneje posvetilo,
da so srečali kolono nemških vojakov. Bil sem dodatno ponosen, ko sem v razredu to prebral in
požel občudovanje. Bila je najboljša zgodba.
Po vojni je bil kot oficir JLA kirurg v beograjski vojaški bolnici. V petdesetih je izkoristil prvo
priložnost, da je odšel iz vojske v civilno službo (kar je bilo takrat zelo težko). Seveda je bil tudi
komunist, saj drugače nihče ni mogel biti vojaški oficir. Zanimivo pa je, da sem že kot otrok kot
goba vpijal pogovore, ki jih je imel na skupnih večerjah in večerih pri nas doma s prijatelji in
znanci, v katerih je bilo polno kritike na račun komunistov, režima, samoupravljanja in celo Tita,
ki je bil takrat v javnosti nedotakljiv in poveličevan kot bog. Ko so me kot najstnika na gimnaziji
začeli vabiti med komuniste, sem bil seveda odločno proti, saj se mi je zdelo, da vem nekaj več,
hkrati pa nisem vedel, kaj to več točno je. Nekaj skrivnostnega, nekaj, kar ni v redu, čeprav sem
bil popolnoma politično naiven, s socialistično in samoupravno spranimi možgani. Ko so uvedli
samoprispevek za spominski center Titu v Kumrovcu, sem na gimnaziji javno protestiral in oče
se (me) je moral iti zagovarjat pred predstavnike oblasti. Ko je prišel domov, me je mehko (bil
sem presenečen, ker sem pričakoval bolj trd prijem) in s par besedami (v svojem redkobesednem
stilu) opozoril, da ni vredno, da zganjam tak hrup. Da bomo tistih par dinarjev dali, pa bo.
Ko so v začetku devetdesetih prišle na dan srhljive zgodbe in bolj jasni podatki o pobojih na
Rogu in zločinih na Teharjih, se živo spomnim svojega razburjenja in jeze na očeta. Tokrat pa se
ne bom dal na kratko odpraviti, sem se zaklel, ko sem ga vprašal: »Ali si vedel za to?«
»Ne,« je odgovoril.
Sledil je moj razburjeni monolog, oče pa je (kot običajno) potrpežljivo poslušal in šele ko je
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odšel v drugo sobo, sem opazil, da se mi je spet izmuznil kot tolikokrat in da mi spet ni uspelo
prebiti stene molka. Tik pred pomladjo 1993, star 77 let, je šel pogledat k sosedu, ki mu je na
vrtu ponosno razkazoval, kako uspeva radič in druge vrtnine. Nenadoma se je zgrudil mrtev. Odpovedalo mu je srce. Umrl je, kot si je želel – hitro, tako da ne bi bil bolan na stara leta nikomur
v breme... Jaz pa sem se par let po njegovi smrti boleče zavedel, da mi je tudi ušel iz tega sveta
tako, da nisva imela priložnosti za stik. Pred obličjem smrti se pogosto zgodi, da se otroci s staršem lahko srečajo bolj kot kdajkoli prej. Oče se mi je izmuznil tudi na tej točki.

Pogovor z očetom
Pomembno mi je prekiniti molk, ki skriva bolečino in me hromi in ki iz mene ustvarja pričo
političnega nasilja, ki se je nakopičilo v zgodovini moje družine. Če bi se ta trenutek lahko pogovarjal z očetom, bi ga najprej povabil v kino na Bralca in nato na pijačo, kjer bi ga prosil, da se
pogovoriva o njegovi in moji odgovornosti oz. soudeleženosti v narodovi bolečini. Če bi sprejel
mojo ponudbo, bi mu v pogovoru povedal te glavne misli:
»Najprej bi se ti rad zahvalil. Velika, velika HVALA, da si šel v partizane. Ponosen sem, da si bil
partizanski zdravnik. Ta ponos nosim s seboj in črpam iz njega pogum.
Imam tudi dobro novico. Odkar sva se zadnjič pogovarjala pred tvojo smrtjo, se je v zvezi s
slovensko državljansko vojno in povojnimi poboji moja jeza nate precej pohladila. Prinesla mi
je namreč dragocena spoznanja. Bila je pomemben odsek na dolgi poti, ki vodi k spravi s teboj
in mamo, z našo družinsko zgodovino.
V jezi, ki je v veliki meri izhajala iz nemoči, sem s prstom kazal nate – kako si mogel dovoliti,
da so komunisti počeli take stvari? Kako si lahko pristal na to, da so komunisti izrabili narodno
osvobodilni boj za nasilno vzpenjanje na oblast? Kako da se nikoli ne morem s teboj pogovarjati
o temnem madežu naše zgodovine, ki si jo sam doživel, o slovenski državljanski vojni? Kako si
lahko postal član komunistične partije? Kako si lahko ne vedel za povojne poboje?
Ohladitev moje jeze nate pa ne pomeni, da se lahko izogneva vprašanju tvoje soudeleženosti v
naši narodni drami in še bolj pomembno zame, vprašanju moje soudeleženosti ter bolečini, ki je
s tem povezana.
Da, zdaj vem, oče, da tvoj molk moje bolečine ni olajšal, ampak jo je celo povečal in me zaznamoval kot pričo političnega nasilja, ki je med Slovenci tako močno omajalo zaupanje, da si
od tega še nismo opomogli. Vem, da je težko govoriti o odgovornosti, celo krivdi katerih koli
zmagovalcev, ne le komunistov. Lažje je govoriti o bolečini, ki so jo prizadejali poraženci, v tem
primeru okupatorji, belogardisti in kolaboracionisti. O tem veliko vem in upam, da se nacistična
in fašistična mora nikoli več ne ponovi. Zato se zdaj bolj usmerjam na delež bolečine, ki so jo v
narodovo tkivo vrezali komunisti.
Vem tudi, da je narodova bolečina, ki je povezana z državljansko vojno, le del bolečine, ki se je
prenesla od tebe name. Bolečina povezana z duševnim in telesnim zlomom tvojega očeta Antona
se je zarezala vate, že ko si bil v najnežnejših letih. In tudi ta bolečina ima ozadje v napetosti
med liberalci in klerikalci, saj Anton ne bi bil skoraj ustreljen in potem politično degradiran,
če ne bi bil kot liberalec politično aktiven in ga ne bi iz zavisti oznanil klerikalni tekmec za
župansko mesto. Prav tako so po prvi svetovni vojni pristrigli peroti njegovega narodnostno
povezovalnega družbenega delovanja in mu celo stregli po življenju fašisti. Anton je vse travme
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požrl, potlačil globoko vase, tako da je shiralo njegovo telo in duša. Ker je bil vzgojen strogo, v
špartanskem duhu, ni znal s čustvi in se v stiski ni znal odpreti in opreti na bližnje. Tako je pristal
v depresiji. Ti si od njega prevzel v veliki meri prevzel njegovo čustveno zaprtost in distanco,
povezano z globoko bolečino. Anton je tebi naložil težak kamen, ti si ga pa meni, sicer nehote
in z najboljšimi nameni.
Z molkom me pred vprašanjem tvoje in moje soudeleženosti v narodovi bolečini povezani s komunističnimi zločini nisi zaščitil. V tem molku si zame postal del gledalcev, zatiskovalcev oči,
dopuščevalcev in sprejemnikov komunističnih zločinov. V tem smislu si soudeležen in jaz tudi.
Vem le to, da je neverjetno pomembno, da prekineva molk in zgradiva most med sedanjostjo in
tistim delom preteklosti, ki je boleč. Zato da bi lažje razumela in nosila boleče spomine.
Povabil sem te na Bralca zato, ker ti želim na ozadju tega filma sporočiti, da mi je Hanna pomagala k zavedanju, kako zapleteno je razumeti, kako si se ti znašel med komunisti. In Michael mi
je pomagal, da sem se zavedel, da ko sem z jezo in obtožujočim prstom kazal nate, sem hkrati
kazal tudi nase, saj je v mojem obtožujočem kriku bolečina moje soudeleženosti.
Hvala ti, oče, da me poslušaš. Breme tvoje soudeleženosti se v meni zmanjša, ko lahko o tem
govorim. Govorim tebi, oče, in govorim v ta naš razcepljeni slovenski prostor z željo in prepričanjem, da ni druge poti za gradnjo prepada, ki ga je v našem narodu državljanska vojna tako
poglobila.
Zdaj pa te prosim, da mi poveš, kaj se je dogajalo in kako si doživljal v tistih časih usodnih
odločitev. Povej mi čim več, da se bom lahko vživel vate. Želim začutiti, kako ti je bilo, ko si
se srečal z nerešljivimi dilemami, v katerih bi jaz morda še bolj izgubil glavo. Povej mi tako, da
bi o tem lahko napisal roman, kot ga je Schlink, ali da bi o tem lahko posnel film. Pomagaj mi,
da pridem do točke, kjer se mi bo zgodilo kot predsedniku sodišča, ko ga je Hanna presenetila
z vprašanjem: 'Kaj pa bi storili vi?' Da bom ostal brez besed. Vendar bo tisto drugačen trenutek
molka, kot je bil med nama do zdaj. To bo trenutek molka v stiku, sočutju in razumevanju. To bo
tudi trenutek olajšanja, ki vodi v skromnost in ponižnost.
In pravzaprav ne vem, zakaj si postal komunist. Še danes imam vtis, da si vstopil v partijo bolj
pod prisilo. Ali pa si tudi verjel v komunizem? Če si, koliko časa? Če nisi, zakaj nisi izstopil iz
partije? Nisi izstopil, ker si se bal zase, morda tudi zame in za mamo? Zameriti se oblastem, je
bilo nevarno, še posebno prva leta po vojni. Zdelo se mi je, da si se vsemu, kar je bilo povezano
s politiko, poskušal izognit. Ali to drži? Enkrat si mi rekel, da kot oficir JLA niti pomisliti nisi
mogel, da ne bi bil član komunistične partije. Izstopiti iz partije je za oficirja pomenilo, kot bi
dezertiral. Si se kdaj pokušal tudi bolj odprto konfrontirati? Kaj ti je pomenila moja kritičnost do
komunizma? Ti je bila po tihem všeč? Saj me nikoli nisi nagovarjal ne v eno ne v drugo smer?
Prosim, povej mi, kaj več tudi o tem.
Šele danes vidim, kako malo vem o tem, kaj se vse skriva za 'moj oče je bil komunist'. Tudi glede
tega si bil tako zastrt in molčeč. Kot zdravnik si bil priljubljen, ker si bil deloven, skromen, nisi
se potegoval za vodstvene položaje. Celo izogibal si se temu. Kreganje, glasno soočanje ni bilo v
tvojem stilu. Torej kot vidiš, imam veliko vprašanj, preveč za en večer. Prosim, začni…«
Potem ko sem napisal ta del, sem bil presenečen nad intenzivnostjo doživljanja ob pisanju in
nad številom vprašanj, ki so se porodila in ki jih žal očetu v živem pogovoru ne bom mogel več
postaviti. Najin čas sva za tak pogovor zamudila. Postal sem tudi negotov, ali lahko kaj takega
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sploh objavim in sem zato prvo verzijo članka dal v branje bližnjim, ki so me spodbudili, da naj
nadaljujem. Okoli dva meseca potem, ko sem to napisal, sem dobil nepričakovano darilo oz. nagrado, ki me je potrdila v tem, da so lahko tudi taki navidezni dialogi smiselni, saj večajo mojo
občutljivost in odprtost. Doživel sem namreč dragocene trenutke srečanja z 51-letno znanko in
njenim očetom.

Drugorazredni državljani in državljanke
Znanka me je prosila, da naj kot psihiater pregledam sedeminsedemdesetletnega očeta, ker so se
začele pojavljati blažje spominske motnje in se je oče ustrašil, da je to morda demenca. Najprej
sta me povabila na kosilo v gostilno v lepem gaju. Bil je prijeten poletni sončen dan, sedeli smo
zunaj in uživali v dobri hrani. V pogovoru mi je oče nenadoma rekel, da se je odločil, da bo do
mene odkrit, ker drugače ne bom mogel dobro opraviti svojega pregleda. Ne vem, kdaj nas je nit
pogovora odpeljala v preteklost, iz katere se je začela luščiti pretresljiva očetova zgodba. Vedel
sem, da so očeta za dve leti zaprli, ko je bila znanka stara štiri leta in da jo je to boleče zaznamovalo za celo življenje, ker sva se o tem že pogovarjala. Vendar sem iz očetovih ust slišal zgodbo
na nov način, tako da se me je globoko dotaknila.
Prvič je bil zaprt kmalu po vojni, ker je raznašal letake v podporo cerkvi. Ker je bil mladoleten,
so ga zadržali za šest mesecev, vendar je bil od takrat na posebnem seznamu in pod posebnim
nadzorom v smislu »te bomo že še dobili«. Poročil se je, dobil tri otroke, njegovi in ženini prihodki so bili majhni. Tako je za en mesec iz blagajne v službi vzel manjšo vsoto denarja, ker
ga je doma zmanjkovalo za hrano, vendar je to povedal sodelavcu in celo pustil v blagajni list
z izjavo o izposoji, saj je nameraval denar vrniti čez mesec dni. Sodelavec, za katerega se je
kasneje ugotovilo, da je dejansko kradel, vendar za to nihče ni vedel, ga je prijavil in oče je bil
obsojen na zapor. Sodelavec je hotel na ta način prikriti svoje kraje, vendar so ga kasneje odkrili.
Očetov odvetnik je v ključnem delu razprave odšel iz dvorane, češ da ima še en primer, ki se
je vzporedno dogajal v drugi dvorani. Sodnik je izrekel nepričakovano strogo in visoko kazen.
Dve leti je v začetku šestdesetih let v zaporu prestajal muke, o katerih še danes noče govoriti v
podrobnostih. Samo za primer mi je povedal, da so njega in druge zapornike radi obešali za roke,
ki so jih na hrbtu vpeli v lisice in popolnoma prekinili dotok krvi. Ko so pritisk popustili in se je
kri začela vračati v roke, so bile bolečine neznosne. Ali pa ko so ga prebujali sredi noči in zasliševali, poniževali, mu grozili, da ga bodo ustrelili itn. Občutek sramu, krivde se je vtisnil tako
v očeta kot tudi v znanko, ki je nato podelila doživetje iz peskovnika v času, ko je bil oče zaprt.
Ko se je stara štiri leta igrala z drugimi otroki in je prišlo do napetosti okoli lončkov in lopatic,
ji je prijateljica, ki je bila otrok iz sosednje hiše, zabrusila – kaj boš ti, ko je tvoj oče v zaporu!
Znanka je rekla, da ne bo nikoli pozabila trenutnega preobrata. Še malo prej samozavestna in
zadovoljna v igri je doživela, kot da bi jo zadela strela. Pustila je vse in se osramočena umaknila:
»Do danes se mi v različnih oblikah ponavlja podobno. Kot da bi se v času očetovega zapora
vame vtisnil vzorec, ki se vedno znova ponavlja. Na nek način sem postala drugorazredna. To
je hujše od lakote, ki sem jo doživljala v času očetove odsotnosti, ker mama ni mogla dovolj zaslužiti, da bi dostojno prehranjevala tri otroke. Hujše od okusa repe, ki je bila večkrat naša edina
hrana in ki sem jo tako zasovražila, da sem raje ostala lačna. V trenutkih, ko bi se lahko pokazala
kot uspešna, se umaknem ali popustim, ko bi morala v nekem konfliktu vztrajat, saj imam prav.«
Deset let po prestani kazni je očetov sosed popravljal ograjo in oče mu je samoiniciativno prinesel nekaj lesa, ki mu je ostal in bi ga lahko koristno uporabil. Sosed pa mu je rekel: »Kje ste pa
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to ukradel? Ukradenih stvari ne jemljem.« Podobnih ponižanj je oče še dolgo po prestani kazni
doživel veliko.
Po demokratičnem prehodu so očeta v devetdesetih rehabilitirali, saj je šlo za politično obarvan
proces. Na srečanje, kjer se je v veliki dvorani Cankarjevega doma njemu in številnim drugim
političnim zapornikom opravičil Janez Janša, najprej ni hotel iti, pa si je v zadnjem trenutku
premislil. Znanka je nato rekla, da ji je oče šele v zadnjih letih sem in tja povedal kakšen drobec
o tem, kako mu je bilo v zaporu, vendar je hkrati dajal svoje trpljenje vedno znova v oklepaj:
»Vedno sem pomislil, uboga moja žena in otroci, oni so najbolj trpeli, kaj jim bom še jaz govoril.
Meni je bilo vseeno lažje kot njim!«
Po kosilu smo se odpeljali k očetu domov, kjer sem izpeljal poglobljen psihiatrični intervju in
izvedel klinični test za oceno demence, o kateri ni bilo niti sledu. Pač pa se je pokazalo precej
depresivnih in anksioznih znakov, zaradi katerih sicer že več let jemlje antidepresive in anksiolitike. Ko sem očeta vprašal, kako spi, je povedal, da se mu vsa leta, odkar je bil v zaporu,
ponavljajo more, kjer npr. v paniki blodi po zapuščenem mestu. Žena je povedala, da pogosto v
spanju kriči in klati z rokami, kot da bi se pred nekom branil. Večkrat jo je nehote močno udaril,
da je imela modrice. Tudi ona jemlje uspavala in pomirjevala, odkar pomni. Pogosto cele noči
prebedi, ko ima mož more.
Oče mi je tudi povedal, da se težko odpravi med ljudi, da se mora npr. prisilit, da gre na srečanja
nekdanjih sošolcev. Ko se ne more spomniti kakšnega imena ali mu uide kakšna beseda, da se je
ne more takoj spomniti, se počuti v trenutku manjvrednega. »Gotovo si mislijo, da sem neumen!
Zato najraje ne bi šel več v družbo.« Tudi v pogovoru z menoj se mu je enkrat ali dvakrat zgodilo, da se ni mogel takoj spomniti neke besede. Pa sem ga spodbujal, da naj enostavno govori
naprej in se bo beseda kmalu pojavila, kar se je tudi zgodilo. Ugotovila sva, da bolj kot se sekira
glede drobnih motenj spomina, težje se spomni besed, in obratno, v kolikor zaupa, se beseda
sama hitro pojavi. Rekel sem mu, da ima sijajno bister duh za svoja leta in da sem v urah, ki sva
jih preživela skupaj, dobil vtis zelo inteligentnega, občutljivega in razgledanega človeka. Da
pa lahko na ozadju njegove življenjske zgodbe lažje razumem, da se mu hitro vklopijo občutki
manjvrednosti in da je izredno strog do samega sebe. Spodbudil sem ga, da večkrat podeli, kar
doživlja, da se naj ne zapira vase.
Na koncu pogovora sem ga vprašal, če mu lahko povem še nekaj osebnega. V tistem trenutku se
nama je spet pridružila tudi znanka, ki sem ji najprej na kratko poročal o rezultatih psihiatričnega
intervjuja. Nato sem jima rekel, da sta mi dala veliko darilo. Da jima zavidam, da lahko govorita
o očetovih izkušnjah vojne in povojnih časov. Da se lahko srečata v bolečini. Oče me je takrat
pogledal z nezaupanjem. Zato sem jima povedal zgodbo o svojem očetu, o tem, kako me je protislovno obtežil s svojim molkom, s katerim me je hotel pred težo svojih spominov in pred lastno
bolečino zaščititi. Oče je nato rekel, da je presenečen nad tem, koliko se je odprlo. Znanka ga
je objela in rekla, da mu je hvaležna in da čuti posebno bližino do njega. Ko sem ga ob slovesu
prijel za roko, sem se mu zahvalil za zaupanje in komaj zadržal solze. Imel sem občutek, da sem
doživel del pogovora s svojim očetom, ki sem ga zamudil. Brez tega, kar sem napisal zgoraj dva
meseca pred najinim srečanjem, pa dvomim, da bi prišlo do takega osebnega stika in zaupanja.

Vsi so nekako med seboj zvezani…
Moj glavni slovenski učitelj in mentor, Bernard Stritih, mi je veliko pomagal k boljšemu razumevanju molka mojega očeta kot dela odnosnega vzorca med bivšimi partizani na širšem ozadju
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slovenske državljanske vojne in razcepa med leve in desne, med komuniste in klerikalce med in
po vojni. Od leta 1983 pa do 2003 sem se mu pridružil v prostovoljskem projektu pomoči otrokom in mladostnikom, ki ga je vodil in razumel kot »beg iz institucij«, ki so dušile ustvarjalnosti,
v »socialno konstitutivno akcijo« po Pirjevcu (1987), v kateri si za razliko od »socialno spreminjevalne akcije«, kjer gre za »medsebojno podrejanje, prilaščanje ali prilagajanje«, sodelavci v
nekem projektu ali organizaciji (npr. člani delovnega tima, prostovoljci itn.) omogočajo »so-bit,
to je sprejemajo drug drugega takega kot je.« (Stritih, Možina, 1992)
Nikoli ne bom pozabil, kako sem pozno popoldne 19. novembra 1988 prišel k Bernardu domov,
da bi skupaj dokončala referat za psihoterapevtski kongres v Nemčiji. Ko sva opisovala vpliv
slovenskega družbenega konteksta na naš prostovoljski projekt, sva si pomagala s Pirjevcem, ki
je v svojem Dnevniku (1986) opisal srečanje vojnih tovarišev v Loškem potoku leta 1975. Pri
Pirjevcu je v tem obdobju prihajalo do mučnega notranjega dialoga med njegovo izkušnjo partizanščine - ki je pomenila med drugim tudi srečanje s smrtjo, smrtnostjo in je obvezovala k resnemu odnosu do življenja - in med njegovo tedanjo izkušnjo institucionalne in širše družbene
realnosti. Pirjevčev Dnevnik je zame izjemen dokument, ki izpričuje njegovo etiko udeleženosti.
Bolj kot se je stopnjeval pritisk takratnih političnih struktur v smislu ekskomunikacije in odstavitve Pirjevca iz družbenega in poklicnega življenja, bolj je to oživljalo njegov spomin na bivanjsko zavezujočo izkušnjo partizanščine. Po eni strani je bil neizbrisno čustveno povezan s tovarišijo preko vojnih spominov doživetij velike človeške bližine, po drugi strani pa ni mogel izdati
svoje človeške biti tu in zdaj in si zatiskati oči pred tem, da je človeško dogajanje leta 1975 med
starimi borci v slepi ulici. Tako je za ceno izgube prijateljske naklonjenosti svojih sicer njemu na
nek način dragih tovarišev pokazal na tisto pomembno plat dogajanja med nekdanjimi partizani,
ki je bila sicer potisnjena v nezavedno, neartikulirana, odpisana z uradno interpretacijo vojnih
in nato vseh (izbranih) povojnih dogodkov:
»Vsi so nekako med seboj zvezani, a na nek čuden način... Niso zelo neposredni, nekam se
skrivajo, zapirajo se v nekakšen oklep posmehljivosti in robatosti, rekel bi 'zajebanstva'. Kakor
da bi imeli nekakšno slabo vest in drug v drugem iščejo napake. Sproščeni so samo ob nekakšnih
neumnostih: kvantanje o ženskah, pogovori o hrani in pijači, o lovu - sicer pa si očitajo kar naprej
in očitajo si za daleč nazaj. Drug drugega mučijo ob ne vem kako visokih heroičnih načelih in
vzorih in ob teh nihče ne vzdrži, ob njih je možno vsakogar ponižati... Nobene resnične ekstatične skupnosti ni, in je ni mogoče oživeti. Zraven je tu seveda nekakšna politična previdnost...
Nič zaupanja ni ostalo, vsaj ne na tem medsebojnem nivoju...To je morda najhujše: ravno ta
večna podrejenost ideji, revolucionarna merila...
Nobenih misli, do nobenih misli ne pride, nobenih vedenjskih vzorcev, razen preprostega zajebavanja, ki morda deloma skriva neko nežnost, ki se je ljudje sramujejo. Tako je, kakor da nihče
drugemu ne privošči tega, kar je dosegel...« (Pirjevec, 1986)
Ob branju teh zapiskov dobimo vtis o medsebojni komunikaciji ljudi, ki so v »svinčenih sedemdestih« krmarili usodo Slovenije. Ker se večina ni zavedala ujetosti v nenapisana pravila komuniciranja, ki so vladala med njimi, so jih prav zato še bolj dosledno izpolnjevali. Za naju je bil
zapis pomemben, ker je pokazal na vzorec medčloveških odnosov, ki sva ga srečala v podobni
obliki v mnogih skupinah in ustanovah. Meni pa je ta opis prinesel tudi osebno olajšanje v odnosu do očeta v smislu zmanjšanja bremena njegove krivde. Nenadoma sem namreč začutil, kako
je bil v svoji komunikacijski nerodnosti ujet v širši vzorec odnosne dinamike svojih tovarišev.
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Zgodovina se ponavlja
Medtem ko sva z Bernardom vneto debatirala in pisala, je njegova žena gledala televizijo. Nenadoma naju je poklicala na direktni prenos iz Beograda. Novinar je komentiral: »Milijon ljudi
se je na sotočju Save in Donave zbralo v protestu za Kosovo in za Jugoslavijo!« Množica je
čakala na Miloševića, ki je zamujal (po preizkušenem receptu diktatorjev). Nato se je pojavil
in množica je eksplodirala v ekstazi. Sledil je njegov govor. Začutil sem nelagodje v trebuhu.
Strah. Rekel sem: »To sem pa že videl. Iste geste, drža, isti način govora kot Mussolini. In enak
scenarij: pustiti množico, da čaka in nato se pojavi VELIKI VODJA in REŠITELJ…«
Ko sva se vrnila k pisanju referata, sem Bernardu pokazal tabelo (glej tabelo 1), ki sem jo sestavil tako, da sem iz Pirjevčevega Dnevnika izluščil ključne besede. Nenadoma sva zagledala
povezavo med Pirjevčevim opisom delovanja socialističnega sistema in mitingom v Beogradu
- socialno spreminjevalna akcija je znova prevladala nad socialno konstitutivno akcijo. Bil je
pretresljiv trenutek.
Tabela 1
Odlomki iz Dnevnika Dušana Pirjevca 1974-76, ki označujejo delovanje sistema socialističnega
samoupravljanja v sedemdesetih letih:
- stalinistični birokratizem;
- samoupravna struktura: nepregledna, horizontalna, anonimna, prazna;
- likvidacija političnega sistema;
- partija ima absolutno oblast, moč;
- občutek manipuliranosti;
- vse se zatika, popolna indolenca;
- na mesto družbenosti je stopila družabnost, kar je oblika konca družbenosti;
- popolno brezpravje;
- princip - onemogočiti, ne pa fizično uničiti;
- dela kot smotrne in na nek način kreativne dejavnosti ni več;
- genocid duha, blokada, nemožnost delovnega projekta;
- socializem pri nas je vprašanje prehoda iz zaostalosti v tehniko (moderno tehnologijo) in sicer
mimo demokratične revolucije;
- socializem pri nas je zelo drag in razsipen sistem, neinventiven, samouničevalen;
- popolna destrukcija jezika;
- nacija ni več prostor; mednarodnega prostora ni več - samo še prostor za zvezde in zvezdništvo;
- politična previdnost, ni neposrednosti, skrivanje, nezaupanje, sumničavost, nič neposredno
človeškega, samo podrejenost oblasti;
- identifikacija z vlogo, vloga spremenjena v bit;
- ni prostora za »človeka«, v totalitarni komunistični viziji je človek le abstrakten pojem;
- objektivno je to, kar je napredno, napredno je to, kar določa in odloča partija;
- javnost - socialnost - zgodovina niso več prostor nastajanja resnice;
- vrednote so nekaj banalnega, so samo še inštrument, vrednote so razpadle;
- poskusi institucionaliziranja partizanske izkušnje svobode; partizanščini je odvzeta miselno
- eksistencialna, duhovno - človeška dimenzija;
- sistem informiranja kontroliran, možnosti publiciranja skrajno kontrolirane in cenzurirane;
- argumenti, dejstva niso važni, nobenega vprašanja ali spraševanja, definitivni stavki, ni odpr-
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tosti za resnico, možnost mišljenja organizacijsko onemogočena;
- partija nima nobene teorije o kulturi in o umetnosti; kultura je puščena ob strani; ukinjena je
humanistična inteligenca;
- evforična ničnost, ki vendar drži pokonci cele regimente ljudi;
- sistem korumpiranja mladih;
- razbijanje tradicionalnih vrednot družine s celodnevno šolo;
- utrjevanje in širjenje katoliškega verništva, poskus spremeniti družbo v laično cerkev;
- idealizem se je prevesil v stalinizem, totalitarizem;
- partija ni nikoli deklarirala svojega totalitarizma in diktature;
- marksizem je le še sredstvo za identificiranje sovražnikov oblasti, je instrument socialno zgodovinske moči;
- ukinjeni, blokirani so procesi gojenja različnosti; porast ideologizacije, porast diamata, stalinizma; realiziranje koncepta za vsako ceno;
- likvidacija privatnosti;
- aseksualnost spolov;
- ponižanja, medsebojna korupcija, samoponiževanje, čudna lahkotnost, nenavadna veselost,
medsebojna nevoščljivost, zavist v tekmi za oblast;
- popoln mir, popolna monolitnost, popolna urejenost;
- definitivna nemožnost, zaprti horizonti.
--------

Družbeni kontekst molka, strahu, sovraštva, nasilja, sramu, ponižanja, bolečine in
nezaupanja
Večino svojih kritičnih ugotovitev je Pirjevec oblikoval tako, da se nanašajo na širše celote. Ne
govorijo torej o napakah določene politične skupine (npr. partije), ampak o pojavih v sistemu
kot celoti. Če Pirjevec ugotavlja, da »dela kot smotrne in na nek način kreativne dejavnosti ni
več«, to ne pomeni le, da neka skupina ali neka organizacija določene oblike dela onemogoča.
Ta stavek pomeni nekaj mnogo bolj zaskrbljujočega: da so se v naši državi in družbi zgodile sistemske spremembe, ki so marsikaj oteževale in onemogočale: »Delo... pravni red... nacija...
duhovnost... učinkovitost... človek... jezik... naprednost... javnost... socialnost... zgodovina...
partizanska izkušnja svobode... spraševanje... kultura in humanizem... družinske vrednote...
različnost...« Po drugi strani pa je marsikaj postalo mogoče: »Nepregledna horizontalna anonimnost... absolutna oblast partije... onemogočanje ljudi... genocid duha... modernizacija na mnogih področjih... identifikacija z vlogo.... aseksualnost spolov... ponižanja... evforična ničnost...
korupcija... enotnost... totalitarizem... mir...«
Družbeni kontekst, v katerem v svoji mali deželi opravljam psihoterapevtsko delo in v katerem
se dogaja slovenska psihoterapija danes, je še vedno v veliki meri kontekst molka, strahu, sovraštva, nasilja, sramu, ponižanja, bolečine in nezaupanja, ki se vleče iz naše preteklosti in se jih
kot pajčevin ni mogoče zlahka otresti. Sociologi pravijo (npr. Bernik, 1997), da bomo v bivših
komunističnih deželah potrebovali nekaj desetletij za to, da se bo v teh družbah stabiliziral demokratični vzorec. Čeprav sta me poizkušala zavestno zaščititi pred težo hudih časov vojne in
po vojni (mamina izjava!), sem jo z vsako celico vpil iz očetove (in tudi iz materine) drže. In
seveda sem jo vpijal v socialnih stikih zunaj družine kljub čokoladnim prelivom samoupravne
propagande.
Ko sem se v lastni terapiji poglabljal v svoje otroške travme, sem odkril, da se poleg osebne in
naše družinske dinamike v tej bolečini skriva še nekaj več. Nekaj, kar je še vedno prisotno tudi v
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našem kolektivnem duhu, v naši družbeni matrici, in kar nas vleče k tlom in nam kvari odnose,
npr. v delovnih timih, soseskah, lokalnih skupnostih. Nepredelana bolečina in teža, morda kolektivna krivda, ki nas razdvaja in sili k temu, da se gremo »viharje v kozarcu«, ko je čas, da bi se
povezali, »vkup stopili«, kot bi rekel Trstenjak. Kdor poskuša v Sloveniji povezati večje število
ljudi, speljati projekt, ki zahteva strnitev vrst za nek širši, nacionalni interes, bo gotovo trčil ob
nekaj težkega, mučnega, razdvajajočega. Če poskušamo to kolektivno težo oz. krivdo interpretirati s pomočjo psiholoških teorij in jo lociramo v posameznikovo psihodinamiko, ob tem pa ne
vidimo družbenega konteksta (kar psihoterapevti radi počnemo), naredimo več škode kot koristi.
Ko sem pred leti prebral Duhovno zgodovino Slovencev akademika Janka Kosa (1996), sem se
zavedel, da se vleče razcep med ti. »svobodomiselno« in »katoliško« strujo v naši zgodovini že
veliko stoletij. Obračun med rdečimi in belimi med drugo svetovno vojno (in po njej), naša državljanska vojna, je samo najbolj krvavo poglavje v tej dolgi zgodovini, naša največja katastrofa,
kot pravi Kos. In kje smo po Kosovem mnenju glede tega danes?
»Za slovenski duhovni razvoj po letu 1990 se kot rezultat dosedanje duhovne zgodovine prikazuje znova konfliktno razmerje med katolištvom in svobodomiselstvom. Da bi se to razmerje
dvignilo na raven, ustrezno moderni politiki, znanosti pa tudi filozofiji, bi bila nujna modernizacija tako katolištva kot svobodomiselnosti. In sicer takšna, da ne bi bil več mogoč njun retrogradni umik v nekdanjo obliko spora med katoliškim klerikalizmom in laicističnim antiklerikalizmom… Takšna modernizacija je šele stvar bližnje prihodnosti, kajti na obeh straneh je ob težnjah
k modernejšim usmeritvam, ki bi ju lahko zbližale v ploden dialog in tudi v politično socialno
sodelovanje, obstojnih dosti še čisto nasprotnih sil, ki zlasti na svobodomiselni strani kličejo v
nov laicistični boj s slovensko Cerkvijo.«
Molk in izogibanje nas teže tega razkola ne bosta rešila. Kdor svoje zgodovine ne ozavešča, jo
ponavlja. Stališče udeleženosti zame danes pomeni, začutiti se kot del drame naših očetov in
dedov. Začutiti, kako globoko sem zarezan z njihovim molkom in nezaupanjem, koliko potlačene bolečine, strahu, sramu, ponižanja in jeze sem prevzel od njih kot štafetno palico. Dragi oče,
z molkom me nisi zaščitil! Najti moramo druge načine, da bomo premoščali prepade v svojih
dušah in stoletja trajajoč prepad v našem družbenem tkivu.

Ali lahko politika temelji na zaupanju in neguje neustrašnost, nežnost, radovednost, igro ter ustvarjalnost?
V času socializma oz. komunizma sem ob političnih temah zaprl televizor ali menjal program.
Hkrati sem bil na svojih študentskih potovanjih po svetu večkrat presenečen, kako zagreto, vzneseno, ponosno in optimistično sem se v pogovorih z mladimi iz drugih dežel (npr. na postankih
v youth hostlih) razgovoril npr. o samoupravljanju in neuvrščenosti, ko so me spraševali, kako
je živeti v Jugoslaviji. Celo sam sebi sem verjel, ko sem npr. hvalil, da se od našega samoupravljanja lahko uči cel svet, saj je kapitalizem iztiril, da je naš Tito velik vodja tudi v svetovnem
merilu, da bodo neuvrščeni pod njegovim vodstvom celemu svetu pokazali novo pot itn. Šele ko
danes gledam nazaj, vidim, kako je bilo moje nezavedno prepojeno s samoupravno propagando.
Da me izogibanje političnim govorom na televiziji in radiu pred njo ni zaščitilo.
V procesu osamosvajanja Slovenije pa je prišlo do ključnega preobrata v mojem razumevanju
politike, saj sem jo doživel kot nekaj, kar je lahko tudi izpolnjujoče. Prvič v življenju sem z zanimanjem, s katerim sem prej gledal dobre filme, začel spremljati poročila po televiziji in radiu,
brati časopise. Kako napeto je npr. bilo spremljati prenos seje komunistov iz Beograda, ko jo je
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Kučan s slovensko delegacijo demonstrativno zapustil. Naenkrat je beseda v političnih govorih
postala živa, smiselna, še posebno če je prihajala iz ust naših umetnikov, filozofov in znanstvenikov, ki so se aktivno vključili v politično življenje.
Nepozabno lepo mi je bilo na poletni psihoterapevtski šoli v Nomnju pri Bohinjski Bistrici od
15. do 18. avgusta 1991, kjer smo taborili na idilični jasi – okoli sto odraslih in trideset otrok
(Stritih, Možina, 1992). Poleg domačih strokovnjakov iz različnih pomagajočih poklicev so prišli tudi gostje iz tujine. Zaradi izrednih razmer do samega začetka poletne šole nismo vedeli, ali
jo bomo lahko sploh izpeljali. Nekateri tuji gostje so se ustrašili in so udeležbo odpovedali, a bolj
pogumni so le prišli. Kakšen ponos sem doživel, ko sem ob otvoritvi poletne šole stal v velikem
krogu vseh udeležencev na jasi ob robu gozda. Sredi kroga jambor in meni in Bernardu Stritihu
kot glavnima organizatorjema je pripadla čast, da sva v skladu s taborniško tradicijo ob petju himne dvignila slovensko zastavo. Še tako rekoč svežo, popolnoma novo, NAŠO zastavo. Najprej
smo se z minuto molka poklonili spominu kolega Janeza Svetine, ki ga je v Gornji Radgoni 26.
6. 1991 prerezal tankovski rafal, ko ga je hotel fotografirati. In nato smo za razliko od ustaljenega
petja taborniške himne tokrat zapeli Zdravljico:
»Žive naj vsi narodi,/ki hrepene dočakat dan,/da koder sonce hodi,/prepir iz sveta bo pregnan.
Da rojak, prost bo vsak,/ne vrag, le sosed bo mejak.«
Kako globoko so segle v tistem trenutku te besede, da so jih hvaležno umivale solze. Solze ponosa in hvaležnosti, da sem lahko priča uresničenju tisočletnih sanj svojih prednikov. Končno smo
samostojni, končno imamo svojo državo. Verjetno nikoli v naši zgodovini nismo bili kot narod
za nekaj časa tako povezani kot v času osamosvajanja.
Predavanja in delavnice so potem potekala v posebnem vzdušju in veliko bogastva tistih dni smo
ujeli v zborniku (Možina, 1992), ki mi je od vseh knjig in zbornikov, ki sem jim bil urednik, najbolj drag. Eden od vrhuncev poletne šole je bilo predavanje Tineta Hribarja o Postmodernizmu
na Slovenskem (Hribar, 1992), ki ga je zaključil z mislimi o strahu, pogumu in neustrašenosti:
»Od Kocbeka naprej poznamo dilemo o strahu in pogumu. Kadar gre za strah in pogum, se
bomo vedno odločili za pogum. Tako so nas učili, vsaj fante, da je treba biti pogumen. Kafka pa
pravi – ne, strah ali pogum, je napačna dilema. Ne gre za nasprotje med strahom in pogumom.
Ne gre za pogum, ampak za neustrašenost, ki vse prenese, z mirnim pogledom. Se ne ustraši,
vendar pa ni slepo pogumna. Še doda: v mojem razredu v gimnaziji sta bila dva pogumna, ampak
še tista dva sta kmalu po maturi naredila samomor. Kajti slepi pogum vodi v briskiranje življenja, v nespoštovanje sebe in drugih. Tudi v tej »naši« vojni, če to smemo tako imenovati, se je
pokazalo, da dilema strahu in poguma ni odločilna dilema. Kajti le na podlagi neustrašenosti se
lahko uveljavita tudi vztrajnost in neuklonljivost. Pogumnež se zaleti, pa se kmalu tudi umakne.
Neustrašenost pa je tista, ki daje trdnost, vztrajnost in neuklonljivost.«
Bernard je k temu navezal misli antipsihiatra Giovannija Jervisa, da so ideali borbene discipline
in brezpogojne predanosti ideji lahko nevarni za ustvarjanje novih oblik skupnega življenja.
Nevarnost brezobzirne represije vseh čustev se kaže v izčrpanosti, delovni neučinkovitosti ljudi,
nekreativnem mišljenju in notranji izpraznjenosti idej, ki ne morejo nuditi življenjske moči novim institucijam. Prebujanje revolucionarne zavesti z omalovaževanjem psihičnega doživljanja
posameznikov pomeni po njegovem veliko napako. Sprašuje se, kako bi bilo možno »ponovno
odkriti življenjski stil, ki bi omogočal razvijati nežnost, radovednost in igro... in to pod pogojem,
da se te stvari ne bi oddvajale od politike, od soočanja z življenjsko stvarnostjo in od zavestnega
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sodelovanja pri reševanju svetovnih problemov.« (Jervis, 1977, cit. po Stritih, 1992)
Ob dolgoletnem (od leta 1983 do 2003) organiziranju in vodenju prostovoljskega, akcijsko raziskovalnega projekta pomoči otrokom in mladostnikom z raznimi psihosocialnimi problemi sem
spoznal, kako je bila kvaliteta psihoterapevtskega dela z njimi neločljivo povezana s kvaliteto
odnosov v timu sodelavcev in s kvaliteto organizacije celotnega projekta (Možina, 2000, 2002),
ki se je razvil v majhno družbeno gibanje, v majhen potoček v velikem toku družbe. Kljub relativni majhnosti projekta, pa je bil zahteven, saj smo jemali v terapevtsko obravnavo prave »slovenske prvake«, npr. otroke, ki so bili zaradi svoje nasilnosti strah in trepet na šolah, neulovljivi
za svetovalne službe in neobvladljivi v običajnih prostočasnih skupinah oz. projektih.
Pojem »politika« smo povezali s sodobnimi koncepti v teoriji organizacij in kibernetiki drugega
reda (npr. model viabilne organizacije; Beer, 1989), kjer naloga vodje ni večanje moči, ampak
negovanje viabilnosti (to je sposobnosti preživetja) organizacije oz. projekta, tako da skrbi za
komunikacijo v okviru projekta ter med projektom in širšim družbenim okoljem. Kot pravi Jervis, negovanje nežnosti, radovednosti in igre ter ustvarjalnosti za nas nista bili ločeni od politike,
ampak njeno bistvo.

Novi obrazi totalitarizmov – lahke konjenice in denarni prašiči
Po navdušenju ob našem mirnem prehodu v postkomunizem pa se je sredi devetdesetih let že
začelo treznjenje. Komunistični časi so nas spremenili sistemsko in intimno, kot sem s pomočjo
Pirjevca in drugih avtorjev prikazal zgoraj. Zato ni presenetljivo, da se je začelo kazati, da so
stare strukture in komunikacijski vzorci precej bolj trdovratni do sprememb, kot smo mislili v
osamosvojitveni evforiji in da bo prehod v bolj zrelo obliko demokracije trajal še desetletja.
Vendar ta prehod ni samoumeven, lahko se obnovi tudi totalitarizem v novih preoblekah, na kar
opozarja tudi Drago Jančar (1994) v eseju, ki ga je napisal na osnovi izjave Franceta Bučarja
iz julija 1994: »Pri nas je v obstoječih razmerah nevarnost, ne razumite me narobe, fašizma, ali
bolje rečeno totalitarnega sistema, zelo naglašena… Vlada želi pod nadzor dobiti RTV, plačilni
promet, tožilstvo, skratka, vse to kaže na dejansko počasno rast totalitarnega sistema.«
Jančar v eseju omeni zgodbo o Egiptovskih loncih mesa, ki kaže na nostalgijo po starem gospodarju. Opozarja, da se pri nas to med drugim kaže v inertnosti in otopelosti javnosti, previdnosti,
v (pre)majhni pripravljenosti za prelom s preteklostjo strahu, v cinični distanci, ošabnem samozadovoljstvu politikov, prihvatizaciji (pomemben je dodani h, s katerim opozarja na rakasto
povečevanje grabežljivosti), golem pohlepu po oblasti in moči, pretiranem poudarjanju funkcionalizma in učinkovitosti brez etične in kulturne razsežnosti. Opozarja nas, da naj ne nasedemo
glasnikom novega časa, ki vpijejo: »Pozabimo na preteklost, ukvarjajmo se s prihodnostjo. Pri
tem pa mislijo na funkcionalno sedanjost. Ki jo naglo spravljajo v svoj funkcionalni, pragmatični
in prihvatizacijski red: čim prej proč z motečo preteklostjo, zdaj je nov čas. Tako govorijo oni, ki
so se pripravljeni novemu času odpreti s starimi idejami v glavi. Tem je treba reči: Ni. Ni nov čas.
To je isti človeški čas, ki ga živimo, odkar vemo za Antigono in Sveto pismo. Nobeno preseganje
ideoloških debat, nobena sprava ne pomeni pravice ali celo zahteve do pozabe zločinov in terorja
totalnih sistemov.« (Jančar, 1994)
Že kar nekaj let nazaj me je pretresel dokumentarni film iz Južne Afrike, v katerem so prikazali
posebna »sodišča sprave« za rasno nasilje, ki jih je uvedel Mandela. Ni šlo za prava sodišča in
sojenja, ampak za soočenja storilcev (belcev) in žrtev (črncev). To so bili odprti procesi, ki so se
jih lahko udeležili svojci in kdorkoli, hkrati so jih tudi snemali. Če so storilci pristali na sodelo-
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vanje, niso bili kaznovani. Važno pa je bilo, da so bili pripravljeni pred žrtvami, njihovimi svojci,
publiko v dvorani in širšo javnostjo opisati svoja nasilna dejanja in zločine, poslušati izpovedi
svojcev, očevidcev, žrtev (v kolikor so ostale žive) ter se tudi vsakemu in vsem javno opravičiti.
Film je prikazoval neverjetne čustvene drame na teh procesih, tako pri žrtvah kot pri storilcih.
Od ogleda tega filma se vedno znova sprašujem, zakaj kaj takega ni (bilo) možno pri nas? Ne
vidim smisla v kazenskem sojenju storilcem povojnih pobojev, odgovornim za nasilje po zaporih
(kot smo ga lahko pred kratkim videli v filmu o Angeli Vode), odgovornim politikom, ki so dajali
ukaze in navodila za tako nasilje itn. Po drugi strani pa smo neverjetno otopeli in inertni, da o
spravi sicer govorimo, a nismo nikjer ustvarili javnega prostora za dejansko delo na spravi, kot
je to uspelo Mandeli.
In kako lahko prepoznamo nove totalitarizme v sodobnih preoblekah?
»Le poglejmo (zdaj velja že spomnimo se, op. M. M.) šarmantnega Jörga Haiderja in njegove
brezhibne in strumne japijevske mladce.
Zasliševalsko sobo s slepečimi lučmi lahko tukaj pozabimo, ta je samo še v genetskem spominu.
Novi totalitarizem bo nasmehljan in prijazen kot Berlusconi, lahkotno bo obračal pojme in ideje
in sveži denar, kot naši mladi gospodje, novi totalitarizem bo imel zdaj leve, zdaj desne ideje,
ne bo ga motila družba nazorskih nasprotnikov, zdaj mu bo prišla prav levičarska, drugič nacionalistična ksenofobija, družbe si pač ne bo izbiral, če mu lahko koristi. V njem bo parlament in
svobodni tisk in svobodne pobude, seveda vse v določenih in obvladljivih in strogo nadzorovanih okvirih.
Novemu totalitarizmu bo ime: cinična distanca.« (prav tam)
Lani sem si v Drami ogledal Jančarjevo predstavo Lahka konjenica. Zame je to sijajna prispodoba, ki mi je vzbudila živo sliko mladih japijev na konjih, ki jahajo v neznosno lahkost bivanja
brez vrednot in moralnih načel. Ti »denarni prašiči«, kot jih v predstavi v določenem trenutku
imenuje Jančar, v poganjanju za denarjem, močjo in užitki razkrajajo svete prostore intimnosti
in skupnosti, ko npr. uničujejo solidna podjetja, ki so se razvila iz dolgoletnega poštenega sodelovanja celih mrež ljudi (npr. goriški MIP).

Pot ustvarjalnosti in socialno konstitutivne akcije
Poleg kritike pa Jančar v eseju stalno tudi odpira pogled na drugo pot, ki jo imenuje pot ustvarjalnosti in ki vodi v dejansko demokratizacijo naše družbe. Tako npr. poda definicijo politike, ki
se zame ujema s Pirjevčevo idejo socialno konstitutivne akcije, oz. je njeno nadaljevanje:
»Prehitro smo vsi skupaj pristali na to, da je politika zgolj servis za urejanje skupnih stvari.
Zdaj je treba to preklicati. Politika ni ljubljanski mestni transport, ki nas prevaža tja in nazaj kot
živino. Politika je stvar kulture, kot je to že zdavnaj pripovedoval Bojan Štih. Če ni kulturna
in ustvarjalna, ni vredna počenega groša. Manj kot to: nič ni vredna. Politika kot stvar kulture
je vzdrževanje, spodbujanje, omogočanje sistema vrednot in smisla. In smisel družbe ni njena
političnost, pač pa kulturnost in ustvarjalnost. Politika je tukaj zato, da služi, ne pa da vtiskuje v
zavest slehernega posameznika svojo posestniško naturo.« (prav tam)
Podobno mi je velikokrat ponavljal moj glavni tuji učitelj, Graham Barnes, da je za prevzemanje vodilnih vlog, v katerih si odgovoren tudi za politiko neke organizacije, najbolj pomembno
služenje. Da je po Batesonu (1972) predstava o socialni moči v naši zahodni kulturi napačna
epistemološka predpostavka, ki vodi v stopnjevanja tja do vojn. Predlagal je, da se aktivno izogibamo uporabi besede (socialna) moč. Da vodja nima večje moči, ampak samo večjo odgovornost
in da med političnim in osebnim ni toge meje. Prav ta ideja, da je »politično osebno in osebno
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politično« (Barnes, 2005), je bila zame še posebej spodbudna, kajti v času socializma smo se
vsepovsod navzeli drže, da lahko prideš dobro skozi samo, če paziš na zasebni prostor kot edini
varni prostor, v katerega se lahko umikaš pred politiko. Beseda politika mi je pomenila nemoč,
da bi lahko vplival na pomembne odločitve (to sem npr. izkusil, ko sem se v osemdesetih kot
študent angažiral v spontanem gibanju intelektualcev proti takratni šolski reformi, ki je bila sprejeta kljub večinskemu protestu), in nesmisel, saj se je povezala s praznim govoričenjem naših
politikov.

Osebno je politično in politično je osebno
K spoznanju, da sem/smo v osebnem lahko političen/ni, pa mi je veliko pomagala tudi knjiga
angleškega sociologa Anthonyja Giddensa Preobrazba intimnosti (2000), kjer z analizo samopomočnih gibanj prikaže, kako je v zahodnem svetu v drugi polovici dvajsetega stoletja na mikro
ravni intimnih odnosov (ljubezenskih, prijateljskih, starševskih, terapevtskih, samopomočnih)
prišlo do korenitih sprememb, ki kažejo na demokratizacijo medosebne sfere. Ko se v svojih intimnih odnosih vsak dan soočamo z zahtevnimi dilemami in sprejemamo zahtevne odločitve (npr.
o zvestobi), kjer rešitve patriarhalnega vzorca ne delujejo več in kjer se vedno bolj zavedamo,
da novih generalnih rešitev ne bo, hočeš ali nočeš sodelujemo v velikem vsakdanjem družbenem (socialnem) eksperimentu. Največji laboratorij za raziskovanje demokracije, demokratičnih
odnosov so intimni odnosi, pudarja Giddens. Če se demokracije ne učimo v svojih osebnih,
intimnih odnosih, jo bomo težko našli v delovnih in drugih odnosih in seveda velja tudi obratno.
Dualistično razumevanje razlikovanja med osebnim in političnim je past.
Če sem lahko v političnem delovanju hkrati oseben in če sem v osebnem hkrati političen, pa
pomeni, da sem izbral stališče udeleženosti, ki po von Foersterju (2009) s seboj prinaša odgovornost za odločanje o neodločljivih vprašanjih. Odgovornost je možna samo, če smo udeleženi.
Ker na neodločljiva vprašanja ni pravih odgovorov (ker ni vnaprej postavljenega algoritma za
njihovo reševanje), ampak smo pri izbiri odgovora svobodni, je ta odgovornost velika. Barnes
nas opozarja na nevarnosti, če se pri odločanju naslanjamo na eno osebo, teorijo ali sistem:
»Večji del svojega življenja sem stal v prostoru med različnimi možnostmi. Na meji se lahko učimo, kako živeti z negotovostjo in nevarnostjo. In vendar, se moramo odločati. Odločanje nam ne
preprečuje, da bi postali večdimenzionalno človeško bitje. Dobro vem, kaj pomeni biti vernik. In
jaz ne verjamem v vere. Mislim, da je ena od najbolj nevarnih stvari, ki jih ljudje lahko počnemo,
da smo popolnoma predani enemu sistemu ali teoriji ali osebi – enemu čemerkoli. Da bi se temu
izognil, sem stalno poskušal ohranjati svojo psihoterapevtsko prakso filozofsko razgledano, sociološko utemeljeno in politično orientirano. S tem da imamo, na katerem koli področju že, več
referenčnih okvirjev nam daje temelj za kritiko.« (Barnes, 2005)
Podobno kot Bernard me je Barnes učil, da psihoterapevt z eno nogo stoji v intimnem svetu
dialoga s pacientom, z drugo pa v socialnem kontekstu, v družbi. Psihoterapevt, ki ni družbeno
angažiran, informiran, udeležen, je po njegovem mnenju jalov, psihoterapija, ki ni odzivna na
družbena dogajanja in spremembe, pa na stranpoti. Učinek psihoterapije je le v majhni meri
odvisen od tehnik in metod dela, veliko bolj pa od psihoterapevta kot osebe, in od konteksta, v
katerem poteka terapija. Če psihoterapija v družbi nima svoje avtonomije, kot je to npr. v Sloveniji, naj bo del tvoje poklicne dejavnosti, da si zanjo aktivno prizadevaš, vzemi stvari v svoje
roke, prevzemi odgovornost za spremembe, ne čakaj, da ti kaj bo padlo iz neba, me je spodbujal.
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Vodja, ki služi skupnosti
Sociologi pravijo, da je v nekem običajnem razvojnem loku človek okoli petdesetega leta na
vrhuncu svoje kariere in socialnega vpliva in da je takrat posebno dragocen čas za politično
delovanje, ki ga razumem v Jančarjevem smislu kot možnost, da nekaj ustvarim, prispevam k
ohranjanju vrednot v skupnosti in s tem hkrati pomagam sebi, da ohranjam občutek smisla svojega bivanja. Otroci petdesetletnika ali petdesetletnice so že bolj ali manj samostojni, zagotovil/a
si je materialno varnost (odplačal kredite) in določen standard, s solidnim delom je razvil/a
kompetenco in si ustvaril/a dober pregled na svojem področju, se povzpel/a na vodilne položaje,
podobno kot je to uspelo njegovi generaciji, tako da so mnogi znanci, sošolci, kolegi prav tako
na vodilnih položajih, kar lahko izkorišča npr. pri povezovanju, lobiranju, mreženju itn.
V zadnjih letih me je življenje napelo na ta del loka. Sprejel sem nekatere odgovornosti, zahtevne vodilne vloge (npr. vlogo predsednika SKZP, vlogo vodje projekta fakultetnega študija
psihoterapije) (Možina, 2006, 2007; Možina, Bohak, 2008), ki so me bolj doletele kot pa da bi
jih iskal in sem jih bolj razumel kot služenje in dodatno garanje, manj kot večanje socialne moči
in plezanje po hierarhiji. Hvaležen sem življenju za te nove izkušnje, čeprav sem se ob hudih naporih večkrat znašel na robu svojih psihičnih in fizičnih zmožnosti. Veliko sem se naučil o sebi,
drugih in o socialnem, družbenem okolju, v katerem živim(o). Nisem le gledal skozi ključavnico,
ampak sem spoznal, kaj pomeni biti udeležen v dialogu s predstavniki drugih družbenih skupin,
ko predstavljam psihoterapijo kot avtonomno zdravstveno dejavnost in kot samostojen poklic.
Hkrati sem bolje spoznal dobre in slabe plati delitve psihoterapije na različne pristope. Dobre
plati so bogastvo, ustvarjalnost in raznolikost psihoterapevtske scene, na kateri še vedno vznikajo novi in novi pristopi, slabe plati pa so rivalitete med pristopi, vrtičkarstvo, ki onemogočajo
enoten nastop psihoterapije za uveljavljanje skupnih interesov, interesov psihoterapije kot celote,
za uveljavitev psihoterapije kot samostojnega poklica in avtonomne znanstvene discipline v širši
družbi.
Večkrat mi pride na misel primerjava z osamosvojitvijo Slovenije. Takrat smo res »vkup stopili«
in tudi različni politični akterji so za nekaj časa odložili svoje parcialne interese za veliki skupni
cilj. Ko bi le v času, ko smo bližje kot kdajkoli zakonu o psihoterapevtski dejavnosti, ki bi nas
postavil na družbeni zemljevid kot samostojen poklic, dejavnost in disciplino, psihoterapevti
različnih pristopov za nekaj časa strnili vrste. Kljub temu da bo zakon prinesel tudi nekatere
omejitve, ki jih zdaj ni. Tako kot se po osamosvojitvi Slovenije niso odprla vrata v raj neobvezujoče svobode, ampak v naporno svobodo, ki neprestano zahteva nove odločitve in odgovorno
ravnanje. Pa vendar je samostojnost neprecenljive vrednosti.
Kako mi je biti v vodilnih vlogah? Zame to v skladu z načelom »politično je osebno in osebno je
politično« velikokrat pomeni osebno izpostavljanje, tvegati sebe takega kot sem, ne pričakovati,
da mi bodo ljudje hvaležni, delati na zaupanju in ne na moči, nositi samoto vodje, saj je vodja
velikokrat projekcijsko platno za najrazličnejše projekcije (od idealizacij do demonizacij), ki jih
ni možno reflektirati. Včasih mi v zahtevnih trenutkih pomaga prispodoba, da je biti v vodstveni
poziciji podobno kot bi se povzpel visoko v gore, kjer je zrak redkejši. Namreč v teoriji skupinske dinamike dobro poznamo zakonitost, da so si člani skupine med seboj lahko bližji kot pa so
do vodje. Lahko se med seboj veliko bolj negujejo. Če si vodja, si v skupini bolj osamljen, si na
redkejšem zraku.
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Redna izkušnja zenovske meditacije sedenja z odprtimi očmi in usmerjanja pozornosti na dihanje, ki jo negujem doma v tišini, mi je pomagala in mi pomaga. Še posebno na zahtevnih sestankih, kjer se odprejo konflikti in začnejo prevladovati monologi, medsebojni pritiski, namreč
lažje ohranjam notranji mir in hkrati odprto pozornost navzven. Vračanje pozornosti na dihanje
in zaznave sedanjega trenutka pomaga, da se ne odzovem prehitro ali preveč čustveno, ampak da
bolje ujamem pravi trenutek, kairos.

Problem ni, kdo ima prav ali kaj je res, problem je zaupanje
V trenutkih, ko se mi je na napornih sestankih zdelo, da imam prav in ko so drugi mislili, da
nimam, in so se začele stopnjevati napetosti, mi je velikokrat pomagal nauk kratke von Foersterjeve (2009) zgodbe:
»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, kdo ima prav. Problem ni resničnost, ' je odgovoril, 'problem je zaupanje.'«
Izguba zaupanja ljudi v politične strukture in druge velike institucije (vojska, cerkev, šolstvo,
zdravstvo) ni samo slovenski, ampak zaskrbljujoč pojav v sodobnih družbah. Fukuyama (1999)
navaja sociološke študije, ki kažejo na zmanjševanje radiusa zaupanja v sodobnih družbah. To
pomeni, da ljudje vse bolj zaupamo le manjšim družbenim strukturam (lokalna soseska, majhna
društva, timi, prijateljski krogi itn.), vse manj pa velikim sistemom. Nedavno je Obama tudi v
meni prižgal upanje v možno revitalizacijo zaupanja v politika in politiko nasploh. Hkrati se pojav Obama ne bi zgodil, če se med Američani že pred njegovo izvolitvijo ne bi nekaj premaknilo
v obratno smer urinega kazalca, ki teče nazaj k (za)upanju. Politika oz. politično delovanje, ki
ne gradi na zaupanju, slej ko prej pade. Morda lahko to lažje razumemo, če upoštevamo, da je
politično hkrati tudi osebno. Glede osebnih odnosov, posebno tistih, ki so nam najbližji, najpomembnejši, bi se gotovo strinjali, da v kolikor se ne gradijo na zaupanju in ga hkrati ne utrjujejo
ali celo povečujejo, slej ko prej razpadejo. Meni tak način mišljenja, ki temelji na etiki udeleženosti, pomaga, da v svojem političnem delovanju ohranjam vero v politiko udeleženosti.

Epilog: negovanje stališča udeleženosti kot življenjske drže s poezijo in z meditacijo
Stališča udeleženosti ne dosežemo enkrat za vselej, ampak ga lahko le vedno znova dosegamo.
Če smo vztrajni, ga lahko postopno razvijemo v temeljno življenjsko držo. To je zahteven in dolgotrajen proces, tudi zato, ker biti del drame sveta pomeni tudi trpeti. In kdo pred trpljenjem ne
bi tudi zbežal, se mu izognil? To pa pomeni izogibanje stališču udeleženosti. Kdor izbira stališče
udeleženosti kot življenjsko držo, se zato nujno sooči z vprašanjem, ki si ga je kot temeljnega
postavil že Buda: Kako skozi trpljenje najti pot h globlji, neposredni povezanosti s seboj in
vsem, kar nas obdaja?
Sodobna psihoterapija vedno bolj spoznava, kako pomembno je za terapevta razvijanje ti. čuječnosti (angl. mindfullness, nem. Achtsamkeit) (Černetič, 2005). Dobre besede, ki opisujejo
podobno, so lahko tudi navzočnost, prisotnost, pozornost, sposobnost neposrednega stika s tu in
zdaj. Na ta način se moderna psihoterapija vedno bolj približuje izročilu vzhodnih duhovnih tra-
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dicij, npr. zena, oz. vedno bolj prepoznava, da je že od samih svojih začetkov prav spodbujanje
čuječnosti pri klientu ena njenih najpomembnejših značilnosti. Tudi v času delitve na različne
psihoterapevtske pristope, se vedno bolj uveljavlja stališče, da je čuječnost skupni dejavnik, ki
ne glede na pristop odločilno prispeva k učinku psihoterapije (Martin, 1997). Prepričan sem, da
se bo kmalu nabralo tudi vse več znanstvenih dokazov, da z negovanjem čuječnosti lahko tudi
povečujemo sposobnost empatije, sočutja in s tem držo udeleženosti.
Kako lahko torej v vsakdanjem življenju negujemo čuječnost in s tem držo udeleženosti? Kot
bralec nikjer ne morem doživeti večje udeleženosti kot pri branju poezije. Ko se ob dobri pesmi
odprem, me nagovori celega, me prevzame, očisti, tolaži, reši spon občutkov krivde, sramu ali
strahu, mi posveti v temo mojih stisk, pomiri nemir, prikliče iz žalovanja za preteklim in iz skrbi
pred prihodnostjo v ZDAJ. Ne morem si predstavljati, da bi se odrekel znanstvenemu načinu
razmišljanja, a k širši bivanjski navzočnosti in čuječnosti me pesem povabi na poseben način.
Pokaže mi v smer podzemne reke etike, iz katere se napaja jezik in ravnanje.
Zgoraj sem omenil, da mi je Bernard pomagal vstopiti v Pirjevčev svet, vendar mi je hkrati
pokazal še drugi veliki svetilnik naše polpreteklosti, Edvarda Kocbeka. Pirjevec in Kocbek sta
zame postala dva dopolnjujoča se navdihovalca. Tudi njuni življenjski zgodbi skupaj ustvarjata
globino, v kateri lažje razumem slovensko polpreteklo zgodovino. Noben od njiju ni bil angel,
oba sta si v težkih vojnih in povojnih časih umazala roke: Pirjevec kot eksekutor na komunistični strani, Kocbek s pristajanjem na nov red, ki je temeljil na komunistični ideji. Pa vendar se iz
njunih življenjskih drž učim, kaj pomeni etika udeleženosti. Tudi to, kakšno veliko osebno ceno
mora včasih človek plačati, da jo ohranja.
Ko Jančar (1994) zaključi svoj esej s trditvijo, da temeljev nobene družbe ne postavlja politika
kot zgolj funkcionalni servis, kot mestni transport, ampak ustvarjalnost, slišim v teh besedah
odmev Kocbekovega glasu: »Pesniški ustvarjalec se spaja s čustvenim nemirom svojega časa.
Nemir našega časa je v slabosti duhovnega občevanja, v pomanjkanju tišine in v površnem spoštovanju tekstov. Ne želimo si le manj hermetičnih del, ampak si želimo tisto nezaslišano stvar,
da stvariteljska beseda prikliče navzočnost, kakor pravi Heidegger. Če beseda ni navzoča, je
medčloveški svet nihilističen… Poezija ostaja izraz neukrotljive človekove težnje po svobodi…
Kaže, da se človek ne zna več igrati, preveč je programiran in manipuliran. Igra pa je v bistvu
neposlušnost, upor, preraščanje reda, tradicije, nasilja.
Kot ustvarjalec sem docela samostojen, nobena sila na svetu mi v tem ne sme ukazovati. Iz
slehernega mojega nastavka more nastati vse, čeprav ne vem vnaprej, kaj bo nastalo iz mojega
pisanja. To je moja usoda in moje bistvo, da živim v tem in iz tega. V tem je obsežena želja po
komunikaciji, ljubezni, resnici in napredku.« (Kocbek, 1977)
Začel sem z Gregorčičevo pesmijo, naj zaključim s Kocbekovo. Saj če nas pesem odpre v širšo
zavest, besede niso več potrebne. Molk, tišina je naraven odziv. Njegova pesem mi pomaga zaključiti moje tokratno potovanje, ki sem ga doživel ob pisanju tega članka, v polni tišini. Zgoraj
sem omenil, da sem razvil navado meditativnega sedenja v tišini ob jutrih. Kako prijetno sem bil
presenečen, ko sem odkril Kocbekovo pesem Moje jutro, ki govori o podobni bivanjski izkušnji,
kot jo zaslutim tudi v mojih jutrih:
»Vse je zavešeno, bohotnost šumi kakor
dragoceno blago, nasičen veter se opoteka,
odpiram oči in medlim od omamne zrelosti.
Velika navzočnost se je zbrala v nepreglednem
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redu in napolnjuje svet, blizu in daleč,
v sebi počiva, posluša družnost, ležeča
na zemlji, zrela, dognana in modra.
To je moje jutro: ne morem se vzdigniti,
ne morem se odtrgati, obstati moram in
čakati, sad med sadovi. Nikdo mi več
ničesar ne more prinesti in dodati.
Mirnost me zadoščeno prepaja,
vem, podarjen sem samemu sebi,
zapiram oči, o žlahtnost bivanja.«

Opombe
Opomba 1) S področjem etike v psihoterapiji sem se bolj intenzivno srečal leta 2007, ko sem
se kot predsednik SKZP znašel pred nujno nalogo: pripraviti vlogo za reakreditacijo SKZP kot
nacionalne pooblaščene krovne organizacije v okviru Evropske zveze za psihoterapijo (European Association for Psychotherapy = EAP). Eden od pogojev za reakreditacijo je bil, da smo
vse članice EAP morale uskladiti svoje etične kodekse z novim Etičnim kodeksom EAP, ki je
bil sprejet julija 2002 (EAP, 2002). Če uporabljamo Wittgensteinovo razlikovanje med etiko
in moralo, gre za moralne kodekse. Izpolniti je bilo potrebno tudi zahteven vprašalnik, tako da
sem moral preštudirati kar precej zakonskih predpisov in raznih pravnih dokumentov, ki urejajo
področje etike oz. morale. Skupaj s pravnikom Juretom Srhoijem in Jankom Bohakom smo nato
pripravili novo verzijo Etičnega kodeksa SKZP (SKZP, 2007) in Pravilnika častnega razsodišča
SKZP (SKZP, 2007), ki sta bila septembra 2007 na skupščini SKZP tudi sprejeta. Eno glavnih
sporočil novega kodeksa je, da mora vsako psihoterapevtsko strokovno združenje nuditi svojim
članom ti. etično podporo in ne le izvajati sankcij ob kršitvah etičnega kodeksa. Cilj študijskih
dnevov SKZP na Rogli 2009 je bil prav ta podporni vidik – spodbuditi pogovore in razmišljanja
o etiki nasploh in seveda še posebej o profesionalni etiki psihoterapevtov. V Sloveniji je namreč
na tem področju še velika bela lisa.
Opomba 2) Leta 2008 sem postal član delovne podskupine za pripravo Etičnega kodeksa psihoterapevtov Slovenije skupaj s klinično psihologinjo in psihoterapevtko Polono Matjan Štuhec in
pravnico Ireno Kosovel Podgornik. Naše delo poteka v okviru Delovne skupine Ministrstva za
zdravje za pripravo osnutka Zakona o psihoterapevtski dejavnosti, ki mora poleg osnutka zakona
pripraviti tudi podzakonska besedila, med njimi etični kodeks (Možina, Bohak, 2008). Etični kodeks SKZP in EAP je celovit dokument, ki zajema naslednja področja oz. poglavja: odgovornost,
kompetentnost, moralni in pravni standardi, zaupnost, dobrobit pacientov, poklicni odnosi, stiki
z javnostjo, tehnike ocenjevanja (assessment) in raziskovanje. Je dobra orientacija in podaga za
pripravo Kodeksa poklicne etike psihoterapevtov Slovenije.
Opomba 3) V začetku devetdesetih sem prevedel von Foersterjevo predavanje Etika in kibernetika drugega reda (von Foerster, 1993, 1994), ki vse od takrat ostaja na seznamu desetih zame
najpomembnejših tekstov, ki sem jih prebral v življenju. Ne vem več, kolikokrat sem ga prebral,
pa me še vedno nagovarja s svojo svežino, jasnostjo in globino. Leta 2005 nam je služil kot
izhodišče, da smo za Časopis za kritiko znanosti pripravili blok o stališču udeleženosti v znanosti (Kordeš, 2005; Šugman Bohinc, 2005), s tem da sva z Leonido Kobal napisala prispevek
o stališču udeleženosti v psihoterapiji (Možina, Kobal, 2005). Na moje veliko veselje je prevod
dočakal ponovno objavo v Kairosu (von Foerster, 2009), ko se navezuje na temo Študijskih dne-
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vov 2009 Slovenske krovne zveze za psihoterapijo (SKZP), Etika v psihoterapiji.
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4. Mednarodna konferenca integrativne psihoterapije
Akutna travma, kumulativno zanemarjanje in kronični stres

4th Annual Conference of Integrative Psychotherapy Association (IIPA)
Acute Trauma, Cumulative Neglect and Chronic Stress
16.4. – 19.4.2009, Bled, Slovenija

V

letošnjem letu je Mednarodna zveza za integrativno psihoterapijo (International Integrative
Psychotherapy Association – IIPA) v sodelovanju z Inštitutom za integrativno psihoterapijo in svetovanje (Inštitut IPSA) in Slovenskim društvom za integrativno psihoterapijo in transakcijsko analizo (Društvo SINTA) organizirala 4. mednarodno konferenco integrativne psihoterapije. Konferenca je potekala od 16. do 19. aprila 2009 na Bledu v Hotelu Golf. V nekaj dneh
smo imeli možnost prisluhniti predavateljem iz različnih delov vsega sveta. Razne delavnice in
predavanja so se zvrstila v okviru naslova 'Acute trauma, Cumulative neglect and Chronic stress'
('Akutna travma, kumulativno zanemarjanje in kronični stres').
Mednarodna zveza za integrativno psihoterapijo (IIPA) je organizacija, ki je posvečena razvoju
in širjenju znanja o teorijah in metodah integrativne psihoterapije. Njen namen je tudi nuditi trajno podporo strokovnjakom na področju integrativne psihoterapije na poti njihovega strokovnega
ter tudi osebnega razvoja. IIPA je neprofitna organizacija, ki spodbuja izobraževanje, povezovanje in mednarodno komuniciranje med strokovnjaki psihoterapevti, ki uporabljajo koncepte
integrativne psihoterapije.
IIPA je leta 2003 organizirala prvo mednarodno konferenco, ki se je odvijala v New Yorku, ZDA.
Bila je posvečena tematiki povezovanja psihoterapevtskih teorij in kliničnih izkušenj v vlogi
prizadevanja za boljše terapevtsko delo. Leta 2005 je sledila konferenca v Španiji, Santiagu de
Compostela. Teme, ki so bile predstavljene na konferenci, so se združevale pod naslovom »Pot
psihoterapije: odnos med klientom in psihoterapevtom«. Pred dvema letoma pa so konferenco
gostili naši sosedje, Italijani. Ta se je odvijala v Rimu, nosila pa je naslov »AMOR-ROMA«.
Letošnja konferenca je torej že četrta mednarodna konferenca, ki je posvečena aktualnim tematikam kot je psihoterapija akutne travme, kumulativnega zanemarjanja in kroničnega stresa.
Znotraj tega okvira so bile predstavljene naslednje teme: psihoterapija žalovanja, poporodna
depresija in stres, razreševanje medgeneracijskega zanemarjanja in travme, shizoiden proces,
relacijska skupinska psihoterapija, kumulativna travma, psihoterapija pri travmatiziranih otrocih, delo z imaginacijami in glasbo, izgorevanje terapevtov in še mnogo več. Konference se je
udeležilo preko 180 udeležencev iz 13 različnih držav.
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Dan pred konferenco je bil v znamenju izpitov za pridobitev mednarodnega certifikata iz integrativne psihoterapije. Tako je štiriinšestdeset članov, ki so bili vključeni v izobraževanje iz integrativne psihoterapije, pridobilo mednarodne certifikate za integrativnega psihoterapevta. Med
njimi je bila tudi predstavnica Slovenije psihologinja Maruša Zaletel, ki je kot prva z mednarodnim izpitom zaključila izobraževanje iz integrativne psihoterapije, ki je potekalo na Inštitutu za
integrativno psihoterapijo in svetovanje, Ljubljana.
V četrtek so pod taktirkami izkušenih psihoterapevtov potekale delavnice. Med njimi bi še posebej izpostavili delavnico Landy Gobes (ZDA), ki je govorila o psihoterapiji introjecirane travme.
Nepredelane in zanikane travmatske izkušnje se lahko na različne načine kažejo v naslednji generaciji pri otrocih in vnukih. Različni simptomi, ki jih doživljajo naši klienti, imajo tako lahko
izvor več generacij nazaj. Landy Gobes je na slikovit način predstavila metode dela, ki omogočajo predelavo nepredelanih travmatskih izkušenj iz prejšnjih generacij.
Petek se je pričel s plenarnim predavanjem dr. Gregorja Žvelca, predsednika Slovenskega društva za integrativno psihoterapijo in transakcijsko analizo. Tema govora je bila pomembnost
sedanjega trenutka v integrativni psihoterapiji. Gregor Žvelc je koncepte integrativne psihoterapije povezal z raziskavami Daniela Sterna o pomembnosti sedanjih trenutkov in raziskavami
čuječnosti (ang. mindfulness). Čuječnost je koncept, ki se nanaša na sprejemajoče zavedanje
sedanjega trenutka in je izrednega pomena za psihoterapevtsko prakso. Avtor se je še posebej
navezal na psihoterapijo travme in pomembnosti razvoja kapacitete za čuječnost pri klientih.
V nadaljevanju je imel govor še predsednik Mednarodne zveze za integrativno psihoterapijo, dr.
Richard Erskine, ki je predstavil temo »Relacijska skupinska psihoterapija«. V govoru je povzel razvoj skupinske psihoterapije do današnjega dne in predstavil koncepte sodobne relacijsko
orientirane skupinske psihoterapije.
Beseda 'relacijsko' (angl. relational) je bila tudi beseda, ki je bila verjetno najpogosteje izgovorjena na konferenci in odraža duh časa sodobne psihoterapije. Lahko rečemo, da je v zadnjih
20 letih prišlo do spremembe paradigme v različnih psihoterapevtskih pristopih. Ta sprememba
paradigme se nanaša na prehod iz psihologije ene osebe k psihologiji dveh oseb. Na klienta in
psihoterapevta se tako gleda kot na sistem recipročnega vzajemnega vplivanja.
V preostanku petkovega popoldneva in v soboto se je zvrstilo še 15 delavnic, ki so se vsaka na
svoj način navezovale na osnovno tematiko konference. Zelo odmevna je bila delavnica Italijanke Marielle Guisti, ki je predstavila sodobna nevrobiološka spoznanja o vplivu odnosa med materjo in dojenčkom. Še posebej so pri tem zanimive prenatalne raziskave, ki govorijo o tem, kako
se še nerojeni otrok odziva na različne dražljaje. Poudarila je pomen čustvenega uglaševanja
za ustrezen razvoj možganov. Spoznanja o pomembnosti zgodnjih odnosov za ustrezen razvoj
možganov in uporabnosti teh raziskav za psihoterapevta so bile tema tudi drugih delavnic. Lise
Small iz Francije se je še posebej orientirala na uporabnost razvojne teorije Daniela Sterna za
psihoterapevtsko prakso. Metode 'Povpraševanja, Uglaševanja in Udeleženosti', ki jih uporabljamo v integrativni psihoterapiji, veliko dolgujejo ravno raziskavam in konceptom Daniela Sterna.
Mario Salvador (Španija) pa je govoril o nevrobiologiji travme in pomembnosti dela s telesom,
pri psihoterapiji travme. Ena izmed takšnih metod, ki omogoča predelavo tudi na somatski ravni
je EMDR, ki je v zadnjem času postala ena bolje raziskovanih metod za delo s posttravmatsko
stresno motnjo. EMDR je metoda, ki se uporablja znotraj različnih psihoterapevtskih smeri.
Njeno uporabnost znotraj integrativne psihoterapije pa je prikazal dr. John Hallet (Kanada). Kar
nekaj delavnic je bilo tudi posvečeno uporabi kreativnih medijev, duhovnosti in glasbe.
Petkov večer na konferenci nam je popestril koncert, ki so nam ga priredili člani IIPA. Uživali
smo ob zvokih klavirja, flavte, violine in petja članov IIPA, ki so se nam predstavili kot odlični
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glasbeniki. Sobotni večer pa je zaznamoval nepozaben banket z izvrstno hrano, toplo družbo ter
živo cigansko glasbo. Užitek se je bilo prepustiti energiji, ki je vladala na plesišču, saj so bili cel
večer skorajda vsi na nogah.
Zaključek konference je bil v nedeljo dopoldne z govori Lise Small (Francija), Landy Gobes
(ZDA) in pa ustvarjalnim zaključnim govorom dr. Joshua Zavinom (ZDA). V govor je vključil
video moderne opere z naslovom »The Wall« (»Zid«), ki jo je napisal sam. Ob gledanju videa se
nas je dotaknila usoda partnerjev, moškega in ženske, ki v odnos prinašata vsak svojo travmatično zgodovino in izkušnje, ob katere se spotikata. Te predstavljajo zidove med njima, ki ju ovirajo
pri vzpostavljanju intimnega odnosa. Vendar pa ti dve osebi skozi iskreno deljenje in razkrivanje
svojih bolečih izkušenj iz preteklosti premagujeta notranje psihološke zidove ter se na koncu
uspeta približati drug drugemu.
Ob koncu je sledilo še ganljivo poslavljanje ob skupnem petju s priokusom veselja, da se nam
bliža že naslednja konferenca, ki bo v Franciji, 2011. Več o konferenci na Bledu in programu
lahko preberete na: http://www.integrativeassociation.com/ .
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Poročilo iz 39. kongresa Evropske zveze
za kognitivno vedenjsko terapijo
Nove perspektive

39th Annual EACBT Congress in Dubrovnik
New Perspectives
Nobenega dvoma ni, da psihoterapija postaja v našem prostoru vse bolj prisotna. Po eni strani
kaže na to naraščajoče število prispevkov v laični javnosti, po drugi strani pa smo priča živahni
dejavnosti na strokovnem področju. Tako se je letos v našem prostoru zgodilo več dogodkov
svetovnega formata, kot je bila spomladi na Bledu Mednarodna konferenca integrativne psihoterapije in Svetovni kongres družinske terapije poleti v Portorožu.
Jeseni pa je Dubrovnik, ta jadranski biser, gostil svetovno elito na področju vedenjsko kognitivne terapije. Hrvaško društvo za vedenjsko in kognitivno terapijo je namreč letos organiziralo 39.
evropski kongres vedenjsko kognitivne terapije (EABCT Annual Congress) z naslovom Nove
perspektive (New Perspectives). Slovenski in hrvaški psihoterapevtski prostor se na področju
psihoterapije močno prepletata in vzajemno oplajata, še posebno na področju vedenjsko kognitivne terapije (v nadaljevanju VKT), saj prof. Nada Anič in prof. Ivanka Živčić-Bećirević v okviru Slovenskega društva za vedenjsko kognitivno terapijo uspešno izobražujeta že 13. generacijo
VKT terapevtov. Tako smo imeli nekako občutek, da se ta elitni znanstveni dogodek dogaja tako
rekoč pri nas doma.
Letošnji Evropski kongres vedenjsko kognitivne terapije je v srednjeveški Dubrovnik privabil
preko 800 udeležencev iz vsega sveta. Sodelovalo je 50 držav, najštevilčnejši so bili seveda
Evropejci, pritegnil pa je tudi VKT strokovnjake iz Amerike, Avstralije, Japonske, Južnoafriške
republike in drugih neevropskih držav, ki so dali dogodku pečat svetovnega formata. Ob izvrstnem strokovnem programu pa so organizatorji poskrbeli za popestritev z bogatim družabnim
programom, ki se je ves čas nevsiljivo prepletal z očarljivim pridihom dalmatinske tradicije in
gostoljubnosti.
V okviru znanstvenega programa so organizatorji povabili 16 svetovno znanih strokovnjakov, ki
so v enournih predavanjih predstavili svoje področje – naj med njimi izpostavim le imena, kot
so David M. Clark, Paul Salkovskis, Philip Kendall in Arthur Freeman. Strokovni program je
vključeval še 38 tematskih simpozijev, 24 predstavitev individualnih del s 113 individualnimi
prispevki in 170 predstavitev plakatov, kjer so svoje delo in trenutno stanje VKT znanosti predstavljali VKT strokovnjaki iz vsega sveta. Nekoliko bolj aplikativno usmerjene so bile delavnice,
kjer so strokovnjaki poleg teoretične predstavitve posameznih tem vključili tudi predstavitev
konkretnih aplikativnih pristopov in tehnik. Takšnim delavnicam je bil posvečen en cel dan – na
dan pred kongresom jih je bilo udeležencem kongresa na razpolago 15, med samim kongresom
pa se jih je odvilo še 24. Vsi dogodki – tako predavanja, kot predstavitve prispevkov in delavnice
so bili zasnovani interaktivno – vključevali so čas, namenjen vprašanjem, komentarjem in izmenjavi mnenj. K širjenju strokovnih obzorij udeležencev pa je doprinesel tudi bogat nabor izbrane
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strokovne literature iz področja VKT, ki so jo razstavljali založniki.
Vsebinsko je kongres skušal pokriti čim večji del razvejanega področja VKT. Teme pa so se
osredotočale na najnovejše konceptualizacije psihopatologije v odraslosti, mladostništvu in otroštvu, na razne perspektivne tehnike obravnave in na evalvacijo le teh, pa tudi na področja izven
psihopatologije, v prvi vrsti na behavioralno medicino (v povezavi s fizičnimi zdravstvenimi
problemi), pa tudi na edukacijo in starševstvo.
Znanstvenemu programu je v svojem strokovnem in rutiniranem otvoritvenem govoru dal elan
David M. Clark. V njem je označil trenutni položaj in perspektivo VKT v Angliji, pa tudi širše
v Evropskem in globalnem prostoru. Predstavitve so vključevale raziskovalno (pretežno kvantitativno) preverjanje številnih uveljavljenih teoretičnih konceptov in njihovih praktičnih terapevtskih implikacij, pa tudi aplikacijo in oblikovanje VKT programov za razne specifične ciljne skupine (npr. za otroke z motnjo pozornosti in koncentracije ter hiperaktivnostjo, bolnice z rakom
dojk, svojce bolnikov z obsesivno kompulzivno motnjo - če jih omenim le nekaj). Veliko prispevkov je poročalo tudi o aplikaciji specifičnih tehnik pri specifični simptomatiki – npr. raznih
oblikah imaginacije pri obravnavanju posttravmatske stresne motnje ali čuječnosti pri obravnavi
in prevenciji depresije. Kljub temu, da je bil poudarek na klinično relevantni simptomatiki, predvsem na obravnavanju depresije, anksioznih motenj, obsesivno kompulzivnih motenj in posttravmatskih stresnih motenj, pa so se mnogi prispevki navezovali tudi na neklinične aplikacije.
Nova znanstvena dognanja so postavila izziv marsikateri ustaljeni koncepciji - Freeman je v svojem izredno dobro obiskanem predavanju npr. postavil pod vprašaj smotrnost nediagnosticiranja
osebnostnih motenj pri otrocih in mladostnikih, kot to priporočajo sodobni psihodiagnostični
sistemi; v okviru simpozija o uporabi VKT pri starostnikih je več raziskovalcev s predstavitvami
svojega dela pokazalo, da je tudi pri s starostjo povezanih težavah, celo pri demenci, možno in
smiselno delovati z VKT pristopom, kar sicer običajno velja za zelo vprašljivo. To sta zgolj dve
izmed številnih novih vidikov in izzivov odpirajočih spoznanj. Poleg aplikacije in eksploracije
ortodoksnih VKT principov in tehnik v različnih kontekstih pa je bilo marsikje opaziti tudi poizkuse integracije uspešnih tehnik in principov iz drugih paradigem in modalitet v VKT paradigmo
– npr. sistemske, na klienta usmerjene in celo Imago terapije. Premik k tretji generaciji VKT
modelov pa je bil zlasti opazen v veliki prisotnosti prispevkov, ki so se osredotočali na aplikacijo
principov čuječnosti.
Seveda je tako bogat program nemogoče objektivno povzeti – zato tukaj samo nekaj nanizanih
utrinkov, če pa se ob tem komu vzbudijo skomine, je več o samem programu mogoče prebrati
na www.eabct2009.org.
Bližina Hrvaške, prepletenost slovenskega in hrvaškega psihoterapevtskega prostora – verjetno
pa tudi magični Dubrovnik – vse to je doprineslo k temu, da smo se Slovenci v velikem številu
udeležili tega prvorazrednega strokovnega dogodka. Tako so mnogi naši strokovnjaki vodili simpozije. Špela Hvalec in Rok Podkrajšek sta v okviru simpozija o anksioznosti predstavila svoj
program za skupinsko terapijo pri anksioznih motnjah. Slovenske dosežke na področju VKT pa
smo predstavili tudi z več plakati in sicer so svoje delo strokovni javnosti pokazali Peter Januševič, Barbara Starovasnik in Dragica Resman v sodelovanju z Chrisom Evansom, Maja Smrdu in
Blaž Koritnik, pa še Simona Primožič in Urša Cižman. Vsi omenjeni prispevki so se navezovali
na klinične kontekste, v katerih je VKT pri nas najbolj prisotna.
Razgibano strokovno dogajanje je dopolnjeval skrbno pripravljen družabni program, s katerim
so organizatorji uspeli inicirati mnoga nova znanstva in vzpodbuditi izmenjavo idej v bolj neformalnem kontekstu. Razkošni ambient hotelskega kompleksa Babin Kuk je za to ponujal številne

160

Poročilo iz 39. kongresa EACBT

priložnosti. Že prigrizek ob otvoritvi v blagem mediteranskem ozračju na prostrani terasi je v
soju bakel in ob nevsiljivih zvenih dalmatinske klape odtajal začetno zadržanost in vnesel v
ozračje pridih dalmatinske odprtosti in živosti. Brez dvoma je k temu pripomogla tudi izvrstna
kulinarika, s katero so nas gostitelji razvajali vse dni kongresa. Prav poseben družabni dogodek
je bilo vselej lahko kosilo. Zbiranje dekorativno aranžirane hrane je kar vabilo k interakciji in
vzpostavljanju stikov, majhne stoječe mizice pa so omogočale intimnost, prostor za diskusijo,
izmenjavo vtisov in poglabljanje novih znanstev. Tudi čarobni Dubrovnik s svojo slikovito okolico je pripomogel k temu, da so mnogi udeleženci strokovna znanstva nadgradili in poglobili
še s skupnimi potepanji in raziskovanji lokalnih znamenitosti. Romantična vožnja z ladjico na
gala večerjo v bližnji zaliv je bila prav posebno doživetje in ideje, vzbujene z morjem novih
strokovnih vtisov, okusno hrano in izvrstnim vinom bodo gotovo še dolgo tlele in podžigale nove
projekte in strokovno kreativnost udeležencev.
Tako smo polni vtisov in prenovljenih moči po prisrčni zaključni slovesnosti, ki so jo s svojim
prikupnim tradicionalnim dalmatinskim plesom ljubko zaključili lokalni otroci, še kar posedali
na mehko oblazinjenih udobnih sedežih na prostrani hotelski terasi. Zdelo se je, da nam je vsem
kar nekako žal, da so ti polni in plodni dnevi tako hitro minili in da se je potrebno posloviti – od
starih in novih znancev in od gostoljubnega Dubrovnika. Vsekakor pa smo s sabo odnesli polno
naročje duhovne hrane, kup idej in vzpodbud za nadaljnji profesionalni razvoj in za razvoj VKT
v našem prostoru. Ob otvoritvenem govoru je prof. Živčić-Bećirević duhovito povezala VKT
paradigmo v nagovoru, ko je rekla, da si organizatorji želijo, da bi bil ta kongres za udeležence
kognitivno atraktiven, emocionalno interaktiven in vedenjsko aktivirajoč. Ob koncu lahko rečem, da jim je to v celoti uspelo. In res je – pred organizatorji konference, ki bo naslednje leto v
Milanu, stoji težka naloga – saj bo tak dogodek superlativov, kot je bila letošnja EABCT konferenca v Dubrovniku le težko doseči.
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Beyond the Mind – Towards a Consciousness of Unity

11th International Congress of EUROTAS

Beyond the Mind – Towards a Consciousness of Unity
15.10. – 18.10.2009, Milano, Italija

V četrtek 15. oktobra 2009 se je v Milanu začel 11. EUROTAS kongres, 4 dni trajajoči dogodek,
na katerem se je zbralo skoraj 400 znanstvenikov, raziskovalcev, psihiatrov, psihoterapevtov,
profesorjev in ostalih strokovnjakov iz pomagajočih poklicev. Večina nas je prišla iz evropskih
dežel, nekateri pa tudi iz ZDA, Rusije in Japonske.
Kot govori že naslovna tema, so predavanja potekala v duhu vključevanja višje zavesti v delo z
ljudmi na različnih področjih, predvsem izobraževalnem, raziskovalnem in psihoterapevtskem.
To nam je bilo predstavljeno v obliki 6 plenarnih predavanj, 5 okroglih miz, simpozija in preko
60 delavnic.
Italijanski kolegi iz Associazione per la Medicina e la Psicologia Transpersonale, s profesorjem
Pier Luigi Lattuada na čelu, so se z organizacijo izredno potrudili in nam omogočili izjemno
kvalitetna predavanja in diskusije, v katerih so mnogi podelili svoja osebna prizadevanja pri preseganju vsakodnevne zavesti osnovani na naših petih čutih. Na samem začetku smo se potopili
v bobnanje, kot ga poznajo šamani in s pomočjo katerega vstopajo v stik z energijami kozmosa.
Predstavljajte si dvorano z nekaj sto ljudi, ki enotno utripa v ritmu bobnov – in predstavljajte si
tišino, ki nastane, ko bobni utihnejo!
Transpersonalna perspektiva prinaša zavedanje, da je človek več kot samo Ego in da se z močjo
svoje volje lahko potopi v ocean modrosti, zbrane skozi tisočletne izkušnje človeštva. To je dosegljivo vsaki kulturi in vsakemu posamezniku. Transpersonalni manifesto se nanaša na področja
izobraževanja, znanosti, kulture, zdravja, družbe, civilizacije, osebnosti, zavesti in na druga področja. Spoštuje že doseženi razvoj zahodne družbe in poudarja, da ga je potrebno nadgraditi z
zavestjo povezovanja in medsebojnega podeljevanja. Svoje koncepte in prizadevanja utemeljuje,
med drugim, tudi z rezultati sodobnih raziskav na področju kvantne fizike.
V duhu povezovanja in podeljevanja medsebojnih izkušenj smo na področju izobraževanja poslušali prof. Vitorja J. Rodriguesa, PhD, portugalskega psihologa, raziskovalca na področju
parapsihologije in izvajalca študija transpersonalne psihologije. Govoril je, kako zelo pomembno je, da se profesor, ki hoče svoje študente nekaj naučiti, zaveda, da ljudje pred njim niso možganski procesorji, ki jih je treba napolniti z maksimalno možnim številom informacij. Podajanje
znanja pomeni oblikovanje in negovanje človeškega bitja in najpomembnejša spremenljivka, ki
jo pri tem imamo, je ravno zavest. Kadar uči, se zaveda, da mora študente najprej naučiti kako
biti v stiku s svojo izkušnjo, najsi bo to emocionalna, razumska ali doživljajska. Védenje, da je
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zavest fleksibilna in adaptivna, jim omogoča, da se s svojo izkušnjo ne identificirajo. Uči jih
meditacije in meta-učenja: izkazalo se je namreč, da se človek uči mnogo bolj efektivno, če se
zaveda, da se uči in če sproti evalvira in povezuje na novo pridobljeno znanje.
David Lukoff, PhD, ameriški psiholog in profesor transpersonalne klinične psihologije, pisec
in soavtor novega DSM-IV, kateremu je dodana nova diagnostična kategorija »Religiozne ali
duhovne izkušnje«, nam je predstavil nov, duhovno orientiran program študija transpersonalne
psihoterapije, ki bo potekal do doktorske stopnje in se začenja prihodnje leto. Poudaril je, da
beseda 'spiritual' postaja vse bolj sprejemljiva tudi v svetu akademske psihologije v Ameriki.
Z velikim veseljem sem opazila, da so študenti vpeljani v podobno, leta trajajoče psihoterapevtsko izobraževanje, kot pri nas in da so osnovni temelji: teorija, praksa pod supervizijo in osebna
izkušnja, do velike mere podobni. Dodane pa so mu t.i. psihoduhovne intervence, kar pomeni, da
študenti skozi vsa leta študija sistematično razvijajo empatijo, tehniko fokusiranja in meditacijo.
Poleg tega si morajo izbrati in se zavezati k poglabljanju ene od tradicij duhovne prakse.
Italijanski profesor Arturo de Luca, pa je z nami podelil svoje izkušnje dela v psihiatričnih klinikah in vizije, ki jih s kolegi vnaša v edukacijo psihoanalitikov v Italiji. Zavedajo se, da 'psihoanalitski kavč' ni več zadosten odgovor za soočanje s trpljenjem, ki ga pacienti prinesejo v psihoanalitsko obravnavo. Njihovi poskusi nadgradnje kavča so v smeri duhovne prakse in čuječnosti.
Na področju raziskav v transpersonalni psihologiji nam je angleški profesor Les Lancaster poročal o raziskovanjih zavesti ter zavednega in nezavednega dela psihe v raziskovalnem centru na
Liverpool John Moores University, ki ga vodi že 15 let. Utemeljil in definiral je osnovne dimenzije zavesti: fenomenološko, intencionalno in refleksivno, saj je ravno terminologija tista ključna
stvar, kadar želimo z drugimi podeliti svoje doživljanje. Transpersonalna psihologija uporablja te
pojme v dialogu z mistiko, izkušnjo enosti, ki pa je bistveno drugačna od predpersonalne izkušnje enosti oz. simbiotičnega zlitja z materjo. Raziskave na LJMU so posvečene tudi povezovanju in iskanju skupnega jezika med mistiko, globinsko psihologijo in kognitivno nevroznanostjo.
Ervin Laszlo, znanstvenik, avtor 42 knjig, nominiranec za Nobelovo nagrado za mir … je ime,
ki ga ni potrebno posebej predstavljati. Za EUROTAS kongres je pripravil predavanje na temo
znanosti kot multi-disciplinarne discipline. Transpersonalni psihologiji ponuja novo razumevanje zavesti, ki se zaenkrat še vedno nahaja na obrobju akademskega sprejetja. Raziskave v
kvantni fiziki so potrdile nekaj, kar mistiki, šamani, umetniki, pesniki, pa tudi navadni ljudje in
celo nekateri znanstveniki, že dolgo vedo – in sicer, da so možgani kvantni sprejemnik, ki deluje
holografsko. To pomeni, da smo ljudje dovzetni za informacije, ki jih naših pet čutil ne zaznava.
Zavedanje je kvantni proces, ki poleg naših splošno priznanih petih čutov, vključuje intuicijo kot
realen in zelo pomemben organ percepcije. Različne meritve v možganih so pokazale, da kadar
intuitivnega zaznavanja ne izključujemo in ne cenzuriramo, odpiramo možganom poti do veličastnih informacij in spoznanj. Ravno zato bi morala znanost, in še posebno psihologija, začeti
vključevati to legitimno dimenzijo človekovega doživljanja sveta in sebe.
Stanislav Grof, psihiater in ustanovitelj Mednarodne transpersonalne zveze, nas je počastil s
predavanjem Psihologija prihodnosti: moderne študije iz raziskovanja zavesti. V njem je navajal
spoznanja 50-letnih raziskav na področjih psihodelične in holotropske terapije. Za svojo terapijo
uporablja izraz 'holotropska' in pomeni terapijo, ki se giblje proti celostnemu razumevanju človekove psihe, zdravja in bolezni.
Poudaril je potrebo, da psihiatrija, psihologija in psihoterapija vključijo nova radikalna spoznanja in se primerno odzovejo z novimi koncepti, še posebej na področjih:
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- zemljevida človekove psihe
- razumevanja emocionalnih in psihosomatskih motenj
- efektivnih terapevtskih mehanizmov
- psihoterapevtskih strategij in samospoznavanja
- vloge duhovnosti v človekovem življenju
- narave realnosti, psihe, kozmosa in zavesti
- relevantnosti arhetipske psihologije v psihiatriji
Zgoraj navedena predavanja še zdaleč niso izčrpala vsebin, ki smo jih bili deležni na letošnjem
EUROTAS kongresu. Izredno zanimive so bile tudi številne delavnice, ki so jih izvajali strokovnjaki iz različnih področij: plesa, meditacije, šamanizma, sanj, holotropskega dihanja, tehnike
transa, uporabe mandal, zdravljenja z zvokom, telesne terapije, idr.
K dogajanju je sodila seveda tudi bogata ponudba knjig iz transpersonalne psihologije in psihoterapije, na žalost večinoma v italijanskem jeziku. Večere pa smo preživeli v animiranem izvajanju
koncerta The Soul of Europe, kjer so udeleženci iz vsake dežele pripravili in predstavili svoj
kratek program. Solo sem zapela našo ljudsko pesem Lipa zelenela je in se v mislih odločila
napisati to poročilo z željo, da se mi v prihodnjih letih pridruži še kdo.
Prihodnje leto se organizirata dva transpersonalna kongresa:
17. ITA Conference v Moskvi, od 23. do 27. junija 2010 in
12. EUROTAS Conference v Bernu, od 29. septembra do 3. oktobra 2010.
Podrobnejše informacije za oba dogodka najdete na EUROTAS spletni strani.

Kairos 3/3-4/2009
166

Drugi prispevki

JankoBOHAK
Poročilo iz 16. kongresa Evropske zveze za psihoterapijo:
Pomeni sreče in psihoterapija

16th Congress of European Association for Psychotherapy (EAP)
Meanings of Happiness and Psychotherapy
Vsa bitja zemlje naj izkusijo tolažbo
v svojem trpljenju in najdejo mir v svojem
življenju. Vsa bitja naj bodo srečna.
Zen, večerna molitev

02.07. – 05.07.2009, Lizbona, Portugalska
Sreča ni psihoterapevtski pojem. Če brskamo po psihoanalitskih ali psihoterapevtskih slovarjih,
izdanih do leta 2000, bomo geslo sreče zaman iskali. Freud je celo menil, da človeško bitje po
vsem videzu ni ustvarjeno za srečo. Domet svoje nove znanosti je videl v tem, da v psihoanalitskem procesu pacient nevrotsko trpljenje zamenja za navadno trpljenje. Po izkušnjah mnogih
pacientov bi lahko Freuda dopolnili: Res, a tudi to je lahko sreča; pogosto celo velika sreča.
Menim, da je bilo potrebno kar nekaj poguma za odločitev, da psihoterapiji tako tuj, in za sodobno znanost tako obremenjen pojem, postane tema psihoterapevtskega kongresa. Na kongres
sem odhajal poleg radovednosti tudi s kančkom nelagodja in bojazni, kako bomo s to temo
opravili: se na njenem spolzkem parketu ne bomo preveč lovili, ali celo regredirali na nivo cenenih priročnikov za srečo? In na koncu sem bil prijetno presenečen: kljub manjšim zdrsom je
bila večina prispevkov presenetljivo dobrih. Presenetilo me je tudi, s kakšno samoumevnostjo so
psihoterapevti v svoja izvajanja integrirali prispevke filozofije in različnih duhovnih tradicij. Od
filozofije se je psihoterapija znala vedno obogatiti, kadar je poleg naravoslovne pristajala tudi na
humanistično hermenevtiko; bolj nezaupljiva je bila in je še do duhovnosti, saj nekateri psihoterapevti še zlepa ne bodo prepričani, da človek ni le biopsihosocialno, marveč tudi duhovno bitje.
Tem uvodnim opombam naj še dodam, da tudi to moje poročilo zrcali širok spekter tem, iskanj
in stališč, izraženih na kongresu. In če je motto poročila za koga izzivalen, naj mu postane izziv.
Kolega iz Litve, Eugenius Laurinaitis, je svoje predavanje naslovil Happiness and Crisis – Potential of Limitations. Poročal je o indeksu sreče v različnih evropskih deželah (R. Veernhoven,
WDH, Rank Report, 2009). Indeks sreče je najvišji na Danskem, z minimalno razliko ji sledita
Švica in Avstrija, medtem ko je v Latviji, Litvi in Bolgariji signifikantno nižji.
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prebivalcev. Poleg tega pa z manjšim trošenjem materialnih resursov bolje skrbijo za okolje in
zagotavljanje višjih standardov socialne pravičnosti;
specialna izobrazba – ljudje, ki se počutijo dobro usposobljeni na nekem področju, so
srečnejši;
delo kot prostor za vzpostavljanje socialnih odnosov;
odnosi (vsaj en dober prijateljski odnos) je bistvenega pomena za srečo;
družina: poročenim na prvem mestu sledijo neporočeni, vdovci in ločenci.
Vendar so možne manjše razlike v posameznih deželah v doživljanju sreče, pa tudi raziskave
niso povsem primerljive. V Litvi so na primer neporočeni srečnejši od poročenih. Če raziskava
temelji na uradnih statistikah, bi to utegnilo veljati tudi za Slovenijo, glede na najnižji odstotek
sklenitve zakonskih zvez. Dejstvo, da je med cerkveno poročenimi manj ločitev, pa nič ne pove
o njihovi dejanski sreči. Za Litvo je še pomemben dejavnik indeksa sreče občutek, da lahko
vplivajo na osebno in družbeno življenje, nadalje zaupanje v socialne norme in red, nižja starost,
višja izobrazba, življenje v večjih mestih, če imajo otroke pod 18 let starosti, in če manj pijejo
in kadijo.
V drugem delu je navajal psihoanalitske avtorje, ki poudarjajo življenje kot paradoks, ki ga je
treba sprejeti in živeti v neki življenjski fazi, ne da bi ga skušali za vso ceno rešiti. Pogosto namreč iščemo srečo v rešitvi življenjskih problemov. A le ti so paradoksne narave. Če jih hočemo
rešiti, s tem sprejmemo neke definirane koncepte kot »rešitev«, kot »resnico« ali kot »dejstvo«.
Ti definirani koncepti pa so kontradiktorne narave. Takšen paradoks je tudi kriza. Smisel krize
je v njenem potencialu za rast in razvoj. Če uspemo uresničiti ta potencial, s tem veliko storimo
za svojo srečo.
Če se podamo v psihoanalitsko obravnavo, naletimo najprej na svojo nesrečo, kajti naše prizadevanje za razumevanje sebe nas vodi do neizbežne žalosti in bolečine zaradi izgubljenega odnosa
z objektom in naših izjalovljenih upov in želja, projiciranih vanj, kar poimenuje R. Chester
'infantilna žalost'. Naše razumevanje sebe pa nas privede tudi do žalovanja nad nami samimi in
našo smrtnostjo, kar je 'zrela žalost'. Vendar je tako nam kot pacientom na voljo kompenzacija,
in to je kreativnost. In najpomembnejše kreativno dejanje je dejanje samokreacije.
Če to ponazorim z drobno vinjeto: Gospa je v dolgi analizi doživela veliko izgub: tako zunanjih
kot notranjih, ki jih je morala odžalovati ter se soočiti tako z eksistenčnimi kot eksistencialnimi
temami in bojaznimi. Odložila je velik del nekdanje identitete. A hkrati se je s temi procesi odpiral v njej prej neznan, nov doživljajski prostor, in je lahko kdaj dejala: »Vesela sem, da lahko
občutim svojo nesrečo.« V njej se je porajalo neko trdno jedro kot zavetje, v katerega se je lahko
vračala, spet našla izgubljeni mir in začutila, kaj zares hoče in kaj je dobro zanjo in za njene
bližnje. Ob sklepu je poleg običajne žalosti slovesa čutila ponos, da je vzdržala dolgo in naporno
pot, in da kljub vsem negotovostim, ki so še pred njo, lahko z zaupanjem zre na pot, ki je pred
njo. To je bila njena sreča, njena samokreacija subjektivnega ega.
Pri raziskovanju sreče je poleg indeksa sreče in drugih samoocenjevalnih lestvic pomembno tudi
raziskovanje obraznih izrazov, ki korelirajo s čustvi. Če čutimo gnus, bes, žalost ali srečo, so
obrazni izrazi ljudi po vsem svetu enaki. Nadaljnja metoda merjenja sreče je uporaba nevroloških pripomočkov, ki nam pokažejo, kateri možganski centri so aktivni ali aktivnejši od drugih.
Pa tudi: kateri so bolj razviti ali celo bolj zakrneli v razvoju. In ker je sreča preveč kompleksno
občutje, da bi jo lahko merili po aktivnosti nekega centra, sklepamo, da tisti, ki občuti hud strah,
pač ne more biti srečen. Te raziskave so tudi pokazale, da pri ljudeh, ki že dolgo meditirajo,
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pride v možganih do sprememb v frontalnih možganih, ki soodločajo o naših predvidevanjih,
načrtih, željah in hotenju. Iz teh ugotovitev izvaja Eckhart von Hirschhausen1 'veselo oznanilo':
Sreča je vprašanje vaje. Isti avtor, zdravnik, raziskovalec in kabaretist, sklepa: Če možganski reženj načrtuje, stranski reženj mrežasto povezuje, pa imajo Nemci še dodaten, reženj tarnanja, ki
preprečuje s tem, ko nas oskrbuje z negativnimi podmenami, na primer: danes imam slab dan…
Vedno drugi… Vedno jaz… Krivi so moji starši… Ali druga predpostavka: da bomo s tuhtanjem
postali nekoč bolj pametni. A tuhtanje dokazano vodi le še do več tuhtanja. Tako vemo danes
iz raziskav, kako pride do depresije, namreč da se negativne, temne misli javljajo v verigah. In
edino, kar lahko dobrega storimo, je, da jih čim prej prekinemo, kajti ena trapasta misel takoj
potegne za seboj naslednjo. To je vedel že Mark Avrelij in znal pesniško izraziti: Duša prevzame
sčasoma barvo misli. To pomeni, da moram spustiti svetlobo vanje, da ne bodo tako temne: Ne
vedno drezati v rane; ne se zadrževati v negativnih čustvih.
Nadaljnja velika zmota, ki ji včasih tudi psihoterapevti podlegamo, je: Če bomo bes sprostili, se
ga bomo osvobodili. Res je nasprotno: Vsakokrat ko se razburim in jezim, sprosti moje telo celo
vrsto stresnih hormonov. Resda se potem počutim kratkoročno olajšanega, toda s tem sem se tudi
naučil, da se bom prihodnjič še laže in še bolj razburil in penil. Še več: Ljudje, ki svoja negativna
čustva in počutja nefiltrirano sproščajo, nazadnje sami sebe doživljajo negativno, kar pomeni, da
se s tem dolgoročno delajo nesrečne. Raziskave so tudi pokazale, da se mnogi ljudje kljub hudim
udarcem usode ne zlomijo, marveč ob njih rastejo oz. zorijo. To lahko opazujemo že v svojem
krogu znancev in prijateljev, kako so mnogi ljudje kos neverjetni smoli ali udarcem usode z
izgubami, žalostjo, boleznijo, nesrečo, z vsem, kar je del življenjske tragike. Imamo nekakšen
imunski sistem: čim močnejši je udarec usode, tem močnejša je proti reakcija. To pomeni, da
velike stvari, ki se jih tako bojimo, pogosto niso tiste, ki nas vržejo iz tira, marveč je to pogosto
vsota majhnih negativnih in stresnih trenutkov, ki nas razjeda in uničuje.
Brez dvoma je potrebno, da si priznam, kako me je nek udarec usode, na primer nepričakovana
brezposelnost, prizadela. Naslednji korak pa je v uvidu, da zaradi tega ne moram biti nujno nesrečen. Dokler nam socialna država ali naša lastna iznajdljivost zagotavljata preživetje, čeprav
na še tako skromnem nivoju, nas bolj ogroža nekaj drugega: občutek odvečnosti, nepotrebnosti
kot posledica izgube službe. S tem občutkom pa lahko opravim tako, da se ozrem okrog: Morda
me potrebuje kdo v soseščini; morda kdo v krogu prijateljev in znancev, morda lahko realiziram sedaj druge sposobnosti, ki jih imam in jih v strukturi dosedanjega življenja nisem mogel
razviti; ne glede na to, koliko bom z njimi zaslužil. Pomembnejši je občutek: Še sem potreben
in moje življenje je smiselno. Tudi če se ozremo po kulturnih in umetniških dosežkih, ki nas še
po več stoletjih navdihujejo, vidimo, da so jih zelo redko ustvarili srečni ljudje. V naši literarni
zgodovini je bilo toliko nesrečnih ustvarjalcev, da so mnoge prepričali, kako umetnik mora biti
nesrečen, če naj ustvari veliko delo.
Če sem v uvodu dejal, da sreča (še) ni psihoterapevtski pojem, pa je bila tema, ki so se ji posvečali filozofi, od začetka do najnovejših dni. Aristotel velja za utemeljitelja mnogih sodobnih
znanosti; med drugim tudi za utemeljitelja prve avtonomne etike. V devetem poglavju svoje
Etike izčrpno obravnava, kako postati prijatelj samemu sebi, amicus sibi. Z veliko natančnostjo
razmejuje pravilno razumljeno ljubezen do sebe od egoizma. Iskanju sreče v prijateljstvu s seboj
so sledili mnogi grški in rimski filozofi. Grški Antisten poudarja, kako je skrb za samega sebe
najboljši korektiv pretirani skrbi za telesne in materialne dobrine. In pri rimskem Seneki beremo:
Začel sem postajati prijatelj samemu sebi. … Zelo sem napredoval: Nikdar več ne bom
11
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sam. Ne pozabi, da je takšen človek prijatelj vseh ljudi.« Vendar je vprašanje: kako postati prijatelj sebi, poaristotelovska filozofija spremenila v: Kako doseči duševni mir? In ga naredila za
osrednjo filozofsko temo. Mark Avrelij, filozof na cesarskem prestolu in temeljit poznavalec
grško rimske duhovne dediščine, si vedno znova odgovarja na to vprašanje v svojih dnevniških
zapisih, na primer: »Vsako jutro si reci: Danes se bom srečal s pedantnimi, nehvaležnimi, domišljavimi, zahrbtnimi, zavistnimi in neprijaznimi ljudmi. Z vsemi temi lastnostmi se otepajo,
ker si niso na jasnem o dobrem in slabem! Jaz sem spoznal naravo dobrega; vem, kako je lepa in
kako grda je narava slabega; poznam tudi naravo tistega, ki dela napake. Vem, da mi je sorodna,
ne iz iste krvi ali semena, pač pa iz istega duha kot jaz, iz istega božanskega izvora; nihče od
nje me ne more raniti. Nihče me ne more prisiliti v kaj slabega.« Vidimo, da se ne slepi z utvaro
»dobrega« sveta in ljudi, saj bi s tem porabil ogromno energije za potlačevanje in proizvodnjo
življenjskih laži. A kako mu je to uspevalo? Z redno vajo umika in vračanja k sebi z neko tehniko
meditacije, ki pa je ne opiše. V naslednjih vrsticah predstavi le svojo obliko monologa, pogovora
s seboj: »Ljudje si iščejo oddiha na podeželju, na morju, v gorah. Tudi ti imaš večkrat podobne
želje. In vendar, kako nespametno je vse to, ko pa se lahko vsako uro umakneš v samega sebe!
Saj ne najde človek nikjer tišjega in mirnejšega zavetja kot v svoji duši, zlasti če ima v njej zaklade, ki že ob samem pogledu zbujajo čustvo udobnosti. Pod udobnostjo pa ne razumem drugega
kot nravno blagost. Zato pa si, čim večkrat utegneš, privošči ta oddih in se pomlajaj v njem!
Kratka pa in preprosta naj bodo vodila, ki bodo zadostovala, da ti splahnejo vsako žalost iz srca,
in te spremijo, ne da bi bil nejevoljen, nazaj v svet, kamor se moraš vrniti. Zakaj neki bi bil slabe
volje? Zaradi človeške hudobnosti? Spomni se načela, da so človeška bitja ustvarjena druga za
drugo in da delajo ljudje zoper svojo voljo napak. Spomni se, koliko prepirljivih, radosumnih,
sovražečih, pretepaških ljudi je že šlo in razpadlo v pepel!
Nehaj že vendar! Morda pa nisi zadovoljen z deležem, ki ti ga je odmerila narava? Tu misli na
to, da je dvoje mogoče: ali previdnost ali ples atomov! … Morda pa te nadlegujejo še telesne
težave? Ne pozabi, da se duša, ko se osvesti in zave svoje bitnosti, ne predaja več rahli ali ostri
sapi čutnega sveta! In še vsega drugega se spomni, kar si o neugodju in ugodju slišal in dognal!
Nemara ti pa želja po slavi ne da pokoja? Premisli, kako hitro se vse pogrezne v pozabljenje!
Ozri se v neskončno brezno časa, ki zija za teboj in pred tabo! Kako prazen je odmev hvale, kako
omahljiva in nerazsodna je množica, ki ti vzklika in ploska, kako omejen je prostor, ki ga objema
sloves tvojega imena! Saj je vsa zemlja le točka; kako majhen je torej šele kotiček na njej, v ka
terem prebivaš! In tu – koliko pa jih je in kdo so, ki te bodo slavili? Zato misli vendar že na vse
to, da se umakneš na tiho pristavico, ki jo nosiš v sebi!«
Dandanes več ljudi kot kdajkoli prej išče način, kako se umakniti ' na tiho pristavico, ki jo nosimo v sebi'. Običajno jo najdejo v eni od meditativnih tehnik, zato jim tudi psihološko raziskovanje posveča vedno več pozornosti. Raziskovalci poročajo, da mindfulness meditation, se pravi
čuječa meditacija, pri kateri le opazujemo misli in spomine, ne da bi se nanje odzivali, znižuje
nivo anksioznosti in občutja strahu. Tudi raziskovanje možganov je dalo že prve ugotovitve,
kako lahko meditacija vpliva na delovanje možganov. Raziskave so potrdile hipotezo, da je možganska skorja pri ljudeh, ki že dolgo prakticirajo meditacijo, debelejša na področju avditornega
in somatosenzoričnega korteksa, medtem ko se možganski areali, ki za meditacijo nimajo nepo2
Bohak, J. Psihoterapevtska dejavnost v helenističnem času in prostoru. V: Bohak, Možina(ur.): Kaj deluje v psihoterapiji.
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srednega pomena, v debelini možganske skorje ne razlikujejo od kontrolne skupine. Analize so
še pokazale, da je razlika v debelini teh arealov največja pri ljudeh z največ meditativnimi izkušnjami. Z rastočo starostjo možganska skorja praviloma izgublja na debelini. Zato raziskovalci
domnevajo, da bi meditacija utegnila ta proces naravne izgube nevronov upočasniti .
Če smo se ustavili ob iskanju sreče prvega velikega vzpona filozofskega razmišljanja, se ustavimo še pri enem največjih filozofov 20. stoletja, Bertrandu Russellu. Svetovno slavo je dosegel
kot utemeljitelj matematične logike in Nobelov nagrajenec za literaturo, pa tudi s svojim angažmajem proti atomskemu oboroževanju. Svoja razmišljanja o sreči navezuje na staro filozofsko
tradicijo, in sicer v tem smislu, da ima filozofija kaj povedati tudi o vsakdanjih življenjskih zadevah (Russell, 2005). V prvem delu knjige razglablja o vzrokih nesreče, v drugem pa o vzrokih
sreče. V sklepnem poglavju O srečnem človeku poudarja, da večina ljudi potrebuje za svojo
srečo preproste stvari kot so hrana, streha nad glavo, zdravje, ljubezen, uspeh, delo, spoštovanje
v ožjem krogu, pa tudi starševstvo. Če tega nima, zmore le izjemen človek biti srečen. Če pa so
mu ti pogoji dani, ali bi si jih z vztrajnim prizadevanjem lahko ustvaril, pa kljub temu vztraja v
nesreči, gre za neko duševno motnjo, ki v težjih primerih potrebuje strokovno pomoč, s pomočjo
katere bo premagal neprestano ukvarjanje s samim seboj. V najstrašnejšo vseh ječ se zapiramo
s strahom, zavistjo, občutki krivde, samopomilovanjem in narcističnim samoobčudovanjem. Če
se zaklepamo v ječo teh čustev, ne moremo preusmeriti svoja zanimanja v okolje, marveč le v
stalno skrb, ali nam bo kdo kakor koli škodoval ali bomo dobili dovolj hrane za naš ego. Osrednji
razlog, zakaj ljudje tako neradi pogledajo dejstvom v oči, je strah, da jih bo nek zunanji dogodek postavil pred kruta dejstva. In kdor trpi zaradi občutkov krivde, trpi zaradi posebne oblike
samoljubja: najpomembnejša na svetu mu je zahteva, da bo preživel svoje življenje brez kakršne
koli krivde; da bo še na smrtni postelji lahko občudoval svojo prvoobhajilsko nedolžnost. Dokler
nesrečen človek tuhta o svoji nesreči, ostaja egocentričen in ne najde poti iz začaranega kroga. Iz
svoje ječe se lahko osvobodi le s pristnimi zanimanji, se pravi ne s takšnimi, ki se jih poslužuje
kot zdravilo. Katera bodo ta zanimanja, je prepuščeno njegovim resursom in odvisno od zunanjih
okoliščin. Začutil jih bo takoj, ko se bo začel osvobajati notranje ujetosti.
Srečen človek živi stvarno, ima svobodne naklonjenosti in obsežna zanimanja; svojo srečo si
zagotavlja s temi zanimanji in z okoliščino, da na ta način postane predmet zanimanj in naklonjenosti drugih. Če smo deležni naklonjenosti drugih, je to mogočen vir naše sreče; če pa od
drugih zahtevamo naklonjenost, je ne bomo nikdar dosegli. Z drugimi besedami: Največ ljubezni prejema tisti, ki največ daje. Nekoristno pa je preračunljivo ljubiti, tako kot posojamo denar
zaradi obresti, kajti preračunljiva ljubezen je nepristna, in to njen prejemnik hitro začuti.Srečen
človek je tisti, ki zna ohranjati enotnost svojega jaza; čigar osebnost ni razcepljena v sebi in ne
sovražno razpoložena do zunanjega sveta. Takšen človek čuti, da je državljan vesolja, in lahko
brez zadržkov uživa v igri, ki mu jo nudi in v radostih, ki mu jih podarja, neobremenjen z mislijo
na smrt, ker se ne čuti ločenega od tistih, ki bodo prišli za njim. V tako ponotranjenem združenju
s tokom življenja se dogaja največja sreča, ki jo lahko najdemo.
Russellova razmišljanja o sreči so po eni strani nadgradnja tega, kar so o njej domislili njegovi
predhodniki, po drugi strani jih lahko ocenimo za poglobljene psihološke analize, po tretji strani
pa so izraz dolgotrajnega duhovnega iskanja človeka, čeprav doslednega ateista v tradicionalnem pomenu besede in ostrega kritika religij.
Ustavil bi se še pri pojmovanju sreče slovitega francoskega antropologa in filozofa, ki se tudi
v svojih razmišljanjih o sreči uvršča v postplatonovsko mistično smer filozofije, Teilharda de
Chardina. Zanimivo, da na nekem mestu navaja prav svojega sodobnika Russella: »Največja
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življenjska radost izvira iz naše globoke in nagonske povezanosti s totalno smerjo življenja«
(Chardin v Kocbek, 1981: 108). Sam je prepričan, da nas sreča čaka le v trajnem umskem, umetniškem in moralnem izpopolnjevanju: Človek je srečen le takrat, ko živi v kozmičnem razmerju
do sveta in življenja, ko najprej biva, nato ljubi in nazadnje obožuje. Sreča je torej občutek rasti:
ko se združujemo s samim seboj v svojem središču, ko spajamo svojo bit z bitjo svojega bližnjika
in ko svoje življenje podrejamo življenju, ki je večje od nas. (…) Kdor hoče biti srečen, se mora
upirati liniji manjšega odpora, ki hoče, da ostajamo na mestu ali da svoje življenje obnavljamo v
zgolj zunanji dejavnosti. Ni dvoma, da moramo pognati globoke korenine v snovni resničnosti,
ki nas obkroža, vendar nas občutek sreče čaka le v notranjem izpopolnjevanju, umskem, umetniškem in moralnem. Kdor hoče biti srečen, se mora upreti sebičnosti, ki nas zapira vase ali skuša
druge podrediti svoji oblasti. Človek je vedno skušal ljubiti raje z lastništvom kakor z dajanjem
samega sebe. Kdor hoče biti srečen, resnično srečen, mora znati prenašati sadove svoje končne
prizadevnosti v potek in uspeh sveta okrog sebe. Središče samega sebe mora znati vzdigniti v
središče obstoja, ki je večji od njega. To se nikakor ne pravi, da mora človek stremeti po velikih
dejanjih, temveč pomeni, da mora biti zmožen majhno in preprosto stvar opraviti v velikem smislu, iz zavesti žive solidarnosti z obstojem vsega, kar je večje od njega .
Nemalo filozofskih in duhovnih vsebin, ki jih v poročilu navajam, implicitno vključujejo mnogi
klasični psihoterapevtski pristopi; eksplicitno pa nekateri novejši, npr. eksistencialna in transpersonalna psihoterapija. In ker navsezadnje poročam o psihoterapevtskem kongresu o sreči, je
prav, da zaključim s kratko mislijo, v čem je sreča v psihoterapiji. Lahko bi rekel, da v osvajanju
osebne resnice v procesu premagovanja notranjih odtujenosti in posledičnih popačenj zunanjega
sveta. Adler bi dejal: v premagovanju življenjskih laži. Ali kot pravi ena od vodilnih eksistencialnih psihoterapevt, Emmy van Deurzen-Smith, ki se je po dolgih letih odsotnosti znova pojavila
na prireditvi EAP: Živeti v preprostosti in ponižnosti, v zavedanju širokega obsega človekovih
možnosti in tragičnih omejitev, ki prav tako pridejo z njimi, je izziv, dovolj velik za vsakogar.
Pomagati ljudem, da to počnejo bolj učinkovito, je dovolj, da izpolni človeško srce .
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Drugi prispevki

MiranMOŽINA
Študent psihoterapije naj bo1
Let Him Be a Student of Psychotherapy
V aprilski številki Ampak leta 2006 je bil objavljen intervju Janka Bohaka z rektorjem privatne
Univerze Sigmunda Freuda (USF) iz Dunaja (www.sfu.ac.at) prof. dr. Alfredom Pritzem. Kot
prvi na svetu so jeseni 2005 odprli možnost študija psihoterapije takoj po maturi po sodobnem
bolonjskem tristopenjskem programu (tri leta prva, dve leti druga, dve leti tretja stopnja) in pod
isto streho ponudili veliko različnih psihoterapevtskih pristopov (npr. psihoanalizo, sistemski
družinski pristop, geštalt, logoterapijo, transakcijsko analizo idr.). Glavni povod za objavo intervjuja je bil začetek fakultetnega študija psihoterapije v sodelovanju z USF v Sloveniji oktobra
2006, ki smo ga takrat navezali na študij propedevtike v okviru Slovenske krovne zveze za psihoterapijo. V tem članku podajam nekaj utrinkov, ki niso samo informativni, ampak posredujejo
tudi nekaj duha našega projekta.
Odločil sem se, da bo prikaz oseben, saj je to največji in najzahtevnejši projekt, ki sem ga do zdaj
vodil v življenju, tako da se v njem temeljito brusim tudi kot oseba ne samo kot strokovnjak. Ko
sem se jeseni 2005 praktično brez pomišljanja odločil za ta veliki izziv, mi je prof. Pritz v svojem
značilnem navihanem in hkrati resnem tonu dejal: »Miran, to ni projekt, s katerim boš postal
priljubljen. To bo trening asertivnosti, saj se boš moral neprestano soočati tudi z bolj ali manj
odkritim nasprotovanjem.« Prav je imel. Bilo je in še vedno je precej bolj zahtevno, kot sem
si predstavljal na začetku, a mi ni žal, kljub temu da sem lani spomladi doživel nekajmesečno
najhujšo krizo v svojem življenju. Poleti 2006 sem za revijo Dialogi napisal članek Slovenska
psihoterapija na prelomnici, kjer sem med drugim poln začetnega entuziazma predstavil tudi
projekt fakultetnega študija psihoterapije. Lani spomladi pa se mi je utrnila misel – ne vem, če je
slovenska psihoterapija v zadnjih letih doživela prelomnico, vsekakor sem jo pa jaz. In to tako,
da v mojem življenju ni nič več tako, kot je bilo prej.
In kaj je drugače? Postal sem bolj miren, bolj sam svoj in hkrati bolj povezan z ljudmi, ki me
imajo radi oz. so mi naklonjeni, s katerimi lahko dobro sodelujem in se tudi družim. Prijeten trenutek mirne izpolnjenosti in ponosa sem doživel pred kratkim, 23. maja na Dunaju, ko je prvih
sedem študentk in en študent psihoterapije diplomiralo na USF, saj so uspešno opravili diplomski
izpit na prvi stopnji. Pridobili so naziv bakalavreus oz. bakalavrea psihoterapevtske znanosti. Vsi
so najprej študirali propedevtiko in nato dopolnili svoj študij z vsebinami tretjega letnika.
V šolskem letu 2008/9 smo celoten projekt vpeli v novo ustanovljeni Slovenski inštitut za psihoterapijo (www.psihoterapija-instititut.si). Ta trenutek je vpisanih 118 študentov (78 študentov
1
Članek je bil objavljen v poletni dvojni številki revije Ampak (2009) pod naslovom Študent psihiatrije naj bo! Žal sem zvedel za to napako šele potem,
ko je šla revija v tisk.
Zamenjevanje psihoterapije in psihiatrije med laiki je še vedno zelo pogosto. Pred par leti je novinarka Večera prišla na Roglo na Študijske dneve
Slovenske krovne zveze za psihoterapijo in nato napisala kratko poročilo pod naslovom Študijski dnevi Slovenske krovne zveze za psihiatrijo. Tako
se vedno znova znajdem na začetku, ko moram ljudem razlagati temeljne razlike med psihoterapijo, psihiatrijo in psihologijo. Naš študij psihoterapije
zato utira pot v javno mnenje tudi v tem čisto temeljnem smislu razlikovanja in je pomemben za uveljavljanje psihoterapije kot samostojnega poklica in

avtonomnega akademskega področja.
mag.MiranMožina,dr.med.,psihiaterinpsihoterapevt,Slovenskiinštitutzapsihoterapijo,trgmdb5,ljubljana;miran.mozina@guest.arnes.si
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psihoterapije v treh letnikih, od teh je 18 maturantov, in 40 študentov propedevtike v dveh letni
kih). Seveda kot v vseh pomagajočih poklicih prevladujejo ženske (moških je 26 - 22 na fakultetnem študiju, 4 na propedevtiki). Študij propedevtike, ki traja dve leti in je vsebinsko usklajen
s prvima dvema letnikoma fakultetnega študija, je namenjen tistim, ki želijo po njem nadaljevati
s specialnim študijem psihoterapije v določenem psihoterapevtskem pristopu po neakademski
poti v raznih društvih in inštitutih. Fakultetni študentje pa izberejo enega od možnih psihoterapevtskih pristopov v tretjem letniku prve stopnje in z njim nadaljujejo na drugi. Predavanja,
seminarji in vaje na fakultetnem študiju potekajo delno v Ljubljani, delno na Dunaju, iz propedevtike pa samo v Ljubljani. Za študij psihoterapije je vstopni pogoj matura, za propedevtiko pa
univerzitetna izobrazba.
Ganjen na brucovanju študentov psihoterapije
7. marca letos so študentje drugega letnika pripravili brucovanje. Kot na prvem pred letom dni
sem bil prijetno presenečen, kako skrbno so pripravili program. Nastopajoči so uspeli povezati
šaljive z resnimi toni, skeče in trenutke, ko smo prišli v stik z zahtevnostjo našega projekta oz.
šole, ki si počasi ustvarja prostor pod slovenskim soncem. Študent tretjega letnika mag. Igor
Okorn je napisal Zgodbo o šoli, ki jo je prebral ob svečah in s katero me je prav ganil:
»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.'«
Igor je eden od mnogih študentov, ki me s svojo predanostjo študiju in človeško držo navdihujejo. Ob njih se krepi občutek, da sodelujemo v nečem, kar ima globok smisel. Igor je magister
gradbeništva in ko je oktobra 2006 skupaj s 70 kolegi in kolegicami prve generacije začel s
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študijem, je bil direktor podjetja Istrabenz Hoteli Portorož d.o.o. in je vodil prenovo in dozidavo
hotela Palace. Od takrat je v njem postopno dozorela odločitev, da bo menjal poklic in se popolnoma posvetil psihoterapiji. Danes zaključuje tretji letnik in pod supervizijo že dela s pacienti.
Njegovo odločitev so podprli tudi bližnji in sam pravi, da ima občutek ponovnega rojstva, saj je
na gradbeništvu pristal, ker mu ni uspelo priti na medicino. Zdaj pa vidi, da tudi medicina ne bi
bila tisto, kar je iskal in zdaj končno našel.
Študiraj in spremenil se boš
Igorjeva zgodba mi med drugim kaže, kaj zame pomeni šola v pravem pomenu besede. Prava
šola zame ni tista, ki temelji na »študiraj in naučil se boš«, ampak na »študiraj in spremenil se
boš«. Igor je opisal, da se je v treh letih študija spremenil sam, da so se spremenili kolegi in
kolegice. In seveda sem se spremenil tudi sam kot učitelj in spremenili so se naši odnosi: od
začetne idealizacije preko razočaranj in treznenj do bolj zrelega, enakopravnega odnosa. Seveda
se ti dve temeljni usmeritvi med seboj ne izključujeta, pomembno pa je, na čem je v šoli glavni
poudarek. Na zapomnjevanju vedno bolj obsežnih študijskih gradiv, tekmovalnosti, doseganju
ciljev, individualizmu ali na spreminjanju samega sebe ob rednem študijskem delu v smeri večje
osebne širine, odprtosti srca in sposobnosti za povezovanje jaz z mi.
Verjetno se redko kdo od tistih, ki se vpišejo v naš študij, zaveda, da se bo v letih študija najbolj
spremenil on sam. V okviru zahodne miselnosti večinoma delujemo na predpostavki, da medtem
ko »jaz« študira knjige, se udeležuje predavanj, se uči teorij in veščin (podobno kot lahko »jaz«
prime kladivo in zabije žebelj), pri tem ostaja isti. »Jaz« uporablja znanje in orodja za to, da doseže nek cilj, ne za to, da bi se spremenil. Spremeniti se mora svet, ne pa jaz. Duhovno izročilo
vzhoda pa nas opozorja na pasti egocentričnosti, na pomen prakse, vadbe same po sebi, v kateri
se najbolj spreminjamo sami in ne toliko tisto, kar v praksi uporabljamo, npr. določeno tehniko
in znanja. Vzhodnjaška modrost ima večji poudarek na – spremeni se in svet se bo spremenil.
Npr. v zenu obstaja kup zgodb, kjer učitelji opozarjajo učence na pomen vztrajnega in rednega
prakticiranja, vadenja samega. Ko učenci sprašujejo, kako doseči razsvetljenje skozi meditacijo,
jim učitelji večkrat zabrusijo kaj presenetljivo preprostega, npr. vadiš lahko vsak trenutek, vadiš
lahko medtem ko zajtrkuješ, pomivaš posodo, brišeš prah… Ni pomembno, kaj vadiš, ampak
kako. Pomembno je, opozarjajo svoje učence, ali si pri tem, kar počneš, prisoten, čuječ, predan,
skromen, vztrajen, saj le tako lahko spremeniš sebe, tako da razvijaš svojo sposobnost za stik z
vsem, kar te obdaja, da presežeš svojo narcisoidnost. Psihoterapija je v tem smislu bolj podobna
vzhodnjaškim duhovnim praksam, ko poudarja – spremeniš lahko le sebe.
Že kot študent sem v načelih visokošolske didaktike prebral, da šola vstane in pade z učiteljem.
Torej je pomembno, da se vprašam, ali sem kot vodja projekta, ko npr. sedim na sestankih, in kot
učitelj, ko predavam, demonstriram, pa tudi ko odgovarjam na stotine mejlov študentov ali ko
berem njihove izpite, tam s celo dušo. Sem predan in v prvi vrsti služim študentom ali pa gre za
megalomanski narcisoidni trip, za fakulteto za psihoterapijo MIRANA MOŽINE? Sem prisoten,
čuječ, predan in hkrati skromen? Se moj jaz napihuje kot balon ali pa postaja bolj ekološki, bolj
pretočen, kontakten in vpet v del večje zgodbe in pomemben samo toliko, kolikor je del te večje
zgodbe, ki jo soustvarjam skupaj s študenti, kolegi učitelji in vsemi, ki podpirajo ta projekt?
Jasno mi je, da sem v naši psihoterapevtski šoli kot učitelj lahko zgled s svojo držo in manj z znanjem. To je itak tako pomanjkljivo, da mi ni težko priznati globoke resnice Sokratovega reka –
več kot vem, manj vem. Študentje in študentke me vedno znova razgaljajo v mojem neznanju in
prav je tako. Tega že dolgo ne skrivam več. Toda ali sem jim lahko s svojim omejenim znanjem

MiranMOŽINA

175

vseeno v navdih? Jih lahko s svojimi predavanji, na vajah in v demonstracijah dela s pacienti ali
ko sami za nekaj časa vstopijo v vlogo pacienta, prebujam v njihovi radovednosti? Torej rado-vednosti in manj vednosti? Če poleg večanja vednosti sam in moji študentje ne ostajamo radovedni,
potem nam je spodletelo. In zaenkrat nam ni.
Npr. prejšnji teden sem se popoldne srečal s skupino petnajstih študentov in študentk v okviru
ti. psihoterapevtske prakse na našem Centru za psihoterapijo. Najprej se eno uro skupaj pripravljamo na seanso s pacientom, nato me opazujejo pri delu, tako da spremljajo seanso v živo prek
videa v drugi sobi (ki običajno traja uro, uro in pol), sledi analiza srečanja. Smo prvi v Sloveniji,
ki sistematično razvijamo tako obliko psihoterapevtske prakse in študentje so navdušeni, saj
terapevtsko delo res neposredno doživijo. Zaupanje, iskrenost in odprost, s katero pacienti in
pacientke sodelujejo v pogovorih z menoj, se prenese na študente. Tako analize v skupini študentov in študentk po terapevtskih srečanjih niso toliko intelektualne, »iz glave«, ampak so osebne,
človeško tople, »iz srca«. Sam in študentje se odpremo in spregovorimo tudi o lastnih izkušnjah,
ki so zazvenele ob terapevtskem srečanju s pacienti. Tako smo se v analizi prejšnji teden spustili
v vprašanja zvestobe v zakonskih oz. partnerskih odnosih, saj se je pokazalo, da pacientkin mož
skače čez plot in ji poskuša to prikriti. Ker psihoterapija temelji na zaupanju med terapevtom
in pacientom oz. pacienti, je seveda za terapevta zahtevno, kako postaviti mejo skrivanju in
lažem, v kolikor je cilj terapije izbolšanje zakonskega oz. partnerskega odnosa. Ko mi je ob
koncu srečanja študent prvega letnika prijazno pomagal pospravljati sobo, je rekel: »Kar mi je
všeč pri študiju, je, da se res učimo in odkrito pogovarjamo o življenjskih stvareh. Ne trpamo v
glave nekih podatkov in teorij samo zato, da bi položili izpite. Danes sem se spomnil na izkušnjo
lastne ločitve, ko ženi enostavno nisem več mogel prikrivati, da sem se zaljubil v drugo in sem
po obdobju skrivanja prišel s pravimi barvami na dan. Skupaj sva se potem odločila za ločitev.
Terapevtsko srečanje me je kar pretreslo. Podoživel sem svoje stiske in hkrati ponos, da sem se
odločil za odkritost. Zavedam se, da skrivnosti in laži v bližnjih odnosih onemogočijo intimnost.
Saj ne mislim, da bi si morali biti vsi pari zvesti. Lahko se dogovorijo tudi drugače, ampak da se
dva dogovorita, da je pregledno, kaj hočeta in kaj počneta. Da je možen nek demokratični fairplay… Čeprav Lenin pa ta na to ne bi pristal.«
»Kaj pa je bilo z Leninom?« sem vprašal.
»Lenin je rekel, da mu brez ljubice živeti ni. Kajti, ko nisi z ženo, ta misli, da si z ljubico, ko nisi
z ljubico, ta misli, da si pri ženi, ti pa lahko v miru delaš in delaš in delaš…«
Sva se nasmejala. Bil je živ trenutek srečanja med nama ob pospravljanju, zadnje darilo študentov, ki sem ga prejel tisti dan. Seveda pa njihova darila niso vedno tako prijazna in božajoča. V
zadnjih treh letih sem predvsem s prvo generacijo, ki je orala ledino in bila deležna mnogih nepričakovanih sprememb v organizaciji študija (vsebinsko je bil okvir dunajskega programa jasen
in smo ga korektno in po ocenah študentov kvalitetno izvedli) s posledično veliko nejasnosti in
zmede, doživel tudi veliko trenutkov dvomov, omahovanja, nezaupanja, kritičnosti. Zaupanje, ki
je med nami zdaj, smo zgradili skupaj z veliko potrpežljivosti in vztrajnosti. Večkrat se mi zdi,
kot da smo na Kolumbovi ladji, da plujemo skupaj v neznano, povezani v veliki avanturi.
Spoznavaj samega sebe
Zavezanost stalnemu spodbujanju osebnega zorenja naj bi krasila vsakega psihoterapevta, saj
je kot oseba svojim pacientom glavno zdravilo. Freud je učno analizo postavil za enega od treh
stebrov (poleg teorije in prakse pod supervizijo) usposabljanja za terapevta. Tej tradiciji, ki jo
danes bolj označujemo z besedami »osebna izkušnja« in »učna terapija«, sledimo tudi v okviru
fakultetnega študija psihoterapije. Seveda je osebna izkušnja v času študija neke vrste iniciacija,
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po kateri naj bi terapevt razvil stil življenja, za katerega je značilna večja pripravljenost za samorazkrivanje in spoznavanje samega sebe. Ni ga poklica razen poklica psihoterapevt, v katerega
izobraževanje in usposabljanje bi bilo vgrajeno spoznavanje samega sebe kot pogoj in nujni
sestavni del, čeprav bi bilo kaj podobnega priporočljivo tudi za zdravnike, socialne delavce,
socialne pedagoge, teologe, policiste, morda celo učitelje in še za kakšen drug poklic.
Po normativih Evropske zveze za psihoterapijo je potrebno za pridobitev Evropske diplome iz
psihoterapije zbrati najmanj 250 ur osebne izkušnje. Isti obseg osebne izkušnje se predvideva
v osnutku predloga zakona o psihoterapevtski dejavnosti, ki je še v pripravi na Ministrstvu za
zdravje. Od tega naj bi najmanj150 ur bilo opravljenih pri istem terapevtu, kar naj bi zagotovilo
izkušnjo dovolj dolgega in kontinuiranega osebnega terapevtskega procesa. V okviru študija
zagotavljamo študentom v prvem letniku 50 ur osebne izkušnje v skupini. Pomembno se nam
namreč zdi, da že takoj na začetku študija študentje izkusijo ta pomembni steber psihoterapevtskega izobraževanja oz. usposabljanja in tudi na ta način preverijo, ali so izbrali pravilno
poklicno pot. Za ostali del osebne izkušnje morajo študentje v nadaljevanju študija poskrbeti in
tudi plačati sami.
Osebna izkušnja je predvsem na začetku za študente in študentke večkrat pretresljiva. Ena od
študentk je na seminarju osebne izkušnje takole zapisala v svoj dnevnik: »Danes, ko takole
zvečer sama sedim v svoji sobi in razmišljam o dogodkih preteklega dne, je v mojih spominih
veliko žalosti, jeze, panike in strahu. Slike iz demonstracij osebne izkušnje, ki jih je izvajal naš
učitelj, se mi kar vrstijo pred očmi… Ni in ni konca. Tako majhna skupina smo, pa toliko težkih,
hudih stvari se je v njihovem otroštvu dogajalo. Le sprašujem se lahko, kako hudo so te travme
zaznamovale njihovo življenje, saj jih spremljajo še danes. In o njih so spregovorili, želijo jih
razrešiti. Istočasno pa so tudi nam drugim dali možnost, da smo skupaj z njimi, kot nekdo, ki
podoživlja z njimi in kot nekdo, ki je vključen v proces učenja. Občudujem jih. Nosim tudi sama
v sebi podobne rane in občutljivosti?
Še posebej močno se me je dotaknila demonstracija z Blaženko. 'Knedl' v grlu je kar sam od sebe
postajal večji, solze so mi kar same od sebe tekle po licu. Ko sem se ozrla po svojih kolegih, se
je z vsemi dogajalo nekaj podobnega. In naš učitelj je delal naprej – le kako mu uspe, da ga vse
to dogajanje, ta močna čustva, ne potegnejo za sabo.«
Iz etičnega vidika je pomembno, da je osebna izkušnja študentov v krogu zaupnosti, kar pomeni,
da o njej učni terapevti ne poročajo navzven, npr. učnemu osebju ali vodstvu fakultetnega študija
(ti. »non-reporting« sistem). Učni terapevt izda samo potrdilo o obsegu opravljene osebne izkušnje. Po tej logiki naj bi se namreč kvaliteta osebne izkušnje kazala posredno v tem, kako študent
napreduje v supervidirani praksi s pacienti. Z drugimi besedami, študentovo osebno zorenje se
posredno kaže v njegovem načinu dela s pacienti. Supervizor je za razliko od učnega terapevta
dolžan poročati o študentovemu napredku (ti. „reporting“ sistem). V primeru da študent v superviziji ne napreduje v skladu s študijskimi standardi, mu supervizorji lahko predlagajo: dodatni
študij neke teorije, dodatno prakso pod supervizijo ali dodatno osebno izkušnjo.
Zahtevnemu novemu izzivu, kako študentom psihoterapije zagotoviti dovolj velik obseg in hkrati dobro kvaliteto osebne izkušnje, bomo slovenski psihoterapevti kos samo, v kolikor bomo
povezani in v kolikor bomo dobro sodelovali. Projekt fakultetnega študija psihoterapije je klic k
povezovanju in sodelovanju različnih psihoterapevtskih pristopov in izziv za razvoj pod skupno
streho. Zahteva napor, da pogledamo širše, vsak preko plota svojega vrtička, na katerem sicer
rastejo krasne rože pristopa, s katerim se vsak od nas najbolj identiicira.
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Fakultetni študij psihoterapije na širšem ozadju slovenske psihoterapije
Psihoterapija v Sloveniji ima 40-letno zgodovino in v primerjavi z na področju psihoterapije
razvitimi državami (npr. Avstrija, Nemčija, Anglija, Italija, Nizozemska itn.) močno zaostaja. To
je razvidno iz kateregakoli vidika primerjave. Poglejmo si jih nekaj.
Glavno je, da primanjkuje psihoterapevtov, regionalno so velike razlike v gostoti psihoterapevtov, tako da obstajajo bele lise. Poklic psihoterapevta ni registriran, psihoterapija kot zdravstvena
dejavnost, ki je ne opravljajo zdravniki, pa je bila registrirana šele pred 5 leti. Obseg psihoterapevtskih storitev je veliko premajhen glede na potrebe, slaba je dostopnost do storitev, velike so
razlike v njihovi kvaliteti in ceni (večina jih poteka v okviru sive ekonomije) in za paciente ni
preglednega sistema informiranja o njih. Psihoterapija je preslabo integrirana v sistem javnega
zdravstva, saj jo trenutno lahko opravljajo v tem okviru samo psihiatri in klinični psihologi v veliko premajhnem obsegu glede na potrebe. Zavarovalnice ne plačujejo psihoterapevtskih storitev
na tržišču (kjer ni državne koncesije). Večina psihoterapevtov, ki so končali izobraževanje po
evropskih standardih in kriterijih za poklicnega psihoterapevta, ne dela na področju psihoterapije
oz. delajo samo v majhnem obsegu v prostem času. Nimamo registra psihoterapevtov, supervizorjev, učiteljev, učnih terapevtov, ki bi bil pregleden, ažuren in javno dostopen. Nimamo nacionalne mreže ustanov, kjer bi potekala psihoterapevtska praksa in kjer bi edukanti psihoterapije
lahko opravljali supervizirano prakso. Pravice pacientov niso zaščitene, saj npr. niso zaščiteni
pred šarlatanstvom in zlorabami samooklicanih strokovnjakov, etičnega nadzora praktično ni.
V izobraževanju in usposabljanju iz psihoterapije primanjkuje domačih učiteljev. Nekateri programi izobraževanja iz psihoterapije ne upoštevajo evropskih standardov in kriterijev za poklicnega psihoterapevta. Od tistih, ki končajo izobraževanje iz psihoterapije v obstoječih programih
po društvih in inštitutih, jih premalo doseže raven poklicnega psihoterapevta, ampak prevladujejo ti. generični psihoterapevti, to so strokovnjaki z različnimi poklici, ki lahko v različnih
obsegih integrirajo psihoterapevtska znanja in veščine, tako da povečajo kvaliteto svojega dela
v okviru svojega poklica (npr. socialni delavec integrira psihoterapevtska znanja za izvajanje
socialno varstvenih storitev, šolski psiholog za izvajanje storitev v okviru šolskih svetovalnih
služb itn.). Poklicni psihoterapevt pa lahko postane samo tisti, ki opravi celotno psihoterapevtsko
izobraževanje in usposabljanje po evropskih kriterijih.
Publicistična dejavnost je skromna, premalo je prevodov temeljnih del s področja psihoterapije,
premalo je kvalitetnih učbenikov. Nimamo psihoterapevtske edicije. Prva slovenska strokovna
in znanstvena revija Kairos – Slovenska revija za psihoterapijo (http://marela.uni-mb.si/skzp/)
je začela izhajati šele leta 2007. Premalo je strokovnih knjižnic s psihoterapevtsko literaturo
in periodiko. Premalo je kvalitetnih mednarodnih strokovnih prireditev, predvsem znanstvenih
kongresov s področja psihoterapije. Raziskovanja na področju psihoterapije praktično ni. Ni
fundacij, ki bi zbirale sredstva za razvoj psihoterapije (npr. za štipendije).
Ni v Sloveniji akreditiranega fakultetnega študija psihoterapije, ki bi omogočal študij psihoterapije takoj po maturi, za prvi poklic. Naš študij je zaenkrat akreditiran samo v Avstriji in v
Franciji. Psihoterapija je premalo integrirana v akademski svet, saj primanjkuje univezitetnih
programov iz psihoterapije. Kvalitetni strokovnjaki iz področja psihoterapije nimajo pogojev za
akademske kariere.
Brez težav lahko torej ugotovimo, da je družbeni položaj psihoterapije pri nas marginalen. Javnost je premalo seznanjena s psihoterapijo in laiki npr. pogosto še vedno ne razlikujejo med
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psihiatrijo, psihologijo in psihoterapijo. Obisk pri psihoterapevtu je podobno kot pri psihiatru še
vedno obremenjen s stigmo.
Glede na obstoječe stanje ni presenetljivo, da je projekt fakultetnega študija velik zalogaj in da
vzbuja tudi razne odpore in strahove, ker vnaša veliko spremembo na zemljevid slovenske psihoterapije. Strahovi pogosto ne temeljijo na dobri informiranosti in razgledanosti, ampak prav
obratno. Npr. ko smo se pred kratkim pogovarjali o študiju psihoterapije in zakonu o psihoterapevtski dejavnosti, je izkušen kolega psihoterapevt rekel, da se boji, da bo zakon o psihoterapevtski dejavnosti (osnutek pripravljamo v okviru Ministrstva za zdravje) favoriziral fakultetni
študij psihoterapije, ker ga bo Ministrstvo za zdravje po sprejemu zakona financiralo in da bodo
s tem izobraževanja iz psihoterapije, ki se odvijajo po društvih in inštitutih, v podrejenem položaju. Tudi ko ga je bolje informirani kolega vprašal, če je kdaj slišal, da bi Ministrstvo za zdravje
financiralo študij medicine, se oblak skrbi na njegovem čelu ni razkadil.
Prof. Pritz me je že na začetku opozoril, da bo veliko nasprotovanja projektu fakultetnega študija
prav s strani obstoječih društev in inštitutov različnih psihoterapevtskih pristopov, ki izvajajo
neformalna izobraževanja iz psihoterapije, ker se bodo ustrašili konkurence akademske poti do
psihoterapevtskega poklica. To se je zgodilo in se še dogaja v Avstriji. Pri nas prvo leto to ni
bilo izrazito, saj v primerjavi z Avstrijo naša društva in inštituti, ki predstavljajo različne psihoterapevtske pristope, s svojimi programi izobraževanja ne obračajo velikih denarjev in niso tako
vplivna kot avstrijska. V zadnjem letu pa je v povezavi z nasprotovanji zakonu o psihoterapevtski dejavnosti vedno bolj jasna tudi zadržanost do projekta fakultetnega študija. V besedah sicer
večina izraža načelno podporo, a v dejanjih je drugače. Tako da mojega asertivnega treninga še
ne bo tako kmalu konec! Pa vendar – študent psihoterapije naj bo!
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MiranMOŽINA
Duševno zdravje Slovencev je podhranjeno
Mental Health of Slovene People is Undernurished
Slovenci dobili Nacionalni program duševnega zdravja
V času, ko se veselimo uspehov slovenskih košarkarjev in nogometašev, se je zgodil precej manj
opažen dogodek, vendar po mojem mnenju enako, če ne celo bolj pomemben– Slovenci dobivamo prvi Nacionalni program duševnega zdravja. Potem ko smo lani po dolgih letih oklevanja
dobili Zakon o duševnem zdravju, je bilo oblikovanje nacionalnega programa nujen, z zakonom
predpisan naslednji korak. S tem se pridružujemo številnim evropskim državam, ki so nas v tem
prehitele. Kdor ob tem ne skače, ni Slovenc!
Bravo tudi Delovni skupini za pripravo Nacionalnega programa pod okriljem Ministrstva za
zdravje, ki je od januarja 2009 do poletja postopno razvila dovolj strpnosti v medsebojnem dialogu in našla konsenz za ta pomemben dokument. Glede na pestro sestavo delovne skupine to nikakor ni bilo samoumevno in je zahtevalo precejšen napor. Sestavljena je bila namreč medresorsko
(s predstavniki treh ministrstev – za zdravje, za delo, družino in socialne zadeve in za šolstvo),
kar večkrat pogrešamo, po drugi strani pa so se v njej srečali tudi predstavniki javnih ustanov in
nevladnih organizacij. Posebej me veseli, da se v programu kaže pomemben prispevek nevladnih
organizacij, ki so na področju duševnega zdravja v Sloveniji v zadnjih dvajsetih letih vnesle svež
veter in nujno potrebne novosti. Končni produkt delovne skupine kaže, da je vsak član skupine
dobil svoje mesto in hkrati sprejel sobivanje z drugimi. Za konfliktov, trenj in senzacij željne
novinarje torej dokaj nezanimivo, a za našo skupnost zato toliko bolj koristno.
Za naslov svojega prispevka sem dobil preblisk ob zame hudomušnem stavku na 26. strani
programa (glej http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/javna_razprava_2009/
NPDZ_javna_razprava_070909.doc), ki pravi, da je »slovenska psihiatrija, vključno z bolnišničnimi in zunajbolnišničnimi programi, podhranjena«. Ko je ta stavek nekaj časa odmeval
v meni, me je preblisnilo, da ni podhranjena le slovenska psihiatrija, ampak da so na področju
duševnega zdravja še bolj od psihiatrije podhranjene nevladne organizacije, tako da se že od njihovega nastanka v devetdesetih čudim, kako sploh lahko preživijo in ob tem še rasejo. Podatki
o duševnem zdravju slovenskih državljanov, ki so navedeni v programu, pa znova potrjujejo, da
ima podhranjenost še širše dimenzije, saj je podhranjeno celotno slovensko duševno zdravje.
Zato dobivamo nacionalni program pet minut čez dvanajsto.
Ogledalce, ogledalce povej, kako je z duševnim zdravjem v deželi tej!
Kaj nam pove ogledalo, ki nam ga delovna skupina nastavlja v zvezi z duševnim zdravjem
slovenskih državljanov? In kaj navaja spremno besedilo programa kot ključna področja, kjer
moramo zavihati rokave v preventivnih, kurativnih in rehabilitacijskih programih? Naj omenim
štiri področja, ki so v programu prikazana na osnovi skrb vzbujajočih podatkov iz raziskav:
mag.MiranMožina,dr.med.,psihiaterinpsihoterapevt;Slovenskiinštitutzapsihoterapijo,trgmdb5,ljubljana;miran.mozina@guest.arnes.si
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utapljamo se v alkoholu, kjer je še posebej zaskrbljujoče, da izstopa nad evropskim povprečjem zloraba alkohola pri mladih. Raziskava za leto 2007 kaže, da je alkoholne pijače že pilo
približno 94 odstotkov 15- do 16-letnikov, od tega jih je 31 odstotkov pilo redno. Številne raziskave tudi razkrivajo, da se mladostniki s prvo izkušnjo pitja alkohola prvikrat pogosto srečajo
v domačem okolju, kar v Sloveniji glede na razširjeno (domače) izdelovanje alkoholnih pijač in
vpetost alkohola v kulturo seveda ni nenavadno. Med mladostniki naraščajo tudi zelo tvegane
oblike pitja, npr. opijanje. Porazni podatki o alkoholu in mladih pa se povezujejo tudi z negativnimi izsledki raziskav o slovenskih otrocih in mladostnikih, saj se pri mnogih kažejo slaba skrb
za lastno zdravje in nizka stopnja zadovoljstva z lastnim življenjem ter trpinčenje in doživljanje
različnih bolezenskih znakov. Mladi pa so seveda samo zrcalo družbe, ki se ne more izviti iz
primeža alkohola. Po izsledkih raziskav naj bi bilo med 60 in 70 odstotkov slovenskega prebivalstva zmernih pivcev, med 13 in 20 odstotkov pa naj bi jih presegalo meje manj tveganega pitja.
Med letoma 1981 in 2005 smo Slovenci vsako leto presegli kritično količino 10 litrov popitega
čistega alkohola na prebivalca, kar pomeni veliko tveganje za razvoj zdravju škodljivih posledic
in ogroža blaginjo ljudi. V standardizirani stopnji umrljivosti smo zaradi izbranih vzrokov, ki jih
neposredno pripisujemo alkoholu, presegli povprečje evropskih držav, ki imajo podobno stopnjo
umrljivosti in rodnosti kot mi;
vse bolj se približuje cunami starejših od 65 let in s tem seveda delež tistih z organskimi in
duševnimi motnjami vključno z najtežjimi, npr. tistimi z demenco, za katere ne morejo poskrbeti
družine same. Že zdaj je le majhen delež starejših z demenco vključen v institucionalno varstvo,
saj potrebe po tovrstnem varstvu že zdaj zelo presegajo razpoložljive možnosti. To razmerje pa
se bo v bližnji prihodnosti še poslabšalo in samo gradnja domov za starejše ni rešitev, čeprav je v
javnosti ta predstava prevladujoča: če doma ne gre, iščimo prostor v domu za starejše. S kolegom
Jožetom Ramovšem se že skoraj dve desetletji pogovarjam o drugačni strategiji – o razvijanju
programov medgeneracijskega sožitja, vendar ta ideja le počasi prodira v javno zavest. Tudi v
domovih za starejše še vedno prevladuje medicinski model namesto psihosocialnega, kar odraža
širši družbeni vzorec medikalizacije problematike zdravja starejših. Prav tako je velik problem,
da zaostajamo v razvoju paliativne oskrbe, kjer le posamezne zdravstveno varstvene ustanove in
društvo Hospic kot nevladna organizacija zagotavlja strokovno in laično podporu hudo bolnim
in umirajočim bolnikom ter njihovim svojcem na domu in podporo med žalovanjem;
samomor ostaja eden največjih problemov na področju duševnega zdravja v Sloveniji, saj
vsako leto umre med 500 in 600 ljudi, poskusov samomora pa je še veliko več, po predvidevanjih
do desetkrat več. Ob tem moramo upoštevati, da samomor prizadene v povprečju šest ljudi, ki so
bili blizu človeku, ki je storil samomor. Slovenija se uvršča med države z najvišjim količnikom
samomora (to je število umrlih zaradi samomora na 100.000 prebivalcev letno);
na področju socialne skrbi in rehabilitacije za osebe s hudimi in dolgotrajnimi duševnimi
motnjami (npr. psihotične motnje) smo precej zaostali za razvitimi evropskimi deželami. Sam
proces priprave in sprejemanja zakona o duševnem zdravju je pokazal na protislovja, ki hromijo
in upočasnjujejo razvoj ti. skupnostne skrbi za te osebe. Glede na omejeni obseg tega prispevka
se bom v nadaljevanju osredotočil na to področje.
Norec v naši soseski
Na portalu slovenske televizije toplo priporočam ogled kvalitetnega dokumentarnega filma z
naslovom Norec v naši soseski. Na rednem programu naše televizije je bil prikazan pred meseci
v okviru serije Zdravje v Evropi. Film se dotakne srca, saj v njem poleg strokovnjakov in laikov
nastopijo tudi tri osebe z dolgotrajnimi psihotičnimi motnjami iz treh dežel – Italije, Francije in
Anglije. Film tako iz več zornih kotov prikaže današnje stanje ti. skupnostne skrbi za te ljudi.
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Kljub temu da se je ideja skupnostne psihiatrije začela udejanjati v začetku sedemdesetih letih
prejšnjega stoletja za nas na dosegu roke, v Trstu in Gorici, in da si je že takrat delegacija slovenskih psihiatrov ogledala uvajanje velikih sprememb, ki jih je sprožil italijanski psihiater Franco
Basaglia, se žal naša psihiatrija ni odločila za sopotništvo z Italijani oz. zamejskimi slovenskimi
strokovnjaki, ki so si sodelovanja seveda želeli. Vodilni slovenski psihiatri so se odmaknili in
veliko let večkrat tudi kritizirali zaprtje psihiatričnih bolnic v Italiji, in poudarjali, da zadovoljive nadomestne pomoči za psihiatrične paciente ni in da se je položaj psihiatričnih pacientov po
Basagliovi reformi poslabšal.
V oddaji, ki se sprehodi na same začetke psihiatrične dezinstitucionalizacije v Italiji, ki se je v
zadnjih treh desetletjih razširila predvsem v razvite dežele Evrope, je že umrli Basaglia prikazan kot pomemben vizionar in humanist, ki je pomembno prispeval k bolj celovitemu pristopu
psihiatričnim pacientom. V oddaji italijanski psihiater, ki danes dela v Franciji, jasno pove, da
klasična oblika psihiatrične pomoči v bolnicah ne odgovarja celostno na potrebe psihiatričnih
pacientov. Skupnostni model psihiatrije je nov pristop, ki prenaša težišče pomoči iz bolnic v
skupnost in ki ga danes priporoča tudi Svetovna zdravstvena organizacija.
Kot sem že pisal v aprilski številki Medicine danes, če pogledamo na slovensko psihiatrijo iz
vidika medicinskega modela, ki ga pri nas mnogi strokovnjaki v psihiatriji še vedno preveč poudarjajo oz. udejanjajo, je ocena kakovosti pozitivna. Žal pa je slovenska psihiatrija zaostala v
uvajanju skupnostnega modela. V deželah, kjer so ga razvili, je zdravljenje z zdravili s kratko hospitalizacijo (večinoma ne več v psihiatričnih bolnicah, ki so jih marsikje zaprli oz. zmanjšujejo
število postelj) ključno predvsem v akutnih fazah, prevladujejo pa psihosocialne oblike pomoči,
ki so pacientom lokalno dostopne (npr. dnevni centri, bivalne skupine, invalidska podjetja oz.
pomoč pri zaposlovanju). V (pre)dolgem procesu sprejemanja zakona o duševnem zdravju se je
pokazalo, kako je pri nas še vedno vpliven tisti del psihiatrije, ki ne more zares stopiti čez Rubikon iz tradicionalnega, medicinskega v sodobni skupnostni model psihiatrične skrbi. Večkrat
lahko v javnih debatah slišimo, da je eden glavnih razlogov za to, vpliv farmacevtske industrije,
vendar je ta prav tako močna v drugih evropskih državah, kjer so glede psihiatrične reforme
daleč pred nami. Uspelo jim je, da biva norec v naši soseski, kot sporoča provokativni naslov
dokumentarnega filma.
Nevladne organizacije – glavni motor slovenske psihiatrične reforme
Na svoji dosedanji poklicni poti sem od blizu doživel razmere v slovenskih psihiatričnih bolnicah in specialnih zavodih. Od leta 1986 do 1993 sem delal na sprejemnem oddelku psihiatrične
bolnice, kjer sem tudi specializiral psihiatrijo. Globoko so se me dotaknile številne tragične
usode ljudi z dolgotrajnimi psihotičnimi motnjami, za katere nismo imeli pravega odgovora za
njihove potrebe. Doživljal sem veliko nemoči. Ko sem se v devetdesetih bolj od blizu seznanil
s psihiatričnimi reformami v razvitih evropskih deželah, sem predvsem začel razumeti, da glavni impulz za premik v skupnostni model ne bo prišel od strokovnjakov iz psihiatričnih bolnic,
ampak od ti. uporabniških nevladnih organizacij, to je od organizacij psihiatričnih bolnikov in
njihovih svojcev. Na Visoki šoli za socialno delo, kjer sem bil asistent od leta 1993 do 2008, smo
namreč imeli veliko gostov, strokovnjakov iz raznih evropskih dežel, ki so nam predavali o svojih izkušnjah zapiranja psihiatričnih bolnic oz. zmanjševanja števila postelj v njih in razvijanja
nacionalnih mrež organizacij nekdanjih psihiatričnih pacientov in njihovih svojcev. Tako sem
postal od srede osemdesetih let dvajset let eden od motorjev skupnostno orientiranih programov v okviru dobrodelnega društva, v katere smo vključili tudi ljudi z dolgotrajnimi duševnimi
motnjami. Izkušnje, ki sem si jih nabral, so mi predvsem pokazale, da je kvalitetno udejanjanje
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skupnostnega modela trdo garanje, ki se ne bo prijelo brez sistemske opore, to je umestitve v
sistem javnega zdravstvenega in socialnega varstva.
Kljub nekaterim radikalnim pozivom k zaprtju psihiatričnih bolnic v osemdesetih, pri nas ni
prevladalo dualistično razumevanje: ‘bolnišnično psihiatrično zdravljenje je slabo, skupnostna
skrb je dobra’, saj tudi po mojem mnenju to ni dobro vodilo za spreminjanje sistema varstva duševnega zdravja v manj razvitih deželah. Razvoj skupnostno orientiranih služb ne pomeni nujno
ukinitve psihiatričnih bolnic, kar se je npr. pokazalo tudi v Avstriji, Nemčiji in na Nizozemskem.
To stališče se je tudi uveljavilo v Zakonu o duševnem zdravju in je posledica razvoja skupnostnega pristopa v okviru nevladnih organizacij (npr. Altra, Šent, Ozara) v zadnjih dvajsetih letih,
ki so morale sprejeti sobivanje s psihiatričnimi bolnicami in z bolj tradicionalno, konzervativno
orientiranimi strokovnjaki v njih. Glede na težke razmere zaradi skromne sistemske podpore,
v katerih so se morale nevladne organizacije razvijati, so njihovi uspehi, ki so prikazani v Nacionalnem programu, toliko bolj impresivni in razveseljujoči. Brez javnega pritiska nevladnih
organizacij tudi še vedno ne bi imeli Zakona o duševnem zdravju.
Nevladne organizacije ostajajo glavni motor premikov na zemljevidu pomoči psihiatričnim pacientom in zelo me veseli, da se močno čuti njihov vpliv tudi v Nacionalnem programu duševnega
zdravja. Nekaj njihovega duha so se končno nalezle tudi psihiatrične bolnice, v katerih so se v
zadnjih letih začeli pojavljati skupnostno orientirani projekti. Tako je v gradivu nacionalnega
programa kot primer dobre prakse naveden skupnostni psihiatrični tim, ki dela v Psihiatrični
bolnišnici Ljubljana in izvaja program intenzivne skupnostne obravnave za skupino bolnikov
s pogostimi ponovitvami bolezni ali za tiste, ki so bili iz bolnišnice odpuščeni po dolgotrajni
hospitalizaciji. Prvi rezultati dela te delovne skupine so pokazali na bistveno zmanjšanje števila
in dolžine hospitalizacij pri najbolj ogroženih bolnikih, na pomembno zmanjšanje negativne
simptomatike pri bolnikih (umik) in izboljšanje kakovosti njihovega življenja na nekaj področjih. Podoben program se izvaja tudi v Psihiatrični bolnišnici Idrija in je sprejet za prednostno
financiranje v 2009 v Zdravstvenem svetu RS za vse slovenske psihiatrične bolnišnice.
Obravnava v skupnosti in nadzorovana obravnava
Ena bistvenih novosti, ki jih pod vplivom nevladnih organizacij uvaja Zakon o duševnem zdravju, je ti. »obravnava v skupnosti«, kjer je poudarek na rehabilitaciji in pomoči osebam s težavami
v duševnem zdravju pri vsakdanjih opravilih, urejanju življenjskih razmer in vključevanju v
družbeno življenje. Obravnava v skupnosti bo potekala na podlagi interdisciplinarnega načrta
obravnave v skupnosti in se izvaja v sodelovanju z različnimi strokovnjaki v okviru za to pristojnih nevladnih organizacij, usklajuje pa jo koordinator obravnave v skupnosti. Imenuje ga
pristojni center za socialno delo, pri katerem je tudi zaposlen.
Na drugi strani je ti. »nadzorovana obravnava«, kjer bo zdravljenje potekalo na podlagi interdisciplinarnega načrta nadzorovane obravnave pod nadzorom koordinatorja nadzorovane obravnave, ki ga imenuje sodišče, strokovno pa ga nadzira psihiatrična bolnišnica. Poudarek pri nadzorovani obravnavi je na nepretrganem zdravljenju osebe v lokalnem okolju zunaj psihiatrične
bolnišnice v njenem domačem okolju oziroma tam, kjer biva. Koordinatorji nadzorovane obravnave so zaposleni pri izvajalcih psihiatričnega zdravljenja.
Torej gre za dvotirno obravnavo v skupnosti, ki zrcali sobivanje nevladnih organizacij in psihiatričnih bolnic. To je zaenkrat »slovenska rešitev«, ki se je izognila bolj radikalnemu zapiranju
psihiatričnih bolnic. Ta rešitev je tudi medresorska, saj nadzorovana obravnava pade pod Mini-
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strstvo za zdravje, obravnava v skupnosti pa pod Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
Za nepoučenega je to verjetno težko razumeti, še posebno ker se pojem obravnava v skupnosti
pojavlja v obeh primerih, je pa lahko razumljivo na ozadju razvoja sožitja med psihiatričnimi
bolnicami in nevladnimi organizacijami v zadnjih dvajsetih letih, ki sem ga opisal.
Psihiatrične bolnice in nevladne organizacije jutri
Zelo zanimivo bo spremljati nadaljnji razvoj oz. udejanjanje Nacionalnega programa v razmerah
splošne podhranjenosti. Globalna ekonomska kriza jo bo gotovo bolj povečala kot zmanjšala.
Kolač javnih sredstev ne bo dovolj velik, da bi potešil lakoto obeh - psihiatrije in nevladnih organizacij. Glede na priporočila Svetovne zdravstvene organizacije je jasno, da imajo v modelu skupnostne skrbi psihiatrične bolnice pomembno, a relativno majhno vlogo in da bi se moral večji
del državnih sredstev stekati v programe skupnostne skrbi, torej v našem, slovenskem primeru v
nevladne organizacije. Če bomo sledili tej poti, se bodo nevladni programi vse bolj spreminjali v
javne programe. Psihiatrične bolnice se bodo morale precej bolj zmigati kot do zdaj in razvijati
skupnostne oblike pomoči, če bodo hotele ostati v igri. Razen če ne bodo zavirale razvoja, ki naj
bi navsezadnje služil komu drugemu kot – bolnikom in njihovim svojcem.
In nenazadnje bodo pomembno vlogo odigrali tudi veliki v ozadju – to so multinacionalni farmacevtski giganti, ki ustvarjajo bajne zaslužke s psihofarmaki. Zaenkrat so seveda tudi pri nas
precej bolj podpirali klasični psihiatrični oz. medicinski model, saj temelji na zdravljenju z zdravili. V zadnjih petnajstih letih omogočajo farmacevtske firme tudi pri nas predvsem psihiatrom
marsikakšno ugodnost in s tem pomembno zmanjšujejo njihovo podhranjenost (plačevanje udeležb na kongresih s pestrim prostočasnim programom širom po svetu, plačevanje razkošnih kosil
in večerij povezanih s predavanji o novih zdravilih in novih znanstvenih odkritjih itn.). Letos
spomladi sem se npr. udeležil dvodnevnega izobraževanja, ki ga je v povezavi s francosko farmacevtsko firmo organizirala Psihiatrična sekcija v Portorožu. Firma je plačala hotel in dva dni
smo jedli kot bogovi. Do zdaj se mi je to upiralo in prvič v svoji psihiatrični karieri sem si pustil
kaj takega plačati. Hotel sem vsaj enkrat sam doživeti, kako to izgleda. In mi zadostuje. Julija
letos sem se v Avstriji udeležil elitnega nevroznanstvenega kongresa o psihoterapiji, na katerem
so kot predavatelji sodelovali sami univerzitetni profesorji, mnogi med njimi tudi psihiatri, in
poročali o sijajnih raziskavah iz nevrobiologije psihoterapije. Organizator kongresa je na otvoritvi povedal, da so ga organizirali brez podpore farmako industrije. Presenetil me je hipen bučen
aplavz in odobravanje nekaj sto udeležencev.
Zakaj farmacevtske firme z gala obroki ne hranijo psihiatričnih pacientov in njihovih svojcev,
jih pošiljajo širom po svetu na kongrese s pestrim prostočasnim programom? Za odgovor na
to vprašanje ni potrebno imeti fakultete. Če so skupnostne oblike pomoči uspešne, kot se je
pokazalo tudi v ljubljanskem pilotnem poizkusu, ki sem ga omenil zgoraj, zmanjšujejo število
hospitalizacij in porabo zdravil. Slaba novica za farmako industrijo, ki sicer pravi, da služi komu
drugemu kot – bolnikom in njihovim svojcem.
Eden od alternativnih scenarijev za ohranitev psihiatričnih bolnic pa je morda tudi sprememba
njihovih programov: vse manj bodo sodelovale v programih skupnostne skrbi, vse bolj pa bodo
pomagale pri obladovanju alkoholnih problemov in cunamija starejših. Zanimivo je, da o tem
trendu Nacionalni program že poroča. Bolnišnične postelje za zdravljenje odvisnosti in geriatrične postelje zavzemajo skoraj polovico trenutnih zmogljivosti. Torej je v zadnjih letih že prišlo do
dodatne notranje diferenciacije glede na potrebe prebivalstva. Za osebe s shizofrenijo, bipolarno
motnjo razpoloženja, depresijo in nekaterimi drugimi duševnimi motnjami se je posteljni fond
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zmanjšal. Težave so tudi zaradi enodnevnih ali celo krajših hospitalizacij oseb v akutnem alkoholnem opoju. Zanje nimamo izdelanih strokovnih smernic obravnave, bi se jih pa verjetno dalo.
Prav tako bi psihiatrične bolnice lahko razširile ponudbo psihoterapevtskih programov, po katerih je v tujini vse večje povpraševanje. Pri nas npr. ni nobenih ti. psihosomatskih bolnic, ki so
se v tujini, npr. v Nemčiji in Avstriji, v zadnjih 20 letih precej razširile in kjer ima psihoterapija ključno vlogo pri obravnavanju psihosomatskih motenj in bolezni, bolečinskih sindromov,
anksioznih, depresivnih in obsesivno kompulzivnih motenj, border line osebnosti, stresnih in
posttravmatskih motenj, sindroma izgorelosti, motenj hranjenja idr.. Relativna zaprtost in odpor
slovenske psihiatrije do psihoterapije pa je že nova zgodba, ki je Nacionalni program niti načeti
ne more, saj psihoterapije kot samostojne zdravstvene dejavnosti in samostojnega poklica v Sloveniji še ni. Morda bo več odprtosti za to čez pet let, ko bomo pisali novega in ko bo, upam, že
tudi sprejet Zakon o psihoterapevtski dejavnosti, katerega predlog v posebni delovni skupini že
tri leta prav tako pripravljamo pod okriljem Ministrstva za zdravje.
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Študijski dnevi - Psihoterapija otrok in mladostnikov

Programski odbor Slovenske krovne zveze za psihoterapijo
najavlja študijske dneve v Zrečah,
ki bodo potekali 3., 4. in 5. junija 2010.
Tema letošnjega srečanja je:

Psihoterapija otrok in mladostnikov
Bogdan Žorž o temi letošnjega srečanja
Ob razmišljanju o letošnji temi za študijske dneve SKZP sem imel kar nekaj zadreg že z naslovom:
naj bo to psihoterapija otroka in mladostnika, otroška in mladinska psihoterapija, ali sploh kaj tretjega.
Lahko sploh govorimo o pravi psihoterapiji, ko gre za otroka? Od kdaj naprej, od katere starosti naprej
lahko govorimo o psihoterapiji? Od katere starosti naprej lahko otrok sploh lahko zavestno vstopi v
psihoterapevtski proces in v njem sodeluje? Kaj je »motnja« ali psihoetrapevtski problem – to, kar kot
»motnjo« zaznavajo starši ali učitelji, ali kar kot neko resno, (pre)hudo stisko doživlja otrok?
Pravega odgovora na gornja vprašanja v strokovni literaturi ni – so le različni pogledi, različne izkušnje,
različna stališča – razlog več, da tej temi namenimo letošnje študijske dneve!
Če poskušam pogledati po slovenskem prostoru, je te nejasnosti še več. Najprej – nihče nima pravega
pregleda nad tem, kdo se sploh ukvarja s psihoterapijo otroka in mladostnika. Potem – če izhajam samo
iz lastnih izkušenj, in jih dopolnjujem z nekaterimi raziskavami (denimo ESPAD) – si moramo priznati,
da je potreb po tovrstni pomoči otrokom, mladostnikom in njihovim staršem vse več. Pa tudi vprašanje,
kdo lahko sploh izvaja psihoterapijo otroka in mladostnika je brez jasnega odgovora: je to posebna
»podstroka« v psihoterapiji, je potrebno dodatno usposabljanje za psihoterapevte, ali je to sploh nekaj
samostojnega, ali pa (kar se mi zdi še najbolj problematično) je to nekaj »manj« od »prave« psihoterapije,
in so potrebna le neka posebna znanja, ne pa psihoterapevtska edukacija
Moja želja je, da bi se na teh študijskih dnevih ne učili novih tehnik – ampak da bi se spoznali med seboj,
se povezali in izmenjali izkušnje tisti, ki verjamemo v to, da je mogoča tudi psihoterapevtska pomoč
otroku in mladostniku!
Poleg slovenskih strokovnjakov s področja psihoterapije bosta srečanje obogatila dva tuja gosta, mag.
Lynn Stadler (ZDA) in prof. dr.(multi) Hilarion Petzold (NEM).

Lynn Stadler

mag. klinične psihologije, spec. družinske in zakonske terapije
V plenarnem predavanju se bo Lynn Stadler poglobila v nekaj ključnih pojmov iz najnovejše knjige dr.
Oaklanderjeve “Hidden Treasure: A Map to the Child’s Inner Self”. Spregovorila bo o razvojni teoriji, kot
jo razlaga Oaklanderjeva, in o tem, kako zlahka dojenčki in otroci zaidejo s svojih naravno zdravih poti,
izgubijo smer in končajo na terapiji. Travme, problemi v sistemih in inštitucijah in neizogibne razvojne
težave lahko otroka vodijo do slabo prilagojenega načina oblikovanja odnosov z družinskimi člani,
drugimi otroki, okoljem in samim seboj. Kadar otrok ne more docela izražati nekaterih svojih vidikov, ne
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more vzpostavljati trdnega kontakta in zato ne pozna niti ne doživlja polnega občutenja Self-a.
Model gestalt terapije, ki ga je razvila Violet Oaklander, je celosten terapevtski proces, kjer se odnos
tukaj in zdaj oblikuje s pomočjo kreativnih projekcijskih tehnik (risanje, delo z glino, glasbo, lutkami,
peskovnikom, igrami in kreativnim gledališčem). Te tehnike so več kot otroška igra in več kot umetnost;
so poti do večjega zavedanja, boljšega kontakta, zadovoljujočega čustvenega izražanja in urjenja novih
spretnosti, ki vodijo do pomembnih sprememb v terapevtskem okolju in zunaj njega.
Lynn Stadler je gestalt terapevtka. Živi v Santa Barbari (ZDA), kjer v zasebni praksi dela z otroki,
mladostniki, odraslimi, pari, družinami in osebami z motnjami v razvoju. Je ustanovna članica fundacije
Violet Solomon Oaklander Foundation (www.vsof.org), dolgoletna članica združenja AAGT (Association
for the Advancement of Gestalt Therapy). Kot predavateljica je sodelovala na inštitutu GATLA (Gestalt
Training Associates of Los Angeles). Vodila je že več delavnic v ZDA in v tujini. Lynn je navdušena nad
gestalt terapijo, poučevanjem, otroki, okoljevarstvenimi vprašanji, vzpostavljanjem pristnega kontakta in
predvsem nad svojo štiriletno hčerko Pearl.
Hilarion Petzold
Prof. dr (multi) Hilarion Petzold je študiral psihologijo, filozofijo, medicino in ortodoksno rusko religijo
v Parizu, Düsseldorfu in Frankfurtu. Trenutno poučuje psihologijo in klinično gibalno terapijo na
Fakulteti v Amsterdamu. Je gostujoči profesor na Univerzi v Bernu, na oddelku za klinično psihologijo
in predavatelj na univerzitetnem Inštitutu za psihologijo v Moskvi. Od leta 2001 je znanstveni vodja
podiplomskega študija klinične supervizije in coachinga na Univerzi v Kremsu (www.donau-uni.ac.at)
. Dolga leta je znanstveni direktor Evropske akademije za psihosocialno zdravje in Fritz Perlsovega
Inštituta (www.eag-fpi.com), ki izvajata akreditirane programe izobraževanja s področja psihoterapije,
tudi posebni izobraževalni program terapije otrok in mladostnikov. Podružnica deluje tudi v Sloveniji.
Petzold je poznan kot utemeljitelj integrativne terapije in tisti, ki vztrajno zagovarja posebno terapevtsko
edukacijo za otroke in mladostnike. Je avtor več kot 1000 znanstvenih publikacij, vključno s 76 knjigami.
Hilarion Petzold ima 40 letne izkušnje dela z mladostniki. Kot pravi, je delo z mladostniki in otroki še
vedno preveč zapostavljeno področje psihoterapije. Mladostništvo je zelo ranljivo razvojno obdobje
v katerem se lahko hitro razvijejo različne oblike zasvojenosti in deviantnega osebnostnega razvoja.
Po drugi strani je mladostništvo obdobje intenzivnega razvoja, zato je potrebno znati mladim ponuditi
dovolj pravilnih, kakovostnih izzivov za razcvet njihovih neverjetnih intelektualnih sposobnosti in za
zdrav čustveni, socialni in duhovni razvoj. Novejša spoznanja nevroznanosti izpostavljajo v tem obdobju
izredno pomembno vprašanje oblikovanja volje. Psihoterapija mora temeljiti tudi na dobrem poznavanju
nevrobiološkega razvoja otrok in mladostnikov in ni dovolj samo klasični »verbalni« pristop temveč mora
vsebovati kompleksne metode dela z veliko igre in kreativnosti. Celosten program pomoči otrokom in
mladostnikom, ki so se znašli v težavah, praviloma vsebuje individualno, športno, družinsko terapijo ali
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Kriteriji in postopek
za prijavo delavnice na študijskih dnevih
Slovenske krovne zveze za psihoterapijo

Psihoterapija otrok in mladostnikov
Programski odbor študijskih dni SKZP vabi, da sodelujete s svojimi aktivnimi prispevki.
Prosim, da ob prijavi upoštevate naslednje kriterije:
1.
Prispevki so lahko v obliki predavanja, predstavitve primera, video predstavitve, demonstracije
dela v živo, izkustvene delavnice, diskusijske delavnice .
2.
Prispevki naj bodo iz psihoterapevtskega področja čim bolj vezani na temo srečanja
»Psihoterapija otrok in mladostnikov«.
3.
Prispevki naj izhajajo iz strokovno priznanega psihoterapevtskega pristopa in naj doprinesejo že
k uveljavljenemu znanju.
4.
Ob prijavi navedite svojo stopnjo in vrsto izobrazbe, specializacijo s področja psihoterapije, ter
na kratko svoje izkušnje psihoterapevtskega dela.
5.
V primeru, ko izvajalec delavnice še nima končanega ustreznega izobraževanja in ne dovolj
izkušenj, mora ob prijavi priložiti priporočilo profesorja, mentorja ali supervizorja.
Izvajalci delavnic in drugih prispevkov pošljite prijavo s kratkim vsebinskim povzetkom in osebnimi
podatki (ime in priimek, roj. d., izobrazba, email, telefon) na naslov:
milena.vidmar@guest.arnes.si
Prijavo pošljite do 27. februarja 2010.
Izbor delavnic in drugih prispevkov bo izvedel programski odbor v katerem so predstavniki vseh
modalitet, članic SKZP. Programski odbor prispevek odobri, ga zavrne ali predlaga dopolnitev.
SKZP na novo ureja spletno stran, zato je trenutno zaprta. Predvidoma bo zopet dostopna sredi decembra.
Od takrat dalje bodo vsi podatki in obvestila o pripravah in izvedbi 8. študijskih dni SKZP prav tam.

						Za programski odbor
						Milena Vidmar
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Inštitut za realitetno terapijo
organizira strokovno srečanje z nazivom

Psihoterapija na Slovenskem
Predstavili se bodo
Geštalt terapija,
Geštalt izkustvena družinska terapija,
Globinskopsihološka in telesno orientirana psihoterapija,
Integrativna psihoterapija,
Integrativna psihoterapija - relacijska smer,
Imago terapija,
Kognitivno vedenjska terapija,
Logoterapija,
Realitetna terapija,
Relacijska družinska terapija,
Sistemska psihoterapija,
Transakcijsko analitična psihoterapija in
Društvo študentov psihoterapije Slovenije.

Hotel Kompas, Bled
26. - 28. februarja 2010
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Navodila za objavo prispevkov

Navodila za objavo prispevkov
Namen in cilji revije Kairosa – Slovenske revije za psihoterapijo

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

Vrste prispevkov in objava

Vsebina prispevka naj bo s področja psihoterapije oz. mejnih interdisciplinarnih področij. V
reviji objavljamo tri vrste prispevkov: znanstvene članke, strokovne članke in druge prispevke.
Čeprav je glavni cilj in namen revije pripomoči k znanstveno strokovni promociji slovenske
psihoterapije s kvalitetnimi znanstvenimi in strokovnimi članki (tudi glede obsega je to večji
del revije), so dobrodošli tudi drugi prispevki (bolj natančno glej spodaj). Članek objavimo po
uskladitvi z recenzentoma (postopek dvojne slepe recenzije) in po lektoriranju. Uredništvo zaupa, da prispevek, poslan za objavo, ni v postopku za objavo v drugi reviji ali drugem mediju.
Objavljamo prispevke napisane v slovenskem ali angleškem jeziku, po dogovoru z uredniškim
odborom tudi v drugem jeziku.
Za prispevke, ki jih ponudite v objavo kot članke, bodisi kot znanstvene ali strokovne, veljajo 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 pro
blema.
Hkrati so dobrodošli prispevki vseh vrst, ki so namenjeni informiranju o praksi, razvoju stroke, novostih, izmenjavi izkušenj in stališč, saj želimo dati priložnost tudi vsem (strokovnjakom,
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 (e-naslov: denis.hilcer@viaq.si).
Tabele naj bodo natipkane z enojnim razmikom. Nad tabelo naj bo (v datoteki s tabelaričnimi
in slikovnimi prikazi) izpisana zaporedna številka tabele in za piko njen naslov (npr. Tabela 1.
Primerjava vedenjskih vzorcev …). Tabela mora biti informativna brez posebnega sklicevanja na
besedilo, torej opremljena s potrebnimi informacijami in po potrebi z opombami. V besedilu se
sklicujte na sliko ali tabelo (npr. z ‚glej sliko 1’, ‚v tabeli 2’ ...), saj prikaz ne bo nujno na mestu,
ki ste ga predvideli.
V poglavju o rezultatih naj bo isti podatek vedno prikazan le enkrat. Izberite najbolj primeren
in informativen način (slika, tabela ali prikaz v vezanem besedilu).
Opombe k besedilu naj bodo pomaknjene na konec besedila pred seznam literature. Ne 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: miran.mozina@guest.arnes.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)
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To je besedilo, ki vsebuje celoten prispevek, brez podatkov o avtorju. Naslov datoteke naj
vsebuje ključno besedo iz naslova prispevka brez navedbe imena avtorja/avtorice.
DATOTEKA 2 (primer: stres-tabeleslike.doc)
To je datoteka s slikami, tabelami, grafi.
DATOTEKA 3 (primer: stres-prva stran.doc)
To je prvi list prispevka, ki naj vsebuje (če je članek po dogovoru napisan v katerem od drugih jezikov, morajo biti informacije tudi nujno v slovenskem in angleškem jeziku):
- naslov prispevka
- ime in priimek avtorja/avtorice
- ključne besede: naj jih ne bo manj ko tri in – če ni nujno – ne več ko šest;
- prevod ključnih besed v angleški jezik
- povzetek: obsega naj 10―15 vrstic in v njem naj bodo zapisane najpomembnejše ugotovitve (sklepi) prispevka. Ne uporabljajte formulacij tipa „Prispevek predstavlja rezultate raziskave ...” ipd., temveč te rezultate (ali sklepe ipd.) na kratko obnovite.
- prevod povzetka v angleški jezik
- osnovne informacije o avtorici/avtorju: informacija o avtorju ali avtorici naj vsebuje samo
najosnovnejše podatke (npr. „Dr. X Y je docentka za sociologijo na Fakulteti za socialno delo v
Ljubljani, predsednica Društva za realitetno terapijo Slovenije). Avtorji ali avtorice morajo obvezno pripisati svoj naslov, telefonsko številko in elektronski naslov in posebej označiti avtorja
in podatke, kamor želite prejemati informacije o vašem prispevku.
Vaše besedilo bosta recenzirala dva strokovnjaka s področja, s katerim se ukvarja vaše besedilo. Recenziji sta anonimni, ne avtor prispevka in ne recenzenta ne bosta vedela drug za drugega. Po končanem redakcijskem postopku in strokovnih recenzijah bomo izvod prispevka vrnili
avtorjem, skupaj z recenzijama in kratkim mnenjem urednika glede sprejetja besedila v objavo.
V primeru, da je prispevek sprejet v objavo, upoštevajte vse prejete pripombe, popravke in sugestije ter pripravite končno verzijo prispevka. Poslana končna verzija besedila pomeni tudi vašo
potrditev, da prispevka v podobni ali enaki obliki ne boste objavili v drugi reviji brez soglasja
izdajatelja. Uredniški odbor in izdajatelj ne prevzemata odgovornosti za strokovna mnenja in
trditve, ki so jih podali avtorji posameznih besedil.
V končni verziji naj bo prva stran besedila takoj za naslovom prispevka dopolnjena še z imenom in priimkom avtorjev, imenom inštitucije, kontaktnimi podatki in morebitnimi dodatnimi
informacijami o financerju študije, o tem, da je bil prispevek predstavljen na kakšnem od kongresov, ali zahvalo. Končno verzijo v elektronski obliki pošljete na naslov glavnega urednika.
Uredniški odbor revije KAIROS
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NAROČILNICA za KAIROS – slovensko revijo za psihoterapijo
KAIROS—Slovenska revija za psihoterapijo je uradna revija Slovenske krovne zveze za psihoterapijo. Na leto izidejo štiri številke. V njej so objavljeni prispevki z vseh področij psihoterapije in tudi z njenih mejnih interdisciplinarnih področij. Glavni cilji revije je
vzpodbujati razvoj psihoterapije kot samostojnega poklica in kot samostojne znanstvene discipline, ki se bo vedno bolj vpenjala tudi v akademski svet tako na Slovenskem
kot v tujini. Zato želimo z revijo v čim krajšem času prodreti v mednarodne bibliografske
baze in promovirati slovenske psihoterapevte in psihoterapevtke tudi zunaj naših meja.
Prav tako želimo prispevati k odprtosti in dialogu med različnimi psihoterapevtskimi pristopi. Po eni strani hočemo z revijo vzpodbujati objavo izvirnih znanstvenih člankov po
drugi strani objavo strokovnih prispevkov, ki poročajo o strokovnem delu in raziskovanju
v praksi. In nenazadnje želimo prispevati k izmenjavi stališč, izkušenj, mnenj ter dilem
v zvezi z aktualnimi psihoterapevtskimi temami in izzivi.—Naročilnico 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 _____________________________			
* podatke vpišejo pravne osebe

Žig*

