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 MiranMOŽINA

Uvodnik o družbenih dimenzijah psihoterapije

Editorial about social dimensions of psychotherapy

Tokratna številka naše revije prinaša mešanico člankov: nadaljevanje tematskega sklopa psi-
hoterapija in duhovnost iz prejšnje številke (članka Bohaka in Giargiula), članka Kotnika in 
Lojka, ki sta povezana z naslovno temo letošnjih študijskih dni SKZP in ostalo, kar se je počasi 
nakapljalo iz raznih koncev in prinaša raznolike teme (članki Laubreuterja, Kordeša in sode-
lavcev, Podgornikove in Bratine). Načrtovali smo več člankov na temo študijskih dni, a čas je 
prehitel nekaj avtorjev, tako da bodo sledili v naslednji številki.

Letošnji študijski dnevi SKZP prinašajo poleg naslovne teme o konceptu osebnosti v različ-
nih psihoterapevtskih pristopih še podtemo o družbenih dimenzijah psihoterapije. V tem vidim 
zanimiv kontrapunkt, saj, kot sem že pisal v članku o etiki udeleženosti (Kairos 3-4, 2009, str. 
143), menim, da je osebno politično in da je politično osebno: “[…] psihoterapevt z eno nogo 
stoji v intimnem svetu dialoga s pacientom, z drugo pa v socialnem kontekstu, v družbi. Psihote-
rapevt, 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. Če psihoterapija v družbi nima svoje avtonomije, kot je to npr. v Slo-
veniji, 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 […]”.

Eden mojih glavnih motivatorjev za ta dodatni napor pri angažiranju za družbeno uvelja-
vitev psihoterapije je Alfred Pritz, generalni tajnik Evropske zveze za psihoterapijo (EAP) in 
rektor Univerze Sigmunda Freuda. Je človek z neverjetno življenjsko energijo, veliko socialno 
inteligenco in izjemno motivacijo, ki je po mojem mnenju po Freudu za družbeno uveljavitev 
psihoterapije napravil največ. Arena njegovega političnega delovanja je globalna, saj potuje po 
vseh celinah sveta in spodbuja družbeno uveljavitev psihoterapije kot samostojnega poklica in 
akademske discipline na vseh kontinentih. 6. februarja letos je pred sestanki delovnih teles EAP 
na Dunaju poslal odprto pismo vodstvu EAP z naslednjo vsebino:

“[…] Leta 1990, pred 22 leti, ko se je začela EAP, je bilo poznavanje psihoterapije v 
Evropi zelo omejeno.

To se je dramatično spremenilo. Danes, zahvaljujoč EAP in drugim organizacijam, je sezna-
njenost o položaju psihoterapije v evropskih državah veliko večja.

Večja je seznanjenost o legalnem položaju in različnih psihoterapevtskih pristopih, o sistemih 
socialne varnosti in organizacijskih vidikih psihoterapije. Pridobili smo si tudi izkušnje z zako-
nodajo Evropske skupnosti.

Kairos 6/1-2/2012 Uvodnik
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Večja je tudi seznanjenost s temami, ki so problematične in nerešene: 
- o neurejenih zakonskih temeljih psihoterapije kot samostojnega poklica v vsaj 16 drža-
vah Evropske skupnosti in v vseh ostalih evropskih državah, ki niso članice skupnosti; 
- o nezadovoljivem stanju glede javnega financiranja psihoterapije; 
- o pomanjkanju raziskovanja psihoterapije na evropskih univerzah in o premajhnem vla-
ganju javnih sredstev v raziskovanje; 
- o nejasnih odnosih med psihoterapevti, psihologi in psihiatri. 
Tudi še nismo prišli do resničnega soglasja o različnih psihoterapevtskih pristopih, o 
njihovi veljavnosti in položaju, ki naj bi ga imeli v temeljnem psihoterapevtskem izobra-
ževanju itn.  

Po drugi strani je presenetljivo, da je v skladu z regulativo Evropske skupnosti iz leta 2005 
prišlo do boljše izmenjave psihoterapevtov med evropskimi državami, ki imajo urejeno zakono-
dajo o psihoterapevtski dejavnosti.  

In med vsem tem, na čelu in repu tega razvoja, je EAP, ki je pomembno prispevala k točkam, 
ki sem jih omenil zgoraj. EAP je prva definirala evropski standard za psihoterapevtsko izobraže-
vanje in od leta 1996 je več kot 6000 psihoterapevtov prejelo Evropsko diplomo iz psihoterapije. 
EAP je tudi postavila in preko svojih delovnih teles uveljavila merila za ocenjevanje psihotera-
pevtskih šol v Evropi. Številna druga delovna telesa so veliko let aktivna v EAP in si prizadevajo 
za razvoj psihoterapije […] EAP je postala prostor srečevanja za delegate psihoterapevtskih 
organizacij iz cele Evrope in širše.   

Vendar si moramo priznati, da je politični vpliv EAP zelo omejen: v Franciji in Švici so 
bili npr. sprejeti zakoni v Evropi, ki so v popolnem nasprotju s tem, za kar si prizadevamo. In 
čeprav se srečujemo več kot 20 let, v državah, kjer ni zakonske regulative za psihoterapevtsko 
dejavnost, ni prišlo do premikov (izjema je Malta). Prav tako EAP ne poznajo v številnih psi-
hoterapevtskih organizacijah, ki so ostale zunaj njene mednarodne mreže. Nadalje so zaradi 
omejenih virov EAP njeni stiki s komisijo Evropske skupnosti, ki bi lahko uredila pravni položaj 
psihoterapije v skupnosti, preveč redki.”

Nato se Pritz v pismu loti notranjega delovanja EAP in ugotavlja, da so se med delegati sicer 
razvila številna dragocena prijateljstva, vendar se je EAP preveč zbirokratizirala. S tem pa je po-
časi usahnil prostor za politične debate o nadaljnjem razvoju psihoterapije v Evropi. Če ne bomo 
predvideli razvojnih trendov v prihodnosti, bomo postali še bolj jalovi, zaskrbljeno opozarja 
Pritz. Nato poziva k obravnavanju naslednjih vprašanj:

“1. Nujno je, da se birokratska vprašanja rešujejo ločeno od tistih sestankov, kjer se po-
govarjamo o razvoju psihoterapije. Birokracija je namreč le administrativno uveljavljanje 
tistega, za kar smo se odločili pred leti.
2. Moramo se osredotočiti na nove trende za univerzitetno izobraževanje iz psihoterapije 
in kako se na to odzivajo inštituti in društva, ki izobražujejo v neakademski sferi. Ni do-
volj, da akademizacijo psihoterapije ignoriramo ali ji nasprotujemo. 
3. Moramo pogledati, kaj zdravstveni sistem počne s psihoterapijo in moramo pogledati, 
kaj počnejo psihoterapevti v naših družbah. Moramo zavzeti stališče do ‘duševnih pro-
blemov’ Evrope. 
4. Moramo očarati naše kliente in javni sferi.”

Ali se Pritzov klic tiče tudi SKZP, ki je članica EAP? Se tudi v Sloveniji in v SKZP dogaja 

 Miran MOŽINA
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kaj podobnega, na kar opozarja v svojem pismu? Ali so lahko njegovi predlogi, kako naprej, 
koristni tudi za SKZP in za slovensko psihoterapevtsko sceno in njen razvoj v slovenski družbi?

Moj odgovor na vsa vprašanja je – da. Od ustanovitve SKZP je minilo 14 let in v tem času se 
je seznanjenost slovenske javnosti o psihoterapiji pomembno povečala. K temu je v veliki meri 
pripomogla tudi SKZP, ki je postala vse bolj prepoznavna na slovenski psihoterapevtski sceni:

• s študijem propedevtike od leta 1999 naprej;
• z vsakoletnimi študijskimi dnevi od leta 2001 naprej; 
• z uvajanjem Evropske in Slovenske diplome za psihoterapijo v Slovenijo, ki jo je do 
zdaj prejelo okoli 40 kolegov in kolegic;
• z zborniki študijskih dni in od leta 2007 naprej s prvo slovensko strokovno in znanstve-
no revijo za psihoterapijo Kairos;
• z razvijanjem fakultetnega študija psihoterapije v sodelovanju z Univerzo Sigmunda 
Freuda od leta 2006 do 2008.

Navznoter smo od leta 1998 postopno razvili bolj strpen dialog med različnimi psihoterapev-
tskimi pristopi, ki smo se povezali v SKZP. Prvim študijskim dnevom smo leta 2001 dali prav tak 
naslov – Dialog. In od takrat naprej se članice SKZP predstavljamo preko različnih tem, gostov, 
okroglih miz in se vse bolje spoznavamo. Tako bodo letos različne šole predstavile svoje poglede 
na koncept osebnosti.

V dialogih v delovnih telesih SKZP in preko naših delegatov v EAP smo postopno večali 
našo seznanjenost o legalnem položaju psihoterapije v Evropski skupnosti in zunaj nje. Bolj smo 
se seznanili z organizacijskimi vidiki psihoterapije in si odprli oči za številne problematične in 
nerešene teme, katerih seznam je v Sloveniji še veliko daljši, kot ga zgoraj navaja Pritz. V slo-
venski družbi je psihoterapija še vedno marginalna dejavnost in razlike v stopnji njenega razvoja 
v primerjavi npr. s sosedama Avstrijo in Italijo, ki imata zakonsko regulativo, so zelo velike. To 
velja na kateri koli točki primerjave, od razvitosti posameznih psihoterapevtskih šol preko polo-
žaja psihoterapije v zdravstvenem sistemu do akademizacije psihoterapije 

Podobno, kot opozarja Pritz, v okviru SKZP kljub temu da smo leta 1999 začeli s študijem 
propedevtike, vse do danes nismo našli resničnega soglasja, kaj so vsebine in kakšna naj bo 
organizacijska struktura tega temeljnega izobraževanja. Debata o tem poteka še danes, ko npr. 
Študijska komisija SKZP išče konsenz, kakšni so vstopni pogoji za uvodni/temeljni študij za so-
rodne in nesorodne poklice, kakšne kompetentnosti naj bi razvijal edukant v času temeljnega in 
v času specialističnega študija, kaj so skupne vsebine različnih psihoterapevtskih pristopov in ali 
bi organizirali te vsebine skupaj, kar je zaradi majhnosti slovenskih psihoterapevtskih šol včasih 
povezano celo z vprašanjem preživetja, to je z ekonomsko viabilnostjo teh šol.

 
Leta 1998, ko smo začeli, je bilo Združenje psihoterapevtov Slovenije (ZPS) alfa in omega 

na slovenski psihoterapevtski sceni. Po nekajletnih prizadevanjih od leta 1995 do 1998, da bi 
SKZP predstavljala skupno streho tudi za ZPS, nismo našli skupnega jezika in smo morali kre-
niti po lastni poti. Polarizacija z ZPS je danes vsekakor manjša, a možnosti za sodelovanje obeh 
najpomembnejših krovnih psihoterapevtskih organizacij so še vedno veliko premalo izkoriščene. 

Eden najbolj jalovih izkupičkov naših prizadevanj pa je gotovo na področju zakonske uredi-
tve psihoterapevtske dejavnosti in s tem povezane registracije poklica psihoterapevt. Nismo torej 
uspeli na ključni točki, kateri smo se zavezali ob ustanovitvi SKZP – da bi uveljavili psihotera-

Uvodnik o družbenih dimenzijah psihoterapije
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pijo kot samostojen poklic in avtonomno dejavnost. Leta 2006 smo se delegati SKZP in ZPS po-
vezali v okviru Delovne skupine za pripravo zakona o psihoterapevtski dejavnosti na Ministrstvu 
za zdravje. Dve leti smo se veliko kregali in se skoraj onemogočili. Leta 2008 smo se znašli na 
skrajnem robu, ko je že grozil razpust delovne skupine, pa je med nami k sreči preskočilo v bolj 
konstruktivno smer. Oblikovali smo kvaliteten osnutek zakona, ki so ga tudi tuji strokovnjaki 
ocenili kot najboljši predlog zakona v Evropi v tistem trenutku.

Žal pa niso bili takega mnenja nekateri kolegi in kolegice v SKZP, ki so dobili delovno gradi-
vo na vpogled. Vzbudili so se veliki strahovi in nezaupanje, ki so šli celo tako daleč, da zanje ni 
bila v redu niti temeljna predpostavka, na kateri je slonelo celotno besedilo osnutka zakona – da 
je psihoterapija zdravstvena dejavnost in da je psihoterapevt zdravstveni poklic. V vročih deba-
tah niso k pomiritvi strahov pomagale niti primerjave z drugimi evropskimi državami, kjer je 
črno na belem jasno dejstvo, da je psihoterapija v vseh državah, kjer imajo zakonsko regulativo, 
umeščena v področje zdravstva.

Zunaj SKZP so se odločno uprli delovnemu gradivu tudi nekateri klinični psihologi s stali-
ščem, ki je značilno tudi za številne psihologe po drugih evropskih državah: Edina znanstvena 
psihoterapija je t. i. psihološka psihoterapija, ki je kvalitativno drugačna, boljša od različnih psi-
hoterapevtskih pristopov (npr. od psihoanalize, sistemske, humanistične, integrativne, vedenjske 
psihoterapije itn.). To pomeni, da morajo imeti psihologi, ki so hkrati psihoterapevti, tudi lastno 
zbornico, avtonomijo pri podeljevanju licenc itn. S tem pa pade ideja o psihoterapiji kot samo-
stojnem poklicu, saj mnogi psihiatri potem po zgledu psihologov zagovarjajo ti. medicinsko 
psihoterapijo, ki jo lahko izvajajo samo oni itn.

Nauk te zgodbe je preprost – slovenski psihoterapevti se med seboj nismo uspeli dogovoriti 
za skupno rešitev, za konsenz, na osnovi katerega bi lahko sploh šli v odločilno bitko navzven, 
da bi prepričali politiko in javnost, da je nujna zakonska ureditev psihoterapije. Bolj pomembno 
nam je bilo, da obračunavamo med seboj in da zamudimo priložnost, da bi dosegli nekaj, kar bi 
vsem pomagalo k nadaljnjemu razvoju.

Od leta 2010 do danes se tako na sestankih SKZP spet ukvarjamo z malimi temami in z 
drobno birokracijo, kar je sicer tudi pomembno, vendar smo pozabili, čemu smo se zavezali ob 
ustanovitvi – uveljavitvi psihoterapije kot samostojnega poklica. Tako kot EAP smo spet postali 
jalovi brez vitalnih projektov, ki bi temeljili na neki novi viziji psihoterapije. Ni res svežih idej. 
Hodimo po poteh, ki so bile začrtane pred mnogimi leti, npr. kako se bodo posamezni psihotera-
pevtski pristopi oz. šole še malo bolj stabilizirale v znanih okvirjih. V javne nastope ne vlagamo 
veliko energije in smo daleč od tega, da bi očarali naše kliente in možne partnerje za družbeno 
promocijo psihoterapije.

Poglejmo na primer, kako smo se psihoterapevti javno (po)kazali v debatah o družinskem 
zakoniku, ki se je dogajala v preteklih mesecih od izida zadnje številke Kairosa. Nobenega sku-
pnega nastopa, nobene očarljive angažiranosti SKZP kot celote. Le tu in tam kakšen posameznik, 
kot je npr. kolega Bogdan Žorž, pa še ta je bolj apeliral na psihologe, ki so prav tako kot strokov-
na skupina zatajili glede poglobljene angažiranosti in uglašenega skupnega nastopa. Na eni od 
okroglih miz, kjer sem sodeloval, in se konfrontiral z neverjetnimi konstrukti kritikov zakonika, 
je po koncu pristopil eden od največjih gromovnikov. Širom po Sloveniji se je predstavljal kot 
psihoanalitik in se skliceval na Freuda, ki se je gotovo obračal v grobu od zadrege, ko je poslušal 
njegove “citate”.  Prišepnil mi je tole na štiri oči: “A vas so pa poslali, da bi mene ustavil, ali 
ne? Jaz bi tudi vas lahko ustavil, pa nisem. Jaz bi namreč lahko povedal, da ste dvakrat ločen, 

Miran MOŽINA
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pa nisem…” Bil sem tako presenečen, da sem ostal brez besed. Torej bomo za geji in lezbijkami 
naslednja tarča ločeni? 

Po eni strani se mi je kljub grenkemu porazu na referendumu zdelo dragoceno, da je v javnih 
debatah o zakoniku prišel na dan ves primitivizem, ki drugače tli po bolj zaprtih socialnih krogih 
ali je bolj skrit za leporečjem. Tur je počil in gnoj je pritekel na dan. Po drugi strani pa me je bilo 
tega seveda tudi sram. V pridobivanju podpore proti zakoniku so se izjemno okrepili mehanizmi 
razpihovanja strahu in nezaupanja, ki so tako značilni za slovensko skupinsko dinamiko. Tako da 
je kolega Tomaž Erzar enkrat zapisal, da smo Slovenci prestrašeni do kosti. Zgodovina se pona-
vlja. Menjajo se teme, vzorci komunikacije med zagovorniki in nasprotniki pa se ponavljajo. Kot 
bi bili zakleti. Kot v grških tragedijah, kjer se protagonistom kljub najboljšim namenom dogajajo 
najhujši življenjski porazi in zlomi. Ker se nekaj prenaša iz generacije v generacijo. Nekaj, kar 
je očem nevidno, privlači junake in jih zaplete v usodna razmerja. Grki so to imenovali anan-
gke, nujnost. Razumeli so, da se lahko v velikih zgodbah vleče rdeča nit nujnosti iz generacije 
v generacijo. Če se je npr. začelo z Atreusovo ženo, ki je spala s Thyestesom, so lahko nato 
spremljali tri generacije groze do finala Ajshilove trilogije Oresteja. Za razliko od starih Grkov 
pa mi v naših novih in novih družbenih polarizacijah in dramah nezaupanja anangke velikokrat 
spregledamo.  

Dragoceno mi je bilo, ker smo ob javnih polemikah povezanih z referendumom, kdor je 
seveda hotel in zmogel, lahko bolj očitno zagledali anangke, tisto, kar nas kot nekaj neizogib-
nega hromi. Drugače se mi velikokrat dogaja podobno kot mnogim, ki poskušajo prodreti s čim 
novim, kar zahteva malo širše povezovanje in konsenz. Da se namreč vedno znova podira, kar 
gradimo, pa je težko zagledati tako jasno, kaj je tisti hudič, ki spretno ruši in ruši. Dobrih na-
menov in obilice argumentov ni manjkalo ne na strani zagovornikov ne na strani nasprotnikov 
družinskega zakonika. Hudič se skriva vmes, v komunikaciji med enimi in drugimi. Problem ni, 
kdo ima prav, problem je v (ne)zaupanju. Korenine tega nezaupanja pa imajo dolgo, večstoletno 
zgodovino. Zaradi nezaupanja se ne slišimo in ne moremo resnično tehtati argumentov v dialo-
gu. Zaradi nezaupanja se izčrpavamo v monologih, vprašanja, okoli katerih bi se morali dogo-
voriti, pa ostajajo nerešena. Potem zamujamo v ukrepih in tonemo v mrak doline šentflorjanske.

Najbolj pa sem bil žalosten in razočaran, da toliko ljudi ni prišlo na referendum. To je zame 
še večji problem. Nasprotniki zakonika so se namreč aktivno zavzeli, so veliko naredili za to, 
v kar so pač verjeli. Politična apatičnost večine pa je prav tako del anangke. Ni od danes. Kako 
živo se je spomnim iz socialističnih časov.

Tudi jaz sem naredil veliko premalo. Predvsem kot psihoterapevt nisem dal dovolj iniciativ, 
da bi se povezal s kolegi in kolegicami. Da bi skupaj prispevali k bolj poglobljeni strokovni 
debati o temah družinskega zakonika, da bi iskali načine, kako z našim znanjem, izkušnjami, 
predvsem pa z angažiranostjo očarati ljudi, kot poziva Pritz. Po drugi strani vem, da bi se odzval, 
če bi me kdo povabil. Edini, ki me je, je bil Bogdan Žorž, ki je poslal v krog kolegov SKZP 
svoje odprto pismo in sva potem izmenjala nekaj zanimivih sporočil. Hvala. V taki skrajni suši 
družbene angažiranosti našega profesionalnega kroga je bila taka kapljica vredna še toliko več.

Drage kolegice, dragi kolegi iz SKZP in iz celotne slovenske psihoterapevtske scene. Ste že 
ugotovile oz. ugotovili, da vas tudi s to številko želimo očarati? Da vas sodelavci revije že od 
leta 2007, ko je Kairos začel izhajati, zapeljujemo? Da upamo, da z njo zapeljujete tudi vi naprej 
druge, ki je še ne poznajo? 

Uvodnik o družbenih dimenzijah psihoterapije
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Glede na število člankov, ki jih z glavnim urednikom Bojanom dobiva, vidiva, da se po 
milimetrih veča število piscev člankov, sem in tja se pojavi tudi kakšen nov naročnik. Kako 
zapeljivo za naju, ki ob takih drobnih dogodkih začutiva nov elan za vztrajanje v nehvaležnih 
vlogah urednikov.

Kairos je bil spočet in živi z upanjem, da bo pripomogel k temu, na kar nas nagovarja tudi 
Alfred Pritz v svojem pismu. Da bi zagledali širšo sliko, da bi se družbeno angažirali, da bi psi-
hoterapevtke in psihoterapevti stopili iz roba bolj v središče družbe. Morda nam bo pa le uspelo, 
ali ne?

Miran MOŽINA

ZNANSTVENI PRISPEVKI
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Heinz LAUBREUTER

About psychotherapy science
O psihoterapevtski znanosti

Abstract

This paper introduces ideas on the nature of and concept for Psychotherapy Science. A distinction is 
made between Science and Profession. The results of psychotherapy research suggest that the social 

sciences should impact more strongly on Psychotherapy Science. A formal institutional approach is propo-
sed for the establishment and development of a Psychotherapy Science – in due recognition of the plurality 
of psychotherapy. 

Key words 
profession, science, social sciences, psychotherapy methods, health, mental illness

Povzetek

V članku predstavim koncept psihoterapevtske znanosti in ideje o njegovi naravi. Opišem razliko med 
psihoterapijo kot znanostjo in stroko. Ugotovitve raziskav o psihoterapiji kažejo, da bi morale ime-

ti družbene vede večji vpliv na psihoterapevtsko znanost kot doslej. Predlagam formalni institucionalni 
pristop za osnovanje in razvijanje psihoterapevtske znanosti. Ob tem upoštevam pluralnost psihoterapije.

Ključne besede 
stroka, znanost, družbene vede, psihoterapevtske metode, zdravje, duševne motnje
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Introduction

An internationally renowned psychotherapy researcher, D. Orlinsky, relates a joke told in 
research circles in the past: “A joke circulated among insiders some years ago about psycho-
therapy being a field of applied science for which the science that was applied had not yet been 
developed.” (Orlinsky, 2010)

It is a peculiar phenomenon: Few disciplines have been researched as extensively as psycho-
therapy in the past three decades. Dozens of meta-analysis studies have established that psycho-
therapy is effective to highly effective. On the other hand, there are few disciplines which have 
for so long been the subject of intensive debate about their scientific or non-scientific nature. 

The concept of Psychotherapy Science was coined during the past decade. A “Section for 
the Promotion of Psychotherapy Science” (APA, 2011) was created under the American Psy-
chological Association. Germany has an “Association for Psychotherapy Science” (Gesellschaft 
für Psychotherapiewissenschaft; DGPTW, 2011). At the outset, this group produced a book in 
2011 with the objective of establishing “Psychotherapiewissenschaft. Einführung in eine neue 
humanwissenschaftliche Disziplin” [Psychotherapy Science. Introduction to a new ‘Science of 
Humanities’ discipline] (Fischer, 2011). 

An Inter-University Centre for Psychotherapy Science was founded in Austria (IZP, 2011). 
The Sigmund Freud Private University offers “Psychotherapy Science” studies in Vienna, Paris 
and Ljubljana (SFU, 2011).

This paper discusses some thoughts on Psychotherapy Science. This concept is not the same 
as similar-sounding concepts such as “scientific psychotherapy” or “scientifically based psycho-
therapy”. 

These reflections are based on the following observations and assumptions:
-Psychotherapy as it is practiced today is effective and supportive to clients. A by now si
nificant number of meta-analyses demonstrate effect sizes between 0.5 and 0.8. This 
score is deemed effective to highly effective. (Lambert & Ogles, 2004)
-Psychotherapy is a profession with science at its side. Profession and science have a non-
hierarchical relationship. (Buchholz, 2004)
-There is no concept at present of one science to represent all the forms of psychotherapy. 
-Efforts to develop a Psychotherapy Science should be based on the demands made on 
psychotherapy, as represented by present client requirements.
-Services in a dynamic-capitalist society - including medical and psycho-social services 
are continuously under pressure to develop and increase productivity.  

Profession and Science

“Understanding the nature of psychotherapy is a daunting task.” This is how Wampold (2001) 
introduces his major study on the status of present-day psychotherapy research. “There are over 
250 distinct psychotherapeutic approaches, which are described, in one way or another, in over 
10 000 books. Moreover, tens of thousands of books, book chapters and journal articles have 
reported research conducted to understand psychotherapy and to test whether it works. It is no 
wonder that, faced with the literature on psychotherapy, confusion reigns, controversy flourishes, 
converging evidence is sparse, and recognition of psychotherapy as a science is tenuous.” 

Heinz LAUBREUTER  
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This diversity is hard to comprehend, yet also fertile. If psychotherapy constitutes the treat-
ment of experience-related disorders or illnesses, then such diversity would also appear reason-
able, considering the diversity of human experiences and suffering in a pluralistic world. 

“This plurality of our approach to the world is also reflected in the sciences: not only in 
the diversity of the disciplines but also in our preference for certain perspectives, ques-
tions, approaches, priorities etc. within a discipline. …but psychotherapy is also integrat-
ed in the plurality of these approaches to the world more closely than any other science 
or professional activity. Psychotherapy influences the structure of the interpretation of 
meaning more than other interventionist activities (such as technical changes, biological 
interventions, even approaches in the field of somatic medicine).” (Kriz, 2003)

Understanding psychotherapy in this way simultaneously appears appropriate and exposed. 
Exposed, because this may also be seen as a boundary to that which is hard to grasp scientifically. 
A sociological perspective may be useful, given such an exposed position. With this approach, 
the scientific character primarily has the function of providing interdisciplinary communication 
platforms via which the experiences of the psychotherapy system may be presented to other sci-
ences in condensed form. Other sciences may then learn from psychotherapy, quasi second-hand, 
without the need to gain insights into psychotherapy by way of complicated applied research. 
(Luhmann, 1999) 

Psychotherapy primarily is not, however, scientific in its actions and reasoning, but rather 
professional. Science should support such professional reasoning and actions. It does not rank 
above the profession but has a non-hierarchical supportive role (Buchholz, 2004).

The fundamental and significant character of this distinction between profession and science 
is evident from the situation when we face a client in a professional situation when we have to 
– for good reason – pretend we know everything necessary to handle the situation and we need 
to exercise our competence-based authority. In the scientific situation, we need to – for good 
reasons – pretend we do not know much. 

With reference to the conceptual differentiation between scientific basis and practical action, 
as evident in other professions (e.g. doctor and medicine, attorney and law, teacher and educa-
tion), Kriz (2005) writes: “Psychotherapy has no such relationship. Although the “Psychotherapy 
Science” concept is indeed under debate, it has not yet succeeded in asserting itself – neither 
in name nor conceptually, certainly not institutionally. In reverse perspective, linking psycho-
therapy to a basic science is thus uncertain.” 

The social sciences impact

With the regard to the role of science in psychotherapy it is generally assumed that what 
happens in therapeutic practice is based on proven scientific knowledge. Psychotherapy is not 
a process applied by relevantly talented people who follow their intuition based exclusively on 
special abilities of empathy, communication or suggestion. Therapeutic practice is, in fact, rea-
soned and justified and based on teachable and learnable knowledge about the origin and course 
of mental illnesses and their treatment.

This, approximately, is how science in psychotherapy is generally understood. Discussions 
about Psychotherapy Science do not repudiate this, but adopt a slightly different or even wider 
perspective. An article by Fürstenau in 1972 demonstrates this. His remarkably farsighted article 

About pscychotheraphy science
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deserves some elaboration, since it deals with the core of the matter. 

“Socio-scientific analysis in this way lends Psychotherapy Science impulses and freedom 
for further technical development. The dynamics of late capitalist societies support such 
socio-scientific analyses by creating tensions towards the “implicitness” of past practice 
and theory by changing the social constellation, thereby enforcing socio-scientific reflec-
tions as described. Such changes capable of triggering reflection might include: changes 
in the personality structure of humans and their “illnesses”, changes in the orientation of 
next generation therapists, changes in psychotherapy working conditions, or changes in 
the interest of the state or major industries in psychotherapy.“ (Fürstenau, 1972/1992)

It is remarkable how he expanded his vision to include a socio-scientific perspective. This 
thought pattern originated from understanding psychotherapy as a special kind of social interac-
tion in a specific and concrete social environment. 

Let us use an example to illustrate the importance of such a perspective. Argelander, in his 
well-known paper on the Initial Interview in Psychotherapy, writes: 

“A new discussion around defining  the concept of mental illness followed when insur-
ance companies started covering the cost of psychotherapy. With our patient, illness and 
personal fate are hard to separate. … Drawing the line here between illness and personal 
fate is a decision subject to opinion or definition. This decision is influenced by cultural 
norms, the state of knowledge and awareness and, last not least, by the money which an 
individual or society is willing and able to pay for treatment of the illness“ (Argelander, 
1970). 

This discussion has indeed arrived and continues to this day. 

The purely professional psychotherapeutic perspective is not an adequate approach to prob-
lems of this kind. The call is for an approach distanced from, yet cognisant of the therapeutic 
situation. An approach side by side with the profession, not simply providing its justification. 

Ongoing development of psychotherapeutic concepts

One of the considerations and reasons for developing a Psychotherapy Science – however 
embryonic that science may be – is that individual psychotherapy methods – such as Psychoa-
nalysis, Cognitive Behavioural Therapy, Gestalt Therapy, etc. – are scientifically founded. The 
scientific efforts and research within these individual methods represent only part of the scope 
of work within the psychotherapy field of science today. Endeavours to create new major mo-
dalities with the approximate status of present-day psychoanalysis, CBT, Gestalt Therapy etc. 
represent phenomena on the margins of the current scientific field of psychotherapy. 

“We do not foresee any major new theoretical developments along the line of global, 
comprehensive theories that attempt to explain all aspects of personality, psychopathol-
ogy and psychotherapy, as we have in the past. It is more likely that the trend toward mini 
theories centered on specific problem domains and empirical evaluations will continue.” 
(Lambert, Garfield & Bergin, 2004)

Further development of traditional therapy schools into sufficiently differentiated flexible 
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treatment concepts, which are applicable to diverse client constellations and client situations, 
i.e. having a wide range of applications, would be only one model for the successful further 
development of psychotherapy in our society. A second model would be specialisation through 
integration of discipline-spanning methods. In the stationary field as in specialised clinics, dis-
cipline-spanning combinations of different approaches to treatment methods have and still are 
increasingly driving clinic specialisation. A third model constitutes methods offering only one 
specific creative method or a specific therapeutic medium for mobilisation of clients and which 
largely dispenses with differentiated treatment concepts and a scientific basis for their practice. 
With these offers and insofar as these methods are available on the free market, the responsibil-
ity for evaluating as to whether and to what extent these offers are appropriate is up to the client  
(Fürstenau, 2007). Examples of this third model may include: trauma-therapy techniques, fam-
ily constellations, body-therapy approaches, art therapy, therapeutic work using creative media.

Establishment of a Psychotherapy Science

It is widely agreed today that neither medicine nor psychology constitute a guiding science 
for modern psychotherapy. Psychotherapy has differentiated itself too far as a social interaction 
of a special kind, as a conscious exercise of influencing human experience and behaviour within 
the framework of an artificially intimate working relationship between a therapist (or therapeutic 
system) and a client (or client system). 

The field of psychotherapy displays all the typical characteristics of scientific activity. Its 
content is taught at universities in one form or another, global research activities exist within 
and external to universities, a comprehensive publication system, organised along conventional 
scientific standards exists and congresses are organised as is typical for the exchange of scientific 
results. 

From this perspective, psychotherapy can be said to be another science among many. 

This formal institutional perspective refers to the following definition of Science:

“Anything represented by at least one chair and taught within the framework of this 
chair at present and past universities may be called ‘Science’” (Weingartner, 1978)

In view of this, it may be stated that Psychotherapy Science has already cautiously estab-
lished itself, since regular Psychotherapy Science study courses are offered at universities and 
since institutes and chairs for Psychotherapy Science are found in Vienna and Paris and soon in 
Ljubljana as well. 

Such a formal institutional approach to the development of a Science of Psychotherapy may 
be preferable, due to the fact that psychotherapy, for good reasons, is a multi-faceted and var-
ied field. Furthermore, in the present and foreseeable future, scientific and research efforts are 
still lagging far behind the accumulated knowledge in the profession. It may, for this reason, 
be foreseen that it would hardly be possible to define a closed Psychotherapy Science concept 
which would not be reductionist in respect of the know-how of the profession. And ultimately, 
the position of the profession and the globally exercised and proven efficacy in practice suggests 
that the sociological function of science mentioned above should rather be a model. Science is 
a platform which, in its specific form, projects, explains and invites for external discussion that 
which is observed and experienced in internal practice. 
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Fürstenau, in a study on the “glitzy-awkward socio-cultural psychotherapy phenomenon”, 
writes that “Structural changes in our society demand the continuous generation of novelty. 
Progress is compulsory in this respect, whether psychotherapists like it or not. But development 
of the new is only possible if and where experimental processes are allowed” (Fürstenau, 2007) 

Universities are one of the places where experimental processes are possible. In this respect, 
to cite a relevant example, psychoanalysts at the University of Frankfurt in the seventies were 
already experimenting with psycho-analytical self-awareness and supervision within the frame-
work of study courses (Kutter & Roth 1981), subject to all the restrictions of traditional univer-
sity activities. Today, decades later, the establishment of private universities is opening up more 
options for experimentation. 

Without a doubt, the governing paradigm at our universities today is that which Wampold 
(2001) analysed in detail under the title of “medical model”, finding it to be unsuitable for psy-
chotherapy. As an alternative, he developed a “contextual model” as a conceptual approach and 
framework for psychotherapy. The essential point of departure for this concept is based on the 
results of psychotherapy research, which do not allow application of the medical dose-effect 
principle, i.e. the isolation of specific ingredients as the active factors. The process is rather a 
complex process of interaction.

Although this concept has not found much resonance in the established systems of health 
authorities or university mainstream, the “paradoxes of capitalist modernisation”, as named by 
Honneth (2010), are evident with for instance the emergence of parallel structures and designs, 
as found in the establishment of private universities which enable teaching and research along 
the lines of “contextual models”. 

Potential challenges today 

The political and social framework within which we are contemplating the development of 
Psychotherapy Science today was aptly described by Fürstenau (2006) as follows: 

“The state, through its policies, has the responsibility of modernising the health systems 
under constraint of transparent and fair optimisation of resource allocation and utilisation. 
Even the Department of Health is subject to economic principles: Traditional structures 
and economic methodology, legacy privileges and lack of transparency must be justified. 
Economic optimisation, however, is only possible in association with technical revision 
and ongoing development. The scope of this discussion includes economic and technical 
points of view and has now also reached psychotherapy, which over the past century has 
developed rather unstructured and now needs to debate economic and technical concerns 
more in public than it was necessary in the past. The political demand for proof of sus-
tainable quality shows the way in which economic and technical aspects may logically 
interrelate.”

An extremely comprehensive and multi-faceted experiential knowledge, proven in many dif-
ferent contexts, has accumulated in professional practice. Research must now investigate for 
instance the problem posed by Albany and Geyer (2006) who wrote: “We have as yet no answer 
to the problem of the effectiveness of psychotherapy as a function of the duration and intensity 
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of a therapy… More in depth research will in future be required into the differential indicators 
in respect of therapeutic methods and also into the relative effectiveness of psychotherapy, using 
different therapy durations and intensities, including the economic aspects of health. This should 
take place in RCT studies, but especially also in the course of research into psychotherapeutic/
psychosomatic care, such as exists in rudimentary form only today.”

In such research two aspects appear to deserve special attention. First, the fact that the per-
sonality of the therapist, in the broadest sense, decisively influences the ultimate success of the 
therapy. Secondly, the question of  how to get the patient to a suitable therapist for the suitable 
treatment at the right time.

The therapeutic repertoire is extensive. How to utilise this to offer realistic treatment in terms 
of resources of time, money and personal effort, to people who in each case are socially and cul-
turally different and who have different sets of values. This can be the context for future research 
into training which would also include acquiring competencies and research into care. These are 
important contemporary challenges in Psychotherapy Science.

For example: Based on the information available today, we estimate that roughly 20 to 30 
percent of everyday treatment does not produce satisfactory results in one way or another. How 
can we determine at an early stage that treatment will have little or no chance of success? And 
how to do this without simply retaining only the early responders in treatment. Questions such as 
these should be as pressing to us as they are to the patients and the providers. 

Conclusions

In recognition of the significant distinctions between profession and science, it is proposed 
to develop and establish Psychotherapy Science by way of formal institutional processes. This 
would comprise the implementation of study courses, chairs and Psychotherapy Science insti-
tutes at universities. Realistically this would be primarily on private universities. It is not signifi-
cant in terms of the study courses whether these offer full qualification as psychotherapists or 
not. Both options make sense and could exist in parallel. Traditional training within a framework 
of training institutes other than universities should likewise continue.

Psychotherapy Science has relevance to the profession in more than one respect. First, by 
researching applied practice and possible future methodologies, with the intention of making 
these available for consideration and debate. And to present the inner workings of the profes-
sion to other social subsystems – especially Science and Health. Secondly, research into the 
prerequisites for productive psychotherapeutic services. This includes framework conditions for 
the profession and the autonomous and independent organisation of psychotherapy care, and, 
ultimately, the other social, economic and cultural influences on the psychotherapy field of work. 

In view of the present and likely future situation of our dynamic and late capitalist societies, 
we consider one maxim as particularly inspirational - both for our science and our profession: To 
strengthen our confidence in our ability to help our clients, given limited means. 

About pscychotheraphy science



19

Literature  

Albani C. Geyer M. (2006). Zu kurz, um wahr zu sein? In B.Strauß & M. Geyer (Ed.), Gren-
zen psychotherapeutischen Handelns. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

APA (2011). http:www.div17.org/sections_pps.html
Argelander H. (1970). Das Erstinterview in der Psychotherapie. Darmstadt: Primus.
Buchholz M.B. (2004). Psychotherapie als Profession. Gießen: Psychosozial-Verlag.
DGPTW (2011). http:www.dgptw.de
Fischer G. (2011). Psychotherapiewissenschaft. Einführung in eine neue humanwissen-

schaftliche Disziplin.       Gießen: Psychosozial-Verlag.
Fürstenau P. (1972/1992). Probleme der vergleichenden Psychotherapieforschung. Eine 

sozialmedizinische Studie. In Psyche 26. Stuttgart. Wiederveröffentlicht in: P. Fürstenau (1992). 
Zur Theorie psychoanalytischer Praxis. Stuttgart: Klett-Cotta.

Fürstenau P. (2006). Globalisierung und Ökonomisierung in der Psychotherapie – Eine Ein-
führung. In B. Strauß & M. Geyer (Ed.). Psychotherapie in Zeiten der Globalisierung. Göttin-
gen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Fürstenau P. (2007). Psychoanalytisch verstehen – systemisch denken – suggestiv interveni-
eren. Stuttgart: Klett-Cotta.

HonnethA. (2010). Paradoxien der kapitalistischen Modernisierung. In A. Honneth. Das Ich 
im Wir.  Frankfurt/M: Suhrkamp.

IZP (2011). http:www.psychotherapiewissenschaft.at
Kriz J. (2003). Gutachten über den Begriff der Wissenschaftlichkeit in der Psychotherapie. 

Zürich.
Kriz J. (2005) Wissenschaftliche Grundlagen: Denkmodelle. In W. Senf & M. Broda, Praxis 

der Psychotherapie. Stuttgart: Thieme.
Kutter P. & Roth J.K.(1981). Psychoanalyse an der Universität. Frankfurt/M: Fischer.
Lambert M.J., Garfield S.L. & Bergin A.E. (2004). Overview, Trends and Future Issues. In 

M.J. Lambert (Ed.), Bergin & Garfield’s Handbook of Psychotherapy and Behavior Change, 5th 
Ed. New York: Wiley.

Lambert M.J. & Ogles B.O. (2004). The Effiacy and Effectiveness of Psychotherapy. In M.J. 
Lambert (Ed.), Bergin & Garfield’s Handbook of Psychotherapy and Behavior Change, 5th Ed. 
New York: Wiley

Luhmann N. (1999). Funktion der Religion. Frankfurt/M: Suhrkamp
SFU (2011). http:sfu.ac.at
Wampold B.E. (2001). The Great Psychotherapy Debate. New York–London: Routledge.
Weingartner P. (1978). Wissenschaftstheorie I: Einführung in die Hauptprobleme. Stuttgart-

Bad Cannstatt: Frommann-Holzboog.

Heinz LAUBREUTER  



20Kairos 6/1-2/2012 Znanstveni prispevki

KORDEŠ et al 

Doživljajski svet partnerskega sporazumevanja

Experiential world of communication in couple relationship

1 Uvod 

V raziskavi, o kateri poročamo v tem besedilu, smo poskusili pojav sporazumevanja 
osvetliti s prvoosebnega zornega kota: zanimalo nas je, kaj se dogaja v doživljajskem polju 
akterjev, ki sodelujejo v sporazumevalnem procesu. Pozornost torej posvečamo tistemu delu 
sporazumevanja, ki poteka v ozadju, za psihološko-vedenjskim odrom.

To, da govorimo o doživljanju kot o procesu, ki se odvija v ozadju, je v skladu s prevladujočo 
znanstveno paradigmo. Pogled od zunaj (tretjeosebna perspektiva: opisovanje vedenja in/ali 
vsebine sporočil) predstavlja preverljiv in zato zanesljiv temelj, pogledu od znotraj (prvoosebno, 
doživljajsko) pa se zaradi svoje neizbežne subjektivnosti kar se da izogibamo. Čeprav nam je 
doživljanje oziroma prvoosebno živo izkustvo najbolj blizu, ga nismo vajeni podrobno opazovati, 
še manj sistematično raziskovati.

Ne glede na metodološke težave se v zadnjih desetletjih kaže potreba po empiričnem 
fenomenološkem raziskovanju, torej sistematičnem raziskovanju doživljanja kot »se nam kaže« 
(Husserl, 1982). V zgodovini se je zvrstilo že več pobud za tovrstna raziskovanja (na primer 
Goethe v Seamon in Zajonc, 1998; Wundt, 1904), zadnja pa prihaja s področja kognitivne 
znanosti. Kljub skokovitemu napredku na področju raziskovanja nevrofiziologije je namreč vse 
bolj jasno, da nam razumevanje procesov v živčevju ne pomaga prav dosti, če ne poznamo 
doživljajskih fenomenov, ki jih ti procesi porajajo. 

Interdisciplinarna prizadevanja na področju sodobne kognitivne znanosti kažejo, da je treba 
izenačiti razumevanje obeh osnovnih perspektiv, s katerih lahko opazujemo (in raziskujemo) 
duševne procese: tretjeosebne (ki vključuje opazovanje vedenja in nevrofiziološke raziskave) 
in prvoosebne (preučevanje človekovega izkustva). Še do nedavnega je bil doživljajski pogled 
duševnih fenomenov obravnavan kot nekakšno nujno zlo, ki ga je treba kar se da omejiti, če 
ga že ne moremo izločiti. Mnogi opisi in definicije sploh ne ločujejo med perspektivama in ju 
potiskajo v isti koš, čeprav so z vsako od perspektiv povezani povsem drugačni epistemološki in 
metodološki okviri. Prav zmedo pri razlikovanju omenjenih perspektiv lahko krivimo za mnoga 
nerazumevanja med disciplinami, ki se navidezno ukvarjajo z istim pojavom.

Za ilustracijo pomena jasnega razlikovanja med prvoosebno in tretjeosebno perspektivo – ter 
za osvetlitev namena celotne raziskave – nam odlično služi primer opredelitve sporazumevanja. 
V strokovni literaturi obstaja veliko definicij (Colman, 2006; French in Coleman, 1995; Barnlund, 
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2008 in dr.), skoraj vse pa so podlegle zgoraj opisani nejasnosti. Vzemimo za primer definicijo 
sporazumevanja ameriškega nacionalnega komiteja za komunikacijske potrebe hudo invalidnih 
(National Joint Committee for the Communicative Needs of Persons with Severe Disabilities, 
1992: 2): 

»Vsak poskus, da oseba preda ali prejme podatek o potrebah, željah, zaznavah, znanju, 
čustvenih stanjih. Sporazumevanje je namerno ali nenamerno, lahko vključuje konvencionalne 
oziroma nekonvencionalne signale in se pojavlja v verbalni ali neverbalni obliki skozi govor ali 
druge modalnosti.«

Iz zgornjega opisa ni jasno, o kateri perspektivi govori. S sintagmo ‘oddajati podatke’ je 
verjetno mišljeno vedenje. Kaj pa sprejemanje? Sprejemanje podatkov je verjetno bolj povezano 
z doživljanjem, s procesi ‘znotraj’, kot so percepcija, razumevanje, učenje in podobno. Tako kot 
še pri mnogih razlagah pojmov, povezanih z duševnostjo, večina opredelitev (in znanstvenih 
razprav nasploh) nereflektirano niha med opisom vedenja in opisom doživljajskih procesov.

Med bogatim naborom teoretskih pristopov o pojavu sporazumevanja lahko najdemo tudi 
nekaj izjem. Nekateri avtorji se zavedajo opisane nevarnosti in se jasno opredelijo za eno od 
perspektiv. Za vse nam znane avtorje je to tretjeosebna perspektiva, podrobneje raziskovanje 
sporazumevanja kot vedenja (v zadnjem času se na področju nevrosociološkega raziskovanja 
pojavljajo tudi raziskave sporazumevanja kot nevrofiziološkega procesa). Primer jasne umestitve 
sporazumevanja kot načina sodelovalnega vedenja je definicija Maturane in Varele. Navajamo 
del (Maturana in Varela, 1992): »Sporazumevanje je usklajeno vedenje, vzajemno sproženo med 
člani socialne skupine.« 

Če se osredotočimo izključno na vedenjski del, postane raziskovanje sporazumevanje 
raziskovanje dinamike usklajenih (oziroma usklajevalnih) vzorcev socialnega vedenja. 
Zavedanje raziskovalne perspektive bistveno pripomore k epistemološki smiselnosti in 
metodološki veljavnosti rezultatov. Kot smo že omenili, je neupoštevanje ali nereflektirano 
posploševanje izven izbranih okvirov najpogostejša napaka pri raziskovanju duševnih pojavov. 
V primeru raziskovanja sporazumevanja: poznavanje vedenjskih vzorcev še ne pomeni, da iz 
tega lahko sklepamo na z njimi povezana doživljanja. Še več: usklajeno vedenje partnerjev v 
sporazumevalnem procesu na noben način ne pomeni, da je usklajeno tudi njihovo doživljanje. 

Fenomenološko spoznanje, da vedenje in doživljanje nista (nujno) medsebojno odvisna, 
in dejstvo, da primanjkuje študij (Stern, 2004), ki bi se posvetile doživljajskemu vidiku 
sporazumevanja, sta nas pripeljala do odločitve, da brez vnaprejšnjih pričakovanj preverimo, 
kako partnerja v sporazumevalnem procesu doživljata iste sporazumevalne položaje. 

Pričujoča raziskava je torej fenomenološka – sprašujemo se po prvoosebnem (doživljajskem) 
vidiku sporazumevanja. Kljub temu, da smo se morali omejiti na zelo ozek del spektra in da 
obseg raziskave ne dovoljuje posploševanja na celotno področje sporazumevanja, smo pod 
znano, enotno in usklajeno fasado vedenja uspeli zaslutiti bogat mozaik različnih doživljanj in – 
morda še bolj pomembno – različnih odnosov.
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2 Raziskovalno vprašanje 

Pri načrtovanju raziskave nas je vodila želja po vpogledu v fenomenološko (prvoosebno) 
perspektivo sporazumevanja. Varela in Shear takole opisujeta osnovni namen fenomenološkega 
raziskovanja (Varela in Shear, 1999): »Kljub najrazličnejši uporabljeni terminologiji je videti, 
da je prišlo do dogovora, da izjava Thomasa Nigela ‘Kako je biti ...?’ dobro povzame bistvo.« 
Empirično fenomenološko raziskovanje lahko torej povzamemo z vprašanjem Kako je biti ...? In 
v primeru naše raziskave Kako je biti v sporazumevalni situaciji? 

Pri načrtovanju raziskave smo seveda morali upoštevati okvire naših raziskovalnih možnosti. 
Paleta sporazumevalnih situacij je preširoka, da bi jo lahko zaobjeli naenkrat, zaradi česar smo 
morali poiskati področje, ki je še vedno dovolj informativno, a ne preširoko. Sklepali smo, da 
je področje partnerskega življenja dobro področje za opazovanje utrjenih sporazumevalnih 
vzorcev, zato smo se odločili zožiti raziskavo na sporazumevalne situacije med partnerjema. 
S tem smo povečali zanesljivost raziskave oziroma zvišali možnost, da bomo ugotovitve lahko 
(vsaj delno) posplošili. 

Našo raziskavo smo zasnovali okrog temeljnega raziskovalnega vprašanja: Kakšni sta 
doživljajski polji partnerjev v sporazumevalnih situacijah ob istih (naključno izbranih) trenutkih?

Ker je področje doživljanja sporazumevanja teoretsko neobdelano, smo se odločili za odprt 
pristop k temi. To pomeni, da nismo bili vnaprej usmerjeni v kakšno določeno doživljajsko 
kategorijo, ampak smo poskusili postaviti svoja pričakovanja in predstave ‘v oklepaj’ in pustiti 
toku intervjujev, da je pokazal, katera področja so najbolj živa in aktivna. Podobno odprtost 
smo poskušali ohraniti tudi pri analizi gradiva, le da smo tu vedeli, da nas zanimajo predvsem 
podobnosti (oziroma razlike) med doživljanjem obeh udeležencev v sporazumevalni situaciji v 
istem trenutku. 

Od analize zbranih doživljajskih podatkov (ang. phenomenal data) (Varela in Shear, 1999) 
smo si obetali nova spoznanja v zvezi s:

- povezavami (oziroma razlikami) in sinhronizacijo (oziroma odsotnostjo le-te) med 
doživljanjema obeh partnerjev ob istih trenutkih,
- ‘prisotnostjo’ udeležencev oziroma povezanost med doživljanjem in zunanjim 
dogajanjem v tem trenutku,
- povezavo med vzorci doživljanja in časom trajanja partnerskega odnosa. 

3 Metoda

Izbira raziskovalnega vprašanja in s tem prvoosebne perspektive narekuje uporabo 
fenomenološke metodologije.

Empirično fenomenološko raziskovanje je dokaj mlada disciplina, čeprav se navezuje 
na nekatere precej starejše znanstvene poskuse, predvsem na tako imenovani nemški 
introspekcionizem (Wundt, 1904) in na nekatere poskuse eksperimentalne fenomenologije (Ihde, 
1986). Ker se potreba po razumevanju doživljanja kaže na mnogih področjih, se je v zadnjem 
času razvila široka paleta različnih, večinoma kvalitativnih (van Mesch, 2004) metodoloških 
pristopov, ki jih vse povezuje pojem fenomenološko raziskovanje. Skupni imenovalec vseh 
pristopov je zavzemanje za raziskovanje izkustva ‘kot se kaže’, ne da bi se spuščali v metafizično 
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ali teoretsko premišljevanje. Fenomenološki raziskovalci poudarjamo pomen zaupanja 
doživljajskim poročilom (ang. phenomenal data) udeležencev. Pri raziskovanju nas zanima, 
kako udeleženci doživljajo občutja v različnih položajih in manj zakaj – teoretske umestitve, 
sodbe in razlage postavljamo ‘v oklepaj’ na račun opazovanja živega izkustva. 

V zadnjih tridesetih letih se je razvilo precejšnje število metod in pogledov na to, kako 
raziskovati doživljajski svet človeka: od povsem kvalitativnih metod, ki bolj ali manj merijo 
frekvence pojavljanja določenega tipa doživljanja, do kvantitativnih dialoških metod, ki 
poskušajo ohraniti bogastvo udeleženčevega doživljajskega sveta. Večina fenomenoloških 
raziskovalcev ugotavlja, da ljudje zelo slabo poznamo svoje neposredno izkustvo. Varela (1996) 
na primer ugotavlja, da se je treba svoje izkustvo šele naučiti sistematično opazovati. Pri tem 
procesu je bistven dialoški način raziskovanja, kjer raziskovalec pomaga udeležencu usmeriti 
pozornost na področja doživljanja, ki so večinoma zastrta. Ravno zato način z zastavljanjem 
vprašanj za raziskovanje ni primeren – udeleženci morajo postati samoraziskovalci, ki skupaj z 
voditelji raziskave razkrivajo podrobnosti svojega doživljanja, ki so navadno skrite za navajeno 
usmerjenost ‘ven’ v vsebino in interpretacijo dogodkov ter osebne zgodovine.

Dialoškega načela odpiranja prostora za doživljanje smo se pri raziskavi dosledno držali. V 
skladu s tem smo si kot osnovno raziskovalno metodo izbrali deskriptivno vzorčenje izkustva – 
tehniko, ki jo je predlagal Russell Hurlburt (1992).

3.1 Deskriptivno vzorčenje izkustva

Deskriptivno vzorčenje izkustva (ang. descriptive experience sampling) je metodološko 
najbolj dodelana vrsta fenomenološkega raziskovanja. Osredotoča se na raziskovanje ‘čiste’ 
strukture doživljanja, na osnovne gradnike oziroma vzorce, ki sestavljajo posameznikovo 
izkustvo. Osnovna zamisel deskriptivnega vzorčenja izkustva (DVI) je čim natančnejši opis 
strukture doživljanja, ne glede na 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. Pri DVI v naključno izbranih trenutkih analogno 
sondiramo (vzorčimo) izkustvo.

Sondiranje je v praksi izvedeno tako, da udeleženec med obdobjem raziskovanja s seboj nosi 
napravo, ki nežno zazvoni 7- do 10-krat na dan ob naključno izbranih trenutkih. Udeleženci 
poskušajo ‘zamrzniti’ doživljanje tik pred piskom – to storijo tako, da ga čim bolj natančno 
opišejo v priročno beležko. (Obstajajo seveda tudi bolj moderne različice te metode, ki 
vključujejo dlančnike – to vrsto smo uporabili v naši raziskavi.) Ne več kot 24 ur po zadnjem 
vzorcu se udeleženec sreča z raziskovalcem in skupaj skozi dialoški proces poskušata čim bolj 
natančno opisati doživljanja v izbranih trenutkih. Raziskovalci posebej poudarjajo, da jih ne 
zanimajo preveč razlage, tudi ne postavljanje izkustev v širši kontekst – udeleženca vzpodbujajo, 
naj se osredotoča na strukturo (vprašanje kako in ne kaj). Takšen proces se ponovi nekajkrat, 
navadno 3–4 zaporedne dni, vse dokler udeleženec ne postane izurjen opazovalec (in opisovalec) 
svojega izkustva.

 
Utemeljitelj metode DVI Russell Hurlburt (2006) je z analizo tako dobljenih doživljajskih 

podatkov prišel do neke vrste leksikografske zbirke najbolj pogostih doživljajskih kategorij. 
Opis vsake kategorije je opremljen z naslednjimi podatki: naslov, kratek opis ‘čistega fenomena’, 
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primer(i), različice (opis potencialnih podkategorij), razlikovanje (napotki za razlikovanje od 
podobnih fenomenov), primeri razlikovanja, opombe. Vsak fenomen je opisan s prvimi tremi 
podatki, ostali pa so dodani po potrebi.

Vzemimo za primer doživljajsko kategorijo, ki jo Hurlburt imenuje ‘čisti govor’ (ang. just 
talking).

 Ime: čisti govor.  

Opis čistega pojava (ang. pure phenomenon): čisti govor je glasen govor, kamor ni vključen vidik 

notranjih doživljanj, ki bi bili hkrati prisotni.  

Primer: »Pogovarjala sem se s prijateljem in mu povedala, da se bom na poti domov ustavila v drogeriji. 

Nič drugega ni bilo v mojem zavedanju.« 

Možnosti: - 

Diskriminacija: če je kak drugi aspekt notranjega doživljanja v danem trenutku prisoten – podobe, 

občutki – potem je dosežen drug vidik in ne vidik čistega govora.  

Naslednji primeri niso primeri čistega govora:  

»Pogovarjala sem se s prijateljem in mu povedala, da se bom na poti domov ustavila v drogeriji. Jezna 

sem bila, ker bi to včeraj moral storiti on. Ta jeza je bila kot top občutek v mojih prsih.« (ovrednoteno 

kot občutek) 

»Predaval sem o konceptu gravitacije. Ko sem dogodek opisoval učencem, sem v svoji glavi ustvaril  

sliko Newtona, ki je spustil jabolko in pero.« (ovrednoteno kot slika)  

Opombe: - 

3.2 Prilagoditev metode za potrebe naše raziskave

Osnovna zamisel naše raziskave je zahtevala prilagoditev metode DVI: izkustvo smo morali 
‘sondirati’ sočasno pri obeh partnerjih, in to samo v trenutkih, ko sta skupaj (in v dialogu). V ta 
namen smo razvili aplikacijo za Apple iPod Touch, ki zazna, kdaj je partnerjev iPod v bližini in 
uskladi (naključno izbran) čas piska z njim. Ob pisku se odpre beležka, kamor udeleženec lahko 
zapiše svoje doživljanje. 

V skladu z metodo DVI smo po vsakem dnevu vzorčenja opravili globinski intervju. S 
ponavljajočimi intervjuji smo poskušali preseči ustaljene vzorce udeleženčeve samopredstavitve 
in ga poskušali povabiti v proces samoraziskovanja – v skladu z mejami njegovih želja in 
zmožnosti. Intervjuje smo vodili v skladu z metodo globinskega fenomenološkega oziroma 
‘eksplicirajočega’ intervjuja (kot ga imenuje Petitmengin, 2006). Poskušali smo biti odprti 
za področja, ki imajo pomen za udeleženca (ne pa tista, ki so se zdela pomembna nam, 
raziskovalcem). Ker pa so intervjuje izvajale različne raziskovalke, smo morali poskrbeti za čim 
večjo mero usklajenosti, predvsem pa za to, da smo s spraševanjem pokrili čim več mogočih 
področij doživljanja. V ta namen smo oblikovali štiri splošne kategorije, ki so raziskovalkam 
služile kot vstopne točke pri vodenju intervjuja: zunanji in notranji občutki (vključno z vsebino 
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misli), odnosne vsebine (doživljanja v povezavi z odnosom), ostalo.

3.3 Postopek

Pripravljalno-učna faza
Med obdobjem raziskovanja so udeleženci ves dan s seboj nosili iPod, ki je nežno zazvonil 

7- do 10-krat na dan ob naključno izbranih trenutkih. Udeleženci so doživljanje tik pred piskom 
čim bolj natančno opisali v iPod. V roku 24 ur so se srečali z raziskovalcem in skupaj opravili 
analizo zapiskov – globinski intervju, ki se je snemal. Intervjuji so bili opravljeni pri udeležencih 
doma in so trajali v povprečju eno do dve uri.

Raziskava 
Raziskava je v prvi fazi trajala tri do štiri dni samostojnega opisovalnega vzorčenja izkustva, 

tako kot je opisano zgoraj, po tem pa pet do šest dni DVI v paru. Partnerja sta imela vsak 
svoj iPod in ko sta iPoda zaznala, da sta v bližini in se uskladila, sta ob naključnih trenutkih 
(simultano) zapiskala. Na enak način kot pri samostojnem raziskovanju je vsak partner zase 
opisal doživljanje tik pred piskom. Po največ dveh dneh beleženja, se je vsak udeleženec posebej 
dobil na intervjuju z raziskovalcem. Vse skupaj je tako trajalo dva do tri tedne. Na koncu smo z 
vsakim parom zbrali petnajst skupnih trenutkov (vzorcev), za vsakega od trenutkov smo imeli po 
dva opisa doživljanja, njegovega in njenega.

3.4 Izbor udeležencev

V raziskavi je sodelovalo majhno število udeležencev, kar je značilno za fenomenološke 
kvalitativne študije (Creswell, 2009). Pri tovrstnih študijah nas ne zanima toliko statistična 
možnost posploševanja, ampak ohranitev informacijsko bogatih podatkov. Bistveno je bilo, 
da lahko vsakemu udeležencu posvetimo toliko časa, kot ga je potreboval za spoznavanje 
samoraziskovalnega procesa (Alderson, 2004). 

K sodelovanju v raziskavi so bili povabljeni trije pari, ki smo jih dobili z metodo veriženja. 
Pogoj za vključitev je bil, da jih zanimalo samoraziskovanje oziroma raziskovanje svojega 
doživljanja: kaj sestavlja njihovo izkustvo, kako in kaj mislijo, na kaj so pozorni, kakšne slike/
občutki se porajajo v notranjosti. Nadvse zaželeno je bilo, da so kazali zanimanje za raziskovalni 
proces, saj je ta od njih nemalokrat zahteval žrtvovanje svojega časa in privolitev, da raziskovalec 
vstopi v njihov zasebni prostor. 

Udeležencem je bila pred vstopom v raziskavo zagotovljena anonimnost, zato tu navajamo 
samo splošne podatke. Sodelovali so trije pari: tri ženske in trije moški, stari od 25 do 30 let. Pet 
udeležencev je končalo sedmo stopnjo izobrazbe, en je bil študent. Štirje so bili redno zaposleni. 
V partnerskem odnosu so bili od dveh mesecev do devet let. Dva para sta že več let živela v 
skupnem gospodinjstvu. 

3.5 Etični vidik

Pri oblikovanju raziskovalnega načrta in v celotnem procesu raziskave smo posebno pozornost 
namenili tudi etičnim vidikom. Tancig (2009: 29) poudarja, da »etična vprašanja, povezana z 
vlogo in odnosom raziskovalca do udeležencev, ne bi smela ostati izven njegove pozornosti.« 

V raziskavi smo uporabljali izraz udeleženec, ker »implicira participacijo sodelujočih 
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v raziskovalnem procesu« (Tancig, 2009: 30), kar se tudi sklada s fenomenološkimi načeli 
raziskovanja. Med raziskovalci in udeleženci je potekal obojesmeren proces. Udeleženci so 
sodelovali pri vseh tistih odločitvah v raziskovalnem procesu, ki so bile zanje pomembne. 

Udeležencem smo podali podatke o namenu, metodah, postopkih in trajanju raziskave. 
Pojasnili smo jim, da lahko iz raziskave kadar koli izstopijo. Prosili smo jih, da si do konca 
raziskave med seboj ne kažejo zapiskov o doživljanju ali se o zapisanem doživljanju pogovarjajo 
ter da se med seboj ne pogovarjajo o intervjuju. Vsi udeleženci so prostovoljno privolili v 
sodelovanje v raziskavi in podpisali informirano soglasje. Zagotovili smo jim anonimnost in 
zaupnost podatkov. V ta namen smo pri prikazu rezultatov uporabili izmišljena imena in še 
posebej zaščitili osebne in občutljive podatke. 

Raziskovanje doživljanja ima potencial spreminjanja izkustva udeležencev. V našem primeru 
ni bilo mogoče predvideti, v katero smer in do kakšnih spoznanj lahko pripelje poglobljeno 
ozaveščanje doživljanja v paru, zato je bilo pomembno, da so bili udeleženci s tem seznanjeni. V 
primeru fenomenološkega raziskovanja se meja med raziskovalcem in udeležencem zelo zabriše 
– na neki način je pravi raziskovalec udeleženec.

4 Analiza 

Po končani raziskavi smo zvočne zapise zapisali. Prepisane intervjuje smo obdelali po 
načelih kvalitativne vsebinske analize Glaserja in Straussa (1967) ter Flicka (2006). Pri tem 
smo si pomagali z računalniškim programom za analizo kvalitativnih podatkov NVivo 7 (QSR 
International).

Najprej smo opravili podrobno analizo rezultatov enega para sledeč postopku induktivnega 
kodiranja (Glaser in Strauss, 1967). Prepise smo večkrat prebrali in posameznim delom besedila 
pripisovali kode. Ta faza analize je potekala v slogu ‘brainstorminga’, to je, da smo si dopustili 
zapisati kode različnih ravni abstraktnosti in tudi take, ki so bolj oddaljene in nenavadne. 
Mesec (1997: 76) namreč pravi, da s preveliko discipliniranostjo že v prvem koraku zatremo 
ustvarjalnega duha ter tako pozabimo zanimive in pomembne teme, ki smo se jih spomnili 
ob prvem stiku s snovjo. Kot rezultat smo dobili nabor neurejenih in nepovezanih tem, ki so 
označevale posamezne teme v besedilu. Podobne teme smo nato združili v širše in bolj abstraktne 
kategorije (razpredelnica 1). 

Vse kategorije smo primerjali med moškim in žensko v paru za vsak trenutek posebej. Za 
primerjavo med tremi pari smo uporabili postopek tematskega kodiranja, ki ga je razvil Flick 
(2006) z modifikacijo Straussovega postopka (1987). Ko je opravljena poglobljena analiza enega 
primera, je rezultat sistem kategorij, na osnovi katerega se v naslednjem koraku naredi analiza 
in primerjava vseh primerov. Z oblikovanjem tematske strukture, ki je utemeljena v empiričnem 
materialu, se primerljivost interpretacij poveča, hkrati pa postopek ohrani občutljivost in odprtost 
za specifično vsebino vsakega individualnega primera. Po končani analizi je bila opravljeno 
sporazumno ocenjevanje: udeležence (ki so se za to odločili) smo zaprosili za oceno natančnosti 
opise doživljanja in pripadajočih kod.
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Razpredelnica 1. Primer druge faze kodiranja: umeščanje podatkov v kategorije (nastale v 
prvi fazi).

5 Opis parov 

Na našo raziskavo lahko gledamo kot na tri vzporedne študije primera – tri študije prepletanj 
vzorcev doživljanja sporazumevalnih situacij v partnerskem odnosu. Kljub temu, da je bil cilj 
raziskave zbiranje splošnih vzorcev, je smiselno, da predstavimo sodelujoče pare. 

Prvi par
Jan je bil star 25 let, študent, Eva je bila prav tako stara 25 let, zaposlena. V času raziskave 

sta bila skupaj en mesec in nista živela v skupnem gospodinjstvu. 

Raziskovalki poročata, da je delo z njima potekalo zelo dobro, raziskava ju je zanimala. 
Pokazala sta velik interes in motivacijo za samoraziskovanje. Med raziskovalko in njo se je 
vzpostavilo prijetno in zaupljivo vzdušje. Druga raziskovalka poroča, da je bil on izredno 
motiviran, veselil se je raziskovanja samega sebe. »Bil je zelo prijeten sogovornik.«

Drugi par
Rok je bil star 31 let, zaposlen, Ana 31 let in tudi zaposlena. V partnerskem odnosu sta bila v 

času raziskave osem let, zadnjih pet let sta živela v skupnem gospodinjstvu. 

Ana je na začetku pokazala veliko zanimanja za raziskovanje. Dogovorjene naloge je 
opravljala in se na intervjujih trudila, vendar pa raziskovalka poroča o pomanjkanju pravega 

KORDEŠ et al 



28

zagona in radovednosti za raziskovanje lastnega doživljanja. Raziskovalka pri delu z Rokom 
poroča, da so v intervjujih prevladovale misli in logične razlage, kaj se je dogajalo in ‘zakaj’ 
je nekaj doživljal. Način doživljanja (kako) in sama čustva so bila redko omenjena. Skozi 
intervjuje se je zaupanje v njun raziskovalni odnos poglabljalo, kar se je odražalo tudi v poročilih 
doživljanja, ki so postajala globlja in bolj živa. 

Tretji par
Vid je bil star 26 let in brezposeln, Kaja 25, zaposlena. V času raziskovanja sta bila v 

partnerskem odnosu devet let, od tega sta pet let živela v skupnem gospodinjstvu.

Raziskovalki poročata o pomanjkanju interesa in dvomu v raziskovalno metodo. Posledično 
je bilo delo s parom težko, prevladovalo je neprijetno, napeto vzdušje. Raziskovalka poroča, 
da je na prvem intervjuju Kaja pokazala pripravljenost za sodelovanje, kar se je kazalo tudi pri 
opisu samega doživljanja. Po interakciji s partnerjem se je zanimanje vidno zmanjšalo. Druga 
raziskovalka poroča, da Vid ni kazal interesa za raziskavo, »videti je bilo, kot da nekomu dela 
uslugo«. 

6 Rezultati kodiranja 

Kot smo opisali v 4. poglavju, smo kodiranje zaključili z oblikovanjem kategorij, ki so po 
naši oceni najbolje opisovale bistvene elemente doživljajskih poročil. Vsaki kategoriji prilagamo 
tudi grafe o frekvenci pojavnosti pri parih.

6.1 Prisotnost drugega v doživljanju 

V to kategorijo spadajo doživljajska poročila, ki opisujejo kako, če sploh, so udeleženci v 
svojem doživljajskem polju zaznali svojega partnerja. Odgovore smo uvrstili v dva tipa, in sicer:

- senzorno zaznavanje, ki vsebuje opise zaznavanja partnerja prek čutil (»sm mel pa kontakt 
z njo z dlanjo«),

- nesenzorno zaznavanje, ki vsebuje opise o tem, da so posamezniki zaznali, ‘čutili’ drugega, 
ne da bi bil ta prisoten v njihovem čutnem polju. (Ana: »Ja, se pravi, vedla sem, da je bil zraven, 
ane, torej v kuhinji, am … nisem pa z njim komunicirala ali pa kar koli, samo vedla sem, da je 
tam.«)

Graf 1. Frekvenca pojavnosti kategorije ‘Prisotnost v doživljanju drugega’.
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6.2 Usklajenost 

V to kategorijo smo uvrstili opise doživljanj glede na usklajenost v 
- opisovanju situacije (Vid in Kaja poročata o tem, da sta sedela v avtu),
- v zasebnem doživljanju (Vid je bil po kopeli fizično utrujen, Kaja pa polna energije),
- v odnosnem doživljanju (Ana je doživljala veselje, ker preživljata čas skupaj in z njenim 

nečakom, Rok je bil jezen nanjo, ker se je moral igrati z njenim nečakom).

6.3 Sporazumevanje 

V to kategorijo smo uvrstili doživljajska poročila, ki so na kakršen koli način povezana s 
sporazumevanjem. Spekter te kategorije obsega vse od poročil o tem, da je en parter ‘zaznal’ 
drugega prek pogovora, do metapogovora (pogovora o odnosu). Rezultate pojavnosti posameznih 
tipov sporazumevanja smo predstavili v obliki piramide (graf 2). V vsakem naslednjem tipu 
sporazumevanja so zajeti vsi vidiki predhodnega tipa. Piramido sestavljajo naslednji tipi 
sporazumevanja:

- sporazumevanje je najbolj širok tip, vanj spadajo vsa poročila, ki se nanašajo na kakršno 
koli komuniciranje (verbalno ali neverbalno),

- verbalno sporazumevanje zajema verbalno komuniciranje, ki pa še nima oblike pogovora 
(na primer komentarji, opazke),

- pogovor zajema sporazumevanje v obliki dialoške izmenjave ne glede na temo (pogovor o 
vremenu, službi, razdelitvi hišnih opravil),

- pogovor o njiju zajema sporazumevanje, kjer eden od partnerjev govori o sebi,
- pogovor o odnosu zajema pogovore, kjer je glavna tema njun odnos. 

Graf 2. Frekvenca pojavnosti kategorije ‘Sporazumevanje’.

6.4 Usmerjenost pozornosti 

V to kategorijo smo uvrstili doživljajska poročila glede na način predstavitve doživljajskega 
polja. V opisih nekaterih udeležencev so prevladovala poročila o objektih, vsebinah in vrstah 
aktivnosti, drugi pa so se večinoma osredotočali na odnos, doživljanje in čustva: 

- pozornost, usmerjena na objekt: osredotočenost na aktivnost, objekt, podrobnosti (Rok: 
»Čist pač podoba lika, k je drugač kokr nek mačist in ne vem kaj in je tle zdeeej z neko polizano 
frizuro /.../«)

- pozornost, usmerjena na odnos: opis doživljanja je osredotočen na odnos, doživljanje, 
čustva, vživljanje v stanje drugega. 

(Ana: »Smešno mi je blo, k je, k je komentiral, tko, da mi je blo v redu, mislim, če bi blo, bi 
kar neki manjkalo, /.../. Tko, da mi je blo kar fajn no, k, k sva se tam smejala, /.../« )
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Graf 3. Frekvenca pojavnosti kategorije ‘Usmerjenost pozornosti’.

6.5 Povzročitelj občutkov 

Včasih so udeleženci pripisovali odgovornost/vzrok svojega doživljajskega stanja partnerju. 
Pri razvrščanju v to kategorijo nismo razlikovali med dobrimi in slabimi stanji. 

(Jan: »Situacija, o kateri je govorila, je šla pač za nek odnos, /.../ njena razlaga pa, kakor sem 
videl, da ona doživlja tisto, ne, oziroma kakor je razlagala, mi je ... sem čutil kar nekaj žalosti, 
no, pa tesnobe, /.../«)

Graf 4. Frekvenca pojavnosti kategorije ‘Povzročitelj občutkov’.
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6.6 Občutja 

Sem smo razvrščali doživljajska poročila, pri katerih se je dalo razbrati čustveno valenco 
doživljanja. 

(Ana: »/…/ zaradi te iritiranosti, po moje, kar je bilo, k sem se počutila mal vzdraženo.«)

Graf 5. Frekvenca pojavnosti kategorije ‘Občutja’.

6.7 Doživljanje skupnosti

V to kategorijo smo uvrstili doživljajska poročila o občutku povezanosti s partnerjem. (Jan: 
»Sem imel feeling, da se oba seliva mičkn tja, no, v spominu. In mi je bilo to ful, sej pravm, kot 
da sva res skupaj tam ne, ne samo da sva skupaj v zgodbi, ampak da tudi skupaj greva kao v 
spominu nazaj /.../«)

Graf 6. Frekvenca pojavnosti kategorije ‘Doživljanje skupnosti’.
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7 Poskus tipologije odnosov med doživljanji istega trenutka sporazumevalne situacije 
pri obeh partnerjih 

Zasnova pričujoče raziskave nam je omogočila primerjavo doživljanj dveh ljudi, soudeležencev 
iste sporazumevalne situacije v istih trenutkih. Kot smo omenili v tretjem poglavju, je Russell 
Hurlburt, utemeljitelj metode DVI, sestavil tako imenovano kodirno knjigo – seznam in opis 
lastnosti najpogostejših doživljajskih kategorij (Hurlburt, 2006). Podatki, ki smo jih zbrali v 
naši raziskavi, so nam omogočili, da jih uredimo na podoben način. V nasprotju s Hurlburtovim 
seznamom naš ne vsebuje doživljajskih kategorij, ampak odnose (razlike in/ali podobnosti) med 
doživljanji istega trenutka sporazumevalne situacije pri obeh partnerjih. Pri iskanju fenomenov za 
omenjeni seznam smo bili pozorni na poročila o istih doživljajskih področjih pri obeh partnerjih 
(v istem trenutku). Slednja smo potem primerjali in v seznam vpisali odnos med doživljanjem 
obeh partnerjev: sta bili doživljanji usklajeni in na kakšen način? Se razlikujeta? Si nasprotujeta? 

Opis sledi zgledu Hurlburtove kodirne knjige, ki smo jo predstavili v 3. poglavju. Vsak vnos 
vključuje: ime, opis, primer in potencialne opazke. Pri opisu primera je večkrat najprej navedeno 
doživljajsko poročilo enega, potem drugega partnerja, ob koncu pa še komentar o odnosu med 
obema opisoma. 

Ime: jaz/midva
Opis: ugotovili smo, da je doživljanje sebe ‘v dvojini’ (odnosno doživljanje) dokaj stalna 

značilnost nekaterih udeležencev, medtem ko se drugi redko ali nikoli ne doživljajo na tak način.
S pojmom jaz/midva zaznamujemo tiste odnose med opisi doživljanj, kjer partnerja očitno 

opisujeta podoben tip doživljanja, a s to razliko, da en od njiju trenutek doživlja odnosno (tako, 
da je partner oziroma odnos bistven del opisa doživljanja), pri drugem pa tega vidika ni mogoče 
zaslediti. 

Primer: Eva govori o »zadovoljstvu«, »občutku umirjenosti«, občutku, »kot da bi se 
zjokala«. Jan pa govori o »občutku enosti« z njo, doživljanje opisuje kot (medsebojno) »dajanje 
pozornosti«, »samo midva« in podobno. 

Primer: Jan: božanje, občutek enosti z njo; telesni stik: kot da gre energija skoz, dajeta si 
pozornost, sta samo ona dva, vse le telesno (ni misli), skrbni dotiki. 

Eva: zadovoljstvo, občutek umirjenosti (čas se ustavi, kot da te nič več ne zanima, misli 
se umirijo), prijetnost, mravljinci po hrbtu, po vratu, čez glavo ... pridejo na občutek, kot bi se 
zjokala. 

Odnos: opisa emocionalnega dela doživljajskega polja obeh partnerjev sta usklajena. 
Razlika je v tem, da Jan opisuje doživljanje odnosno (skozi odnos), Eva pa kot svoje telesne in 
emocionalno izkustvo. 

Ime: komplementarna usklajenost
Opis: v nekaterih opisih doživljanja opažamo, da udeleženca zavzameta različni vlogi v 

sporazumevanju, ki sta med seboj dopolnjujoči. V to kategorijo spadajo primeri, kot so: nekdo 
govori o neki stvari, drugi pa želi o tem poslušati.

Primer: Vida zanima Kajino pripovedovanje, v njenem glasu zazna, »da je s tistim, mal 
navdušenjem pripovedovala«. Kaja v istem trenutku poroča: »želela sem mu to povedat, želela 
sem pač delit te moje izkušnje in vtise z njim«. Kaja je torej pripovedovala v želji, da bi delila 
izkušnjo, on pa jo je poslušal in zaznal njeno navdušenje. 

Primer: pogovor med Janom, Evo in Janovim prijateljem, kjer Eva bolj posluša. Medtem, ko 
se Jan pogovarja s prijateljem, ima v mislih njo: »sm ful čutu potro...potrebo, /.../ da bi z njo tut 
govoru«. Zaskrbelo ga je, da je »izključena na neki način«. Eva je z njima želela deliti asociacijo, 
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ki jo je dobila na podlagi njunega pogovora, vendar pa si je premislila, ker »se mi je zdel res 
butast«. Zaznati je, da si je Jan Evo želel vključiti v pogovor, ona pa je želela biti vključena. 

Ime: razlike v poročilih o dogajanju
Opis: v nekaterih primerih se poročila obeh partnerjev o doživljanju v istem trenutku bistveno 

razlikujejo, včasih do te mere, da se zdi, da partnerja opisujeta različen trenutek. Mogoče je, da 
sta pomotoma res opisovala različne trenutke, vendar je glede na uporabljeno metodo opazovanja 
to malo verjetno. Če torej izločimo možnost napake, se izkaže, da se včasih partnerja istega 
trenutka spomnita različno, čeprav sta zapisovala le nekaj sekund po dogodku. 

Primer: Vid poroča o tem, da je bral članek. O istem trenutku Kaja poroča o tem, kako je 
slišala njegovo razlago o temi, ki jo je prebral v članku. 

Ime: napačna interpretacija doživljanja drugega
Opis: v tem vzorcu zajemamo situacije, kjer so udeleženci vedenje partnerja interpretirali 

napačno. Vzorec opisuje razlike med resničnim počutjem posameznika in partnerjevo 
interpretacijo.

Primer: Ana sedi na kavču, kvačka in opazuje Roka, kako se igra z njenim nečakom: »blo je 
neko fajno vzdušje /.../ počela /sem/ nekaj, kar mi je blo v redu, pa meli smo se fajn, ne. Mislim 
smo bli vsi ... noben ni bil nč, da bi bil zamorjen al siten, smo bli vsi dobre volje.« Roku predlaga, 
naj z nečakom naredi činčilo. 

On situacijo doživlja kot »mali kaos«, zaznati je nervozo, igra z njenim nečakom pa mu je 
odveč. Na Anin predlog se odzove z nervozo, misli si, da naj si činčilo naredi sama.

Opomba: kaže, da je opisan vzorec pri nekaterih parih zelo pogost in je neke vrsta podlage, 
ki okarakterizira velik del sporazumevanja. 

Ime: internalizirano sporazumevanje
Opis: pri nekaterih vzorcih doživljanja smo opazili dve ravni sporazumevanja, in sicer 

zunanjo in notranjo, ki smo jo poimenovali ‘internalizirano sporazumevanje’. Posameznik je na 
zunaj nakazal, da želi sodelovati v neki aktivnosti (verbalno, neverbalno), njegov partner pa mu 
je v tem ugodil. Hkrati je med njima potekalo neizrečeno, notranje sporazumevanje, kjer nihče 
ni želel biti del te aktivnosti, vendar sta pri tem vztrajala kot ‘usluga drugemu’. Njun vzorec 
sporazumevanja je bil usklajen na obeh ravneh, vendar sta se zunanja in notranja raven med 
seboj izključevali. 

Primer: Rok se uči italijanščino, je frustriran, ker ne najde pravega odgovora. Od Ane 
pričakuje odgovor, a je neposredno ne vpraša. Znotraj vsakega udeleženca poteka notranje 
sporazumevanje, ki je med njima usklajeno oziroma ga doživljata podobno. Usklajena sta v tem, 
da je Ana v pričakovanju njegovega vprašanja, Rok pa njenega odgovora. Neusklajena sta v tem, 
da on odgovor želi, ona pa meni, da je za učni proces bolje, da mu ga ne da. Med učenjem ga Ana 
navadno pogosto popravlja, kar gre Roku na živce. Ona to razdraženost začuti, zato se zadržuje. 
Pri njem opazimo ambivalenco med željo po rešitvi (da mu da pravilen odgovor) in željo, da ga 
Ana ne bi popravljala (da mu odgovora ne da/da zmore sam). Ne glede na to, kaj bo Ana naredila, 
bo Rok razdražen.

Ime: krožna vzročnost
Opis: med partnerjema se vzpostavi pozitivna povratna zanka: stanje enega vzpodbuja stanje 

drugega, ki spet še povečuje intenzivnost doživljanja prvega. Večinoma gre za doživljanja z 
negativno valenco, čeprav ne nujno. 

Primer: Ana in Rok se v trgovini odločata o nakupu darila za otroke. Oba bi rada z 
nakupovanjem opravila čim prej. Ana je živčna, razdražljiva. Kot vzroke navaja vročino, lakoto, 
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predvsem pa njuno neodločenost. Želi si, da bi ji Rok pomagal pri odločitvi. On čuti njen nemir, 
to ga dela (še bolj) neodločnega, zato čaka, da se ona odloči.

Oba sta neodločena in zbegana, situacija jima »preseda« (usklajenost v doživljanju). (Pri Ani 
so čustva bolj intenzivna.) Anina nervoza in pričakovanja povečujejo nemir pri Roku. Zaradi 
nemira je Rok še bolj neodločen. Rokova neodločnost jezi Ano in jo dela še bolj razdraženo in 
nemirno. Krog je zaključen.

8 Doživljajski ‘oblaki’

Pri predstavitvi rezultatov fenomenoloških raziskav zadnje čase vse večkrat uporabljamo 
tako imenovane doživljajske oblake. Upodobitvena metoda izhaja iz avtomatskih obdelav 
velikih tekstovnih baz (ang. text mining). Osnovna zamisel je v tem, da v besedilu (v našem 
primeru prepisi intervjujev) posebej določimo sporočilne pojme (na primer opise doživljajskih 
stanj) in izračunamo njihovo frekvenco pojavljanja. 

Predstavljamo doživljajski oblak, ki prikazuje frekvenco pojmov, ki so jih udeleženci 
najpogosteje (tri- ali večkrat) uporabljali za opisovanje svojega doživljanja. Če bi vrisali vsak 
pojem, s katerimi so udeleženci opisovali občutja, bi bili rezultati zelo nepregledni. Zelena 
barva prikazuje pojme, iz katerih smo sklepali na pozitivno valenco doživljanja, z rdečo pojme, 
katerim smo pripisali negativno valenco, s sivo pa pojme, katerim nismo mogli določiti valence 
(nevtralna valenca) doživljanja. Velikost pojmov in samih oblakov nakazuje pogostost uporabe 
besede. 

Slika 1. Doživljajski oblaki udeležencev
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Prikazani doživljajski oblaki kar kličejo po različnih interpretacijah. Vsekakor se ne moremo 
izogniti ugotovitvi o čustveni valenci, ki preveva doživljanje sporazumevanja posameznih parov. 
Sporazumevanje dveh parov zaznamujejo prijetna doživljanja, medtem ko je pri enem paru 
atmosfera večinoma neprijetna. 

Očitna je tudi velikost oblakov, ki kaže na razlike med količino doživljajskih poročil pri 
različnih parih. Količino doživljajskih poročil lahko povežemo s stopnjo zanimanja za svoje 
izkustvo, torej s čuječnostjo udeležencev.

Prvi par (sveže zaljubljena partnerja) usmerja veliko pozornost na svoje doživljanje, ostala 
para veliko manj. Skopa doživljajska poročila drugega para so morda delno posledica slabo 
izvedenega vzorčenja izkustva: raziskovalki, ki sta sodelovali z njima, domnevata, da se Ana in 
Rok nista strogo držala metode (naključnega vzorčenja), ampak sta izbirala trenutke, v katerih 
sta opisala doživljanja tako, da sta izločila situacije, kot so na primer skupna potovanja v avtu, 
kosilo in določeni deli dneva, namenjeni počitku. Nedoslednost smo opazili že med raziskavo, 
zato sta ju raziskovalki na to opozorili. Raziskovalki sta tudi dobili vtis, da sta Ana in Rok dokaj 
»bežno« opisovala doživljanja – kar oblak lepo kaže.

9 Nekaj zaključnih misli

Predstavljeni rezultati predstavljajo le del množice podatkov, kategorij, povezav in vzorcev, 
ki smo jih nabrali v toku raziskave. Sodobno fenomenološko raziskovanje je še v povojih, na 
voljo imamo razdrobljene podatke o človekovem doživljanju, ki še ne dovoljujejo zaključevanja 
v obliki splošnih teorij. Lahko bi rekli, da smo v raziskovanju doživljanja na podobnem nivoju, 
kot so bili biologi v času zbiranja podatkov o flori in favni – največ, kar lahko naredimo, je čim 
natančnejše slikanje in opisovanje vzorcev, na katere naletimo pri opazovanju doživljanja.

9.1 Metodološke težave fenomenološkega raziskovanja

V pričujočem besedilu smo predstavili rezultate, ki so prestali primerjavo pogledov vseh 
udeleženih raziskovalcev, izločili pa smo tiste, za katere smo ocenili, da bolj kot doživljanje 
udeležencev odslikavajo poglede katerega od raziskovalcev. Kljub temu si ne delamo iluzij, da 
z našim načinom opazovanja nismo vplivali na udeležence in s tem na doživljajska poročila. 
Udeleženost v raziskovalnem procesu je dejstvo, ki se ga v fenomenološkem raziskovanju ne 
moremo otresti. Vse, kar lahko naredimo, je, da se svojega vpliva (svojega odnosa do raziskave, 
vnaprejšnjih mnenj) čim bolj zavedamo. Paradoksno se mnogokrat izkaže, da poglobljeno 
zavedanje svojega vpliva ta vpliv zmanjša. 

Drugi problem pri zagotavljanju veljavnosti fenomenološke raziskave je v tem, da je 
uspešnost bistveno odvisna od zanimanja udeležencev za raziskavo. Kot smo že omenili, je pri 
raziskovanju doživljanja zelo pomembno, da udeležence zanima njihov doživljajski svet – če 
niso pripravljeni vztrajno opazovati svojega izkustva, še tako vešče izvedeni intervjuji nimajo 
pomena. Po koncu naše raziskave se je pokazalo natančno to: udeleženci, ki jih je res zanimalo 
brskanje po svojem doživljajskem polju, so doprinesli največ spoznanj, poleg tega pa so ti isti 
udeleženci poročali o veliki koristi fenomenološkega dela za njihova življenja (in za kakovost 
sporazumevanja). 

Glede števila udeležencev nismo prepričani, če bi povečanje bistveno izboljšalo zanesljivost 
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raziskave. Ocenjujemo, da bi bilo bolj plodno povečanje števila dni DVI, predvsem pa 
poglobljenosti intervjujev, ki pa je, kot rečeno, odvisna od izbire udeležencev. Že Glaser in Strauss 
(1969) sta opazila hermenevtično naravo procesa kvalitativnega raziskovanja: po opravljenem 
spraševanju in analizi nam postane jasno, kako bi lahko bolje spraševali, bolje odpirali prostor 
za samoraziskovanja naših udeležencev. Morda je najpomembnejši metodološki nauk raziskave 
ravno spoznanje o pomenu izbire udeležencev in o tem, da poglobljeno ter ponavljajoče se 
dialoško delo bistveno prispeva k veljavnosti rezultatov. 

Poleg zgornjih problemov, ki sta stalna spremljevalca fenomenoloških študij, smo naleteli 
še na nekaj bolj tehničnih in jasnih metodoloških težav, ki bi se jim nadaljnje raziskave lahko 
izognile. Omenimo lahko na primer veliko število raziskovalk, ki so izvajale fenomenološke 
intervjuje: ker smo se vsem udeležencem hoteli poglobljeno posvetiti (z vsakim smo izvedli 
vsaj šest, z nekaterimi pa tudi do osem intervjujev), je intervjuje izvajalo pet raziskovalk, kar je 
gotovo zmanjšalo primerljivost rezultatov. Delno smo ta problem omilili tako, da smo določili 
doživljajska področja, ki smo jih pokrili pri vsakem intervjuju. 

9.2 Česa smo se naučili in kam naprej

Čeprav vidimo opisane rezultate predvsem kot mozaik zanimivih podatkov o odnosih med 
doživljanji partnerjev v sporazumevalnih situacijah, se zdi, da lahko nekatere opisane vzorce 
posplošimo. Glavni razlog za to, da smo raziskavo usmerili v sporazumevanje med partnerji, 
je bil v tem, da smo pričakovali bolj ustaljene doživljajske vzorce in odnose ter s tem večjo 
posplošljivost raziskave. Menimo, da so rezultati pokazali, da je bilo to pričakovanje upravičeno. 

Slaba stran tako izbranega raziskovalnega okvirja je, da partnerji – še posebno tisti, ki so v 
odnosu že dlje časa – nimajo dobrih sposobnosti izražanja doživljanja sporazumevalnih vzorcev. 
Gre namreč za vzorce, ki so tako intimno povezani z doživljanjem odnosa oziroma so tako 
samoumevni, da jih je težko opaziti. Pri delu s partnerji, ki so v zvezi že dlje časa, smo dobili vtis, 
kot da bi jih bilo skoraj strah prodreti globlje v opazovanje ustaljenih vzorcev sporazumevanja. 
Vtis je bil, da bi pojasnjevanje utrjenih vzorcev lahko bistveno vplivalo na odnos.

Po pregledu rezultatov se zdi, da smo se dotaknili le vrha ledene gore. Doživljajsko polje 
nam je najbolj blizu, kljub temu (ravno zaradi tega?) pa je nekako prozorno za našo pozornost. Iz 
opaženih vzorcev doživljanja med sporazumevanjem lahko vidimo, kako različno interpretiramo 
‘isto’ situacijo, kako jo na različne načine osmišljamo in kako bistveno to opredeljuje naše 
doživljanje odnosa (pa tudi širše – celotne življenjske situacije). 

To ‘prozornost’ doživljanja je zelo težko spremeniti. Vsa naša pozornost je usmerjena 
na vsebino, na pomene, interpretacije; naš kognitivni aparat kompulzivno ves čas povezuje 
doživljanja v dogodke in dogodke v zgodbe. Razlage, pojasnitve, stvarne vsebine nas stalno 
zaposlujejo, medtem ko je preprosta prisotnost v tu-in-zdaj doživljajskega gestalta zelo redka 
možnost – takšni poskusi nas naredijo nemirne. V zvezi s tem se nekateri udeleženci sprašujejo 
o smislu neinterpretativnega opazovanja doživljanja (zakaj mi je tega treba?), nekateri pa 
poročajo o nemiru, ki jih prevzame ob poskusu utišanja ‘notranjega povezovalca’, ki poskuša 
vsako izkustvo takoj povezati, osmisliti, pojasniti. Fenomenološko raziskovanje plava proti toku 
‘naravne naravnanosti’ (Husserl, 1982).

V naših intervjujih se nismo uspeli dokončno upreti temu toku. Večina podatkov, ki smo 
jih dobili, se še vedno vrti okrog interpretacij (sporazumevalne) situacije (oziroma odnosa med 
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interpretacijama partnerjev). Kljub temu pa smo lahko zaslutili globlje doživljajske resničnosti, 
ki ležijo za mamljivo privlačnostjo pojasnitev in interpretacij. Pri paru, ki se je najbolj radovedno 
poglobil v samoraziskovanje, smo na primer lahko zaslutili, kako se skozi odnos do drugega 
poraja občutek sebe. 

Kdo sem jaz, ki sodelujem v tem odnosu, ki govorim? Kje v doživljajskem polju se zgodi 
ustroj mene? To so raziskovalna vprašanja, s katerimi bi lahko nadaljevali pričujočo raziskavo. 
Naš prispevek je v tem, da smo jasno nakazali na to, da a) tovrstna vprašanja imajo odgovore (če 
le dovolj vztrajno brskamo po doživljanju) in b) ima sporazumevanje bistveno vlogo pri ustroju 
občutka jaza.

9.3 Fenomenološka sociologija: nastavki za novo raziskovalno polje

Kljub vsem težavam in omejeni splošnosti rezultatov ne dvomimo, da je raziskovalna smer, 
ki smo jo ubrali, perspektivna. V zadnjih letih je hkrati vzniknilo nekaj pobud za raziskovanje 
vzporednih doživljajskih procesov, utemeljitelj metode DVI, Russel Hurlburt, na primer načrtuje 
prvi eksperiment v tej smeri. 

Počasi se jasni zavedanje, da usklajenost v komunikacijskih vedenjih še ne pomeni 
usklajenosti v doživljanju. Vse bolj verjetno postaja, da srečanje dveh bitij v sporazumevanju 
pomeni srečanje dveh svetov. Delo na raziskavi nam je spremenilo pogled na sporazumevanje: 
vse manj ga jemljemo kot samoumeven proces izmenjave podatkov. Vse bolj ga vidimo kot 
droben presek dveh – sicer zelo različnih – množic.

Je morda čas za razmislek o novem raziskovalnem področju: fenomenološki sociologiji?
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Janko BOHAK

Pomen tišine v psihoterapiji
The meaning of silence in psychotherapy

Povzetek

V psihoterapevtski literaturi obstaja sorazmerno malo prispevkov, ki bi obravnavali tišino kot samostoj-
no temo ali psihoterapevtovo orodje. To lažje razumemo, če pomislimo, da je bila nova znanost ob 

svojem rojstvu poimenovana kot zdravljenje z govorom (angl. talking cure). Zato se je zdelo smiselno, da 
pomeni zavračanje govorjenja v psihoterapiji odpor. In v resnici je pogosto tako. Lahko pa je tudi obratno: 
da namreč preveč besed predstavlja odpor s tem, ko neko resnico zamegli ali jo ohranja na racionalni ravni 
in ji ne omogoča stika z ustreznim doživljanjem. S tem zastre resnico pacienta in resnico odnosa med pa-
cientom in psihoterapevtom.

V prispevku obravnavam dva vidika tišine: tišino terapevta in tišino pacienta. V sklepu povzemam, da je 
tišina pacienta sporazumevanje, ki ga moramo razumeti. Tudi tišina terapevta je sporazumevanje, a mora 
biti tako vešča in izkušena, da zagotovi nadaljevanje terapevtskega procesa, ne pa takšna, da v pacientu 
sproži morebitno retravmatizacijo namesto korektivne izkušnje. Tudi tišina terapevta je lahko izraz premalo 
ozaveščenega kontratransfernega doživljanja.

Ključne besede
tišina, psihoanaliza, terapevtska aliansa, prenos, protiprenos, čuječnost.

Abstract

There is a relatively small amount of psychotherapeutic literature that addresses silence as an inde-
pendent topic or as a psychotherapist’s tool. This is easily understood when one considers that at its 

birth the new science was named “the talking cure”. It therefore seems logical that a refusal to speak in 
psychotherapy presents a resistance. And this is often the case. But the reverse can also be true: too many 
words could signify a resistance and obscure the truth with too much speech, or it could keep it at a rational 
level and thereby prevent genuine contact with a relevant experience. Thus too many words may obscure 
the truth of the patient and the truth of the relationship between the patient and the practitioner.

The article deals with two aspects of silence: silence of the therapist and silence of the patient. Silence of 
the patient is a form of communication, which must be understood. Silence of the therapist is also a form of 
communication, but it must be so skilled that it ensures continuity of the therapeutic process. It should not 
be of the kind that activates the patient’s retraumatisation but the kind that offers a corrective experience. 
Silence of the therapist however can also be an indication of countertransference of which the therapist is 
insufficiently aware.

Key words
silence, psychoanalysis, therapeutic alliance, transference, countertransference, mindfulness.
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Tisti, ki ne ve, kako molčati, ne bo 
vedel, kako govoriti.

He who does not know how to be silent 
will not know how to speak. 

Ausonius

Uvod

Ko se uvodni pogovor s pacientom bliža koncu, pride na vrsto opis okvirja (angl. settinga), 
kako bo najino delo, najin odnos v resnici potekal. Razložim mu, da je poleg sanj, ki jih bodo po-
govori občasno prinašali, zanj pomembno eno samo, preprosto pravilo: da pripoveduje o vsem, 
kar mu pride na misel, naj bo to fantazija, spomin, telesno občutje ali senzacija, najin odnos. 
Opozorim ga na odpore, s katerim se bo ob tem srečeval: »Čim bolj se vam bo nekaj, kar vam bo 
prišlo naproti, upiralo, tem bolj pomembno je za vas. Zato bi bilo škoda, če to odrinete vstran kot 
nepomembno. Soočanje s to neprijetno temo pa si lahko olajšate tako, da se najprej na glas spra-
šujete, zakaj se vam to tako upira.« In navodilo zaključim: »Ni pa treba, da ves čas govorite. Lah-
ko si vzamete čas za premislek, za premor. Beseda in molk ustvarjata celoto najinega položaja.«

Čez nekaj časa sem se začel spraševati, zakaj sem si navodilo prostih asociacij tako dopolnil. 
Morda zato, ker sem v svoji osebni izkušnji doživljal blagodejnost in ustvarjalno moč tišine? 
Zato, ker sem pri svojih pacientih opažal, kako je njihovo pridno delo neredko v službi odporov? 
In da se v tišini utegnejo zgoditi pomembnejše stvari kot takrat, ko sebe in mene zasipavajo s 
premnogimi besedami? 

Kot psihoanalitik bom pomen tišine obravnaval predvsem s psihoanalitičnega pristopa. 
Upam, da bodo bralci drugih pristopov začutili, kako je povedano mutatis mutandis pomembno 
tudi za njihov pristop oziroma, da se bodo ob branju ustavili ob tem vprašanju. Čeprav se vse, 
kar bom povedal, ne bo ujemalo s klasičnim analitskim 'settingom', bo še vedno v skladu s psi-
hoanalitično usmerjeno terapijo. Iz zadnjih dveh razlogov sem se odločil za zapisani naslov, ne 
pa za zoženega: Pomen tišine v psihoanalizi.

Za začetek navajam daljši odlomek zapisa pacientke o tem, kako je v svojem odnosu s psi-
hiatrom doživljala tišino (Tanja, 2005: 231–233): »V sebi sem čutila takšen pritisk in takšen 
nemir, da sem poiskala strokovno pomoč. […] Psihoterapevtovo navodilo je bilo, naj govorim, 
kar mi pride na misel, on pa je bil tiho in je le poslušal. Jaz sem govorila in govorila. Po končanih 
seansah sem se počutila lažjo, olajšano, mirno. Vsaj tisti večer po seansah sem v sebi čutila bla-
ženi mir, ko ničesar več ni, le mir. Jaz sem še vedno govorila, on pa je bil tiho in me je poslušal. 
Govorila sem o čemer koli, on me je poslušal in poslušal.«

Terapevta je način, kako je pacientka sprejela ponujeni prostor govorjenja in njegovega po-
slušanja, presenetil. Spraševal se je, ali jo motivira njena potreba po korektivni izkušnji ali ka-
tarzičnem učinku. Računal je z možnostjo, da bo nekega dne potrebovala več njegove spodbude 
in pedagoške orientacije, Freudove »naknadne vzgoje« (nemško 'Nacherziehung'), a se je to le 
redkokdaj zgodilo.
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»Ko sem bila neodločna o kakšni stvari v svojem življenju in sem ga vprašala za njegovo 
mnenje, je odgovoril z vprašanjem: Kaj pa VI mislite? Takrat sem začela jecljati in hlastati za 
zrakom od presenečanja, ker mi ni naštel navodil in nasvetov, kako naj ravnam, če pa to ljudje 
tako odlično obvladajo: deliti edino pravilne nasvete, kako naj drugi živijo svoje življenje. Jaz 
sem še vedno govorila in on je še vedno bil tiho in je poslušal. Postajala sem vse bolj zadovolj-
na, mirna, bolj srečna, samozavestna in se spreminjala na bolje, kar so opažali tudi drugi ljudje. 
Imela sem vedno več prijateljev, z ljudmi sem se začela sporazumevati, se družiti, začela sem 
se zanimati za stvari, izbirala konjičke. Nisem bila več tako nevidna. Izginilo je bolestno ljubo-
sumje, izginilo je sovraštvo do moje mame. Sovraštvo in zagrenjenost do nje sta mi zameglila 
razum, da sem jo videla kot zlobno, hudobno žensko, ki me je nalašč in zavestno trpinčila iz 
čiste zlobe, vendar sem pozneje ugotovila, da to ni res. Spoznala sem, da je bolna in da tega ne 
počne zlonamerno, zato sem ji odpustila in zdaj čutim do nje ljubezen in sočutje kot do bolnika, 
ki potrebuje strpnost in naklonjenost. Soočala sem se s tesnobo, s črno luknjo, a sem ju čutila in 
tudi prenesla brez prekomernih količin hrane in brez omam, tako da so izgubile svojo moč in me 
ne trpinčijo več.«

Ker se je prepričal o njeni odpornosti (angl. resilience), ji je zgodaj predlagal vajo, da si skuša 
sama odgovarjati na vprašanja, ki se porajajo. Da sta na dobri poti, so potrjevale tudi sorazmerno 
hitre spremembe doživljanja pomembnih oseb iz otroštva.

»Jaz sem še vedno govorila in govorila in on je še vedno bil tiho in me je poslušal. Počasi 
sem se iz puščave spreminjala v vrt. Čudežno sem se spreminjala na bolje: iz brezizrazne Tanje, 
ki je bila zmes in skupek drugih ljudi, sem postala izrazna Tanja, postala sem jaz. Ljudje so me 
spraševali, kako mi lahko moj psihoterapevt pomaga, če me samo posluša. Ali to ni isto, kot če 
bi me poslušal partner ali pa prijatelj? 'Jaz že ne bi imel takšnega psihoterapevta, jaz hočem od-
govore,' so pametovali. Jaz pa sem samo modro molčala in nadaljevala svojo pot psihoterapije, 
tako da sem govorila in govorila, moj psihoterapevt pa me je molče poslušal. Kje je čudež moje 
spremembe? Čudež je prav v tem molčanju in poslušanju. Zakaj? Bil je človek, ki je prisluhnil 
MENI in poslušal MENE, v pogovorih ni bilo nobenih njegovih mnenj, prepričanj, interesov, 
želja, ni bilo nobenih nasvetov, pridiganj, kako naj ravnam, kako naj mislim. Ko sem govorila, 
je s svojim molkom pripomogel, da sem se opogumila in začela iskati sebe, resnično Tanjo, ki 
sem jo izgubila – lahko sem jo iskala, raziskovala sebe, ker ni bilo nobenih motenj: 'To pa ni 
prav, kako lahko tako razmišljaš, napačno razmišljaš, kako se pa obnašaš.' On mi je samo stal 
ob strani in me opogumljal, da sem na pravi poti. Videl je mene, pravo, resnično Tanjo, dovolil 
je, da sem bila jaz. […] Kakšen veličasten občutek, da ti nekdo to dovoli, ne samo to, tudi, da te 
tako vidi. Tako sem na poti svoje psihoterapije iskala, raziskovala po brezmejnih globinah svoje 
notranjosti, počasi gradila zidove in stene, vgrajevala močne ključavnice na svoja vrata, se učila 
trdno zategovati vozle, da sem lahko zavezala žakelj, nisem več pobirala smeti, ki niso bile moje, 
postajala sem jaz, resnična Tanja, učila sem se biti jaz, spoznavala sem se in on mi je to omogo-
čil, ker je samo bil poleg mene, mi sledil in mi to dovolil. 

Odnos med mano in mojim psihoterapevtom lahko primerjam z odnosom dojenčka in mate-
re. Nebogljena, negotova sem se skrila v zavetje psihoterapevta, ga idealizirala, postavljala na 
piedestal, posnemala njegova domnevna mnenja, prepričanja. Capljala sem za njim, se držala za 
njegovo krilo. Od spodaj navzgor sem ga gledala, kot da je večvreden od mene in da ga nisem 
vredna. Tako mu nisem zaupala, saj nekomu, ki ga imaš za večvrednega, ne moreš zaupati. 
Neka sila v meni me je gnala, da sem bila iskrena. Čutila sem težo in pritisk v prsih, zato sem 
začela govoriti o sebi, o svojih resničnih čustvih: sramu, krivdi, napakah, neumnostih, gledanjih, 
dvomih in negotovostih. Tvegala sem in mu zaupala, ker mi drugega ni preostalo. Hotela sem 
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se znebiti odvečne teže. V vseh teh letih od otroštva nisem nikomur zaupala, zato se je v meni 
veliko nakopičilo. Govorila sem in govorila.«

Vprašanje je, ali bi terapevt zmogel v prosto lebdeči pozornosti preverjati in ugotavljati, kako 
pozitivno deluje na pacientkin proces s svojim molkom, če sam ne bi imel toliko dobrih izkušenj 
z molkom od otroštva in do za zadnjih let intenzivnejše vadbe čuječnosti. Njegovo zaupanje je 
budilo pacientkino zaupanje vanj in vase. Terapevt se je ves čas tudi zavedal, da bi njegov molk 
drug pacient s primerljivo resnimi prikrajšanji in travmami v otroštvu utegnil doživeti kot zapu-
ščenost, zavračanje ali njegovo nezanimanje zanj. Zato je bil ves čas pozoren na to, kako njegov 
molk deluje na pacientko. In kot je povedala sama, je na terapevta lahko prenašala in ob njem 
doživela, kar je pogrešala ob glasni in intruzivni materi ter očetu, čigar molk je doživljala kot 
njegovo odsotnost in nemoč.

»Prvi mejnik v moji psihoterapiji je bil, da sem svojemu psihoterapevtu začela počasi zaupa-
ti, ko je molčal in me poslušal, ko me je sprejemal takšno, kakršna sem bila na seansah. Ni me 
obsojal, ni mi dajal nasvetov, me podcenjeval ali zanikal mojih čustev. Tako sem mu zaupala in 
se mu zato še bolj odprla: bolj pogumno in bolj odločno. Zaupala sem mu tudi zato, ker me je 
sprejemal kot človeško bitje, ki dela napake, ki ni popolno, ker je moje napake, zmote, neumno-
sti in nesporazume sprejel mirno, prijazno, zanj sem bila enakovredno bitje. Nisem bila majhen 
otrok, punčka, ki jo mora karati, grajati, ji pridigati, če naredi napako. Bila sem enakovredno 
bitje, sposobno skrbeti zase. Doma so me označili kot nesposobno, nespametno, lahkomiselno, 
nevredno, leno, hudobno Tanjo. Vsaka moja napaka je to dokazovala, name so se drli, kričali, me 
obsojali, se zgražali, mama me je preganjala s sovraštvom in zaničevanjem: 'Daj, izgini stran.' 
Zato sem se naučila, da moram biti popolna, da ne smem delati napak, ker je to znak, da sem res 
slaba, nevredna.«

Malo je pacientov, ki bi tako globoko začutili in znali povedati, kako jim je prav tišina omo-
gočila varen prostor raziskovanja sebe ob aktivni prisotnosti razumevajočega terapevta. Seveda 
bi lahko iz zapisa ugotavljali tudi več drugih, splošnih dejavnikov postopkov, ki delujejo v psi-
hoterapiji. A to ni naš namen. Zato se posvetimo pomenu tišine, najprej pacientove, nato terapev-
tove. Ob tem se bomo vračali tudi k zapisu. Najprej pa nekaj zgodovinskih opomb.

Freud (Lane in dr., 2002) je bil pozoren na negativni vidik tišine in je videl v njej pacientov 
odpor, da bi delil z analitikom svoja transferna čustva in misli, odpor do spominjanja in odpor do 
analno erotičnih želja. Navsezadnje je to razumljivo, saj je svoj novi pristop zdravljenja po izjavi 
ene svojih prvih pacientk imenoval 'talking cure' in ne 'silence cure'. Če znamo Freuda brati med 
vrsticami, pa opazimo, da mu molk in tišina vendarle ne pomenita zgolj nečesa negativnega. Na-
vsezadnje je ne spregleda tudi v svojih tehničnih napotkih, ko opozarja, da ni pomembno le to, o 
čemer pacient govori, ampak tudi to, o čemer molči, teme, ki se jih izogiba. Reik je v prispevku 
The psychological meaning of silence (Prav tam) med prvimi poudarjal, da so psihoanalitiki po-
polnoma spregledali čustveni učinek tišine. Odtlej se je večalo število piscev, ki so razpravljali o 
pomenu in ciljih tišine v psihoterapiji pri pacientu in terapevtu. Večina se je strinjala, da lahko to 
raziskovanje veliko prispeva tako k razumevanju terapevtskega odnosa, kakor tudi pacientovih 
konfliktov, obramb in interpersonalnega stila. Schafii v prispevku Silence in the service of ego: 
psychodynamic study of meditation (Prav tam) ugotavlja, da so dosedanji prispevki na splošno 
poudarjali potrebo terapevta, da pomaga pacientu premagati molk in izraziti svoje misli in fan-
tazije. V pacientovi tišini je namreč videl predvsem obliko zavrtosti, umika, transfernega odpora 
in globoke regresije ega.
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V začetku šestdesetih let pride v literaturi do premika poudarka na pomen, ki ga ima tišina 
kot oblika sporazumevanja znotraj terapevtske alianse. Strean (Prav tam) je opozarjal, da čeprav 
terapevtske intervencije zahtevajo uporabo jezika, nekaterih pacientov z njimi ni mogoče doseči 
v časih regresije na neverbalno stopnjo, kjer je očitno velik del njihovih fiksacij, in zato potre-
bujejo neverbalno obliko intervencije. Mednje spadajo tisti, ki so bili zapuščeni pred verbalno 
stopnjo, zato svojih misli in čustev ne morejo prevesti v besede. S tem pa smo se že približali 
temi, ki jo obravnava novejša literatura.

Tišina pacienta

Ameriško združenje za psihoanalizo je leta 1958 povabilo svoje člane na prvo študijsko sre-
čanje, posvečeno tišini: Silent patient. Dodali so še za takratne čase provokativno vprašanje: Je 
tišina odpor ali utegne imeti pomen, ki je vreden našega raziskovanja? Večina predavateljev se 
je strinjala, da je tišina lahko oblika sporazumevanja ali način povezovanja z drugimi, vključno 
s terapevtom, nekateri pa so v njej še naprej videli le oviro nadaljnjega procesa. Na primer odpor 
kot strah pacienta, da terapevt ne bo dovolj občutljiv za njihovo potrebo po zrcaljenju, ali odpor 
do osebnostnih sprememb in posledično nasprotovanje zdravilnim ciljem obravnave. Poudarili 
so narcistično funkcijo tišine kot zaščite krhkega samospoštovanja in statusa. Posebno nespo-
razumevanje teh pacientov lahko varuje njihovo stanje v nekakšnem kokonu z iluzijo omnipo-
tentne kontrole čustev. Ta kokon je kakor mogočna iluzija samozadostnosti, ki jo poraja strah 
pred bližino in intruzivnostjo drugih ter služi regulaciji samospoštovanja in ohranjanju notranje 
kontrole. Pomemben vzrok tišine je pacientov strah pred osramočenostjo ali pa umik iz odnosa, 
da bi se pacient tako zaščitil pred dodatnim izpostavljanjem sramu. Raziskave o dolgčasu in osa-
mljenosti so osvetlile narcistično vprašanje o biti v odnosu ali brez njega oziroma nesposobnosti 
čustvenih izrazov, kjer izolacija lahko predstavlja predsemantično stopnjo organizacije čustev.

 
Tišina lahko izraža jezo, strah, depresijo, nezanimanje, umik ali odsotnost čustev pri pacien-

tu. Sabbadini (Lane in dr., 2002) poudarja, da je tišina tako pomembna, ker izvira iz nezavednih 
fantazij in je rezultat psihičnega konflikta. Zato ni le odsotnost besed, ampak tudi aktivna priso-
tnost. Pacientu lahko služi za preoblikovanje nezavedne anksioznosti, povezane s konfliktom, v 
bolj obvladljivo, zavestno anksioznost do terapevta. Nadaljnji razlog tišine je lahko predaktivno 
nezavedno, polno nepredelanih vsebin. Pacient je lahko na primer obremenjen s potlačeno in 
nepredelano žalostjo po smrti idealiziranega očeta. V teh in podobnih primerih lahko pacient s 
tišino sporoča strah in anksioznost ali regresivno željo po varnejšem prostoru. Bolj zavestno pa 
lahko s svojo tišino sporoča svoje upiranje, da bi spregovoril o določeni temi, ali svojo težavo, 
kako naj v besede prevede še neraziskane misli in čustva. 

Avtor opisuje bridek primer mlade ženske, ko je njena tišina služila separacijskemu konflik-
tu. Njeno otroštvo je bilo izjemno pusto. Mati je bila hladna in zanjo nedostopna, medtem ko 
je bil oče neodziven in se je izogibal problemom. Pacientka se je molče ukvarjala s fantazijami 
strahu, da jo bo terapevt odslovil, preden bo na to pripravljena, tako kot je bila nepripravljena, 
ko je bila čustveno odrezana od svojih staršev. Bila je občutljiva na najmanjše spremembe, ki jih 
je opažala pri terapevtu, in si jih razlagala kot znamenja terapevtovega oddaljevanja. S svojimi 
dolgimi tišinami je spričo pomanjkanja besed simbolično sporočala svoj strah pred ločitvijo in 
svojo željo, ponovno aktivirano v terapevtskem odnosu, da ostane v simbiotičnem odnosu s svo-
jo mamo. Če je terapevt prekinil njene dolge tišine, je postala jezna, ker jo je razočaral v njenem 
upanju, da jo bo razumel brez besed, kot bi jo razumela dovolj empatična mati v predverbalnem 
obdobju.
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Tišina ima lahko funkcijo premora, počitka ob dolgotrajnem podoživljanju travmatskega 
otroštva, zlasti če se tudi v času med seansami pacient ne more dovolj dvigniti iz globokega 
regresa. Spomnim se pacientke v tem stanju, ki si je na začetku ure privoščila daljši molk, nato 
pa rekla, da ji gre spet na jok. Počutila se je kot otrok, ki se je 'nakujal'. Čez nekaj časa je dodala, 
da je po dolgem času v hipermarketu srečala očeta, ki je bil navdušen, kako dobro zgleda. Malo 
drugačen je bil do nje kot običajno, s kančkom več spoštovanja in distance. Čez čas so jo spet 
preplavili otroški bes in zamere. Vendar si ni želela pokvariti komaj popravljene podobe očeta, 
zato jih je usmerila v varnejši objekt: »Ta kurčev bog, so mu stvari ušle iz rok, da se mu rojevajo 
taki otroci, kot sem jaz!« Sprva se je čudila, od kod so prišle te besede, nato ji je bilo smešno, 
kmalu pa je spet postala žalostna.

Pred naslednjo seanso se je ponoči zbujala, ob misli na terapijo jo je bolela glava: »Ne morem 
več, to je preveč.« Pove, kako težki so ji bili predhodni dnevi in kako jo je presenetila hčerka: 
»Mami, a ti škiliš?« V otroštvu je namreč škilila. Noče govoriti, ker ne ve, kaj bi se zgodilo, če bi 
še govorila. Dolge premore med dvourno seanso le nekajkrat prekine. »Kot da ni bilo mišljeno, 
naj bi se rodila, pa sem se.« Pri štirih mesecih jo je mama dala v varstvo: »Tako odveč sem ji bila, 
[…] kot da me ne bi imela rada. Se mi zdi, kot da čutim njeno žalost. […] A tudi njeno jezo.« 
Vesela je, ker je bila mama žalostna, a tega ne pokaže, ko pripoveduje o njenem otroštvu: »Kot 
da ji je vseeno.« Na koncu ji pride na misel, kako se čudno obnaša, čez čas pa: »Morda je pa to 
tisto, kar mi govori, da bi rabila okrevanje. […] Morda je to način, da ne bi prekinila terapije.«

Druga pacientka si je po težavnem, nekaj mesečnem predelovanju travmatskega dela otroštva 
privoščila zanjo neobičajno dolgo tišino. Nazadnje jo je prezahtevni nadjaz začel priganjati: 
»Zgleda, da sem se prišla danes sončit.« Čez nekaj časa ji odvrnem: »Ali pa okrevat.« Mojo 
intervencijo razume kot dovoljenje, da si lahko privošči še več okrevanja, ki ga ob sklepu seanse 
povzame: »Današnja tišina je bila res intenzivna terapija brez besed.«

Spoznanje, da ima tišina funkcijo sporazumevanja, je spodbudilo raziskave o subjektivnem 
pomenu tišine in njene integracije v analitičen proces. Winnicot (Ronningstam, 2006) razlikuje 
med preprosto nekomunikacijo, ki pomeni biti sam v prisotnosti drugega, in aktivno nekomu-
nikacijo, ki je bolj obrambne narave in jo spremlja anksioznost. Identificiral je tudi avtentično 
nekomunikativno jedro v razvoju 'selfa', ki utegne ostati izolirano v tišini. Nezaveden, simbo-
ličen ali čustven pomen neverbalnih interakcij sta izpostavila Jakobs in Pally (Prav tam) kot 
priporočilo analitikom, da je del njihove zapletene naloge poslušanja pacienta in tudi pozornost 
temu, česar pacient ne more povedati, morda niti sebi ne. Tako raziskave nevroznanosti kot štu-
dije otrokovega zgodnjega vedenja so nam pomagale razumeti vlogo neverbalnih indikatorjev za 
samoregulacijo čustev in navezanosti.

Za intersubjektivne in interpersonalne pristope (Ronningstam, 2006) predstavlja molk zgo-
dnjo formacijo identitete ali razvojni zastoj. Pacient z molkom razkriva analitiku, da je bil njegov 
zgodnji odnos moten ali prekinjen. Tišina kot del aktivnega razvojnega procesa ima v terapev-
tskem procesu posebne odnosne prednosti. Lahko je premor, ki omogoči ponovno grajenje zidov, 
nekoč strahotno porušenih. Zato nas lahko spominja na umik ali varen prostor za težave, ki jih 
besede ne morejo razumeti. Ker pa ta umik ohranja povezanost z empatičnim terapevtom, lahko 
pacient v tej korektivni izkušnji predeluje elemente zgodnje navezanosti, kar mu omogoča razvoj 
čustvene globine in večje avtonomije (kot pacientka na začetku prispevka). Razlikovanje med ti-
šino kot odporom in tišino kot zaščito ima pomembne tehnične implikacije. V primeru, da je tiši-
na odpor, je smiselno načeti raziskovanje odpora, ko je tišina v funkciji ohranjanja kohezivnosti 
'selfa' in zaščite neverbalnih vidikov avtentičnega 'selfa', pa zahteva drugačen odziv terapevta, ki 
vključuje neverbalno interakcijo, občutljivost in zelo postopno raziskovanje, kolikor ga dopušča 
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čas. To se je dogajalo tudi v primeru naših dveh pacientk (glej zgoraj). 

Terapevtov protiprenos ob pacientovem molku

Da bi se terapevt ustrezno odzval na pacientov molk, je potrebno predvsem razumevanje 
tega, kar se v pacientu dogaja. To pa ni mogoče zgolj z racionalnim premislekom in morebitnim 
preverjanjem, pomembnejša je empatija. Osvetlimo to s primeroma dveh terapevtov. 

Brown (Lane in dr., 2001: 1096) opisuje svojo izkušnjo s pacientko, ki je pripovedovala svo-
jo zgodbo skrajne starševske zlorabe in odnosne nestabilnosti. V petem mesecu obravnave se je 
začela umikati v molk, najprej krajši, nato ves čas seanse. Takole razčlenjuje čustvene asociacije 
med seanso, ki je minila v molku: »[…] ko bi le hotela govoriti. Zakaj to počne z menoj? Zakaj 
se jezi name? […] Je mogoče, da je minilo komaj štiriindvajset minut, odkar se je začela ta muč-
na, težka tišina? Kdo je na vročem stolu? […] Raje bi bil na gasilskih vajah. Tudi rahel potres 
bi bil dobrodošel. Kako me lahko tako muči?« A terapevtov notranji glas je končal z drugačnim 
vprašanjem: »Sigmund, kje si bil v moji temni uri?« Avtor je kljub temu vzdržal molk in končal 
seanso z mirnimi besedami: »Zdaj morava končati.« Domnevamo lahko, da je imel težave tako z 
razumevanjem trenutnega procesnega dogajanja kot z empatijo, a vedel – in morda tudi čutil – je, 
da pacientkinega molka ne sme prekiniti.

Elsa Ronningstam v že citiranem prispevku pripoveduje zgodbo skrajno prikrajšane in trav-
matizirane pacientke Suzane, ki je bila pri njej na visokofrekventni analitični psihoterapiji, po 
štiri ure tedensko. Obdobje tišine se je začelo v šestem letu obravnave in je trajalo poldrugo leto 
(Ronningstam, 2006: 1283–1288): »Suzana mi je pripovedovala o mnogih funkcijah tišine v 
njeni družini. Morala je prikrivati družinske škandale, polne občutij sramu. S tišino si je zaslužila 
očetovo pohvalo in pozornost; od očetovih kolegov je namreč zvedela, da je njegova ljubljenka 
med sedmimi brati in sestrami. Tretja funkcija tišine je bila, da je z njo obvladovala prizadetost 
in ponižanje, ko je bila dnevno več mesecev tarča krutosti gospodinjske pomočnice. Družina je 
v tišini zadrževala svoje meje in Suzana se je naučila molčati, kadar je oče bral časopis. Tudi po-
membne odločitve in načrti so se zgodili v tišini, na primer družinske počitnice ali selitev v dru-
go hišo. Suzana se je zgodaj naučila krmariti v tej zapleteni družinski matrici molka in skrivnosti 
ter varovati svoj prostor in integriteto tako, da je sama preživljala čas z jadranjem, pešačenjem 
ali kolesarjenjem. Razumela sem, da je Suzana razvila kokonu podobno držo v svoji družini: 
narcističen prostor, ki je ščitil njen 'self' in jo varoval pred intruzivnostjo drugih. Nisem pa bila 
gotova, ali Suzana čuti, da ji ni dovoljeno govoriti in čutiti zaradi zvestobe, sramu, občutkov 
krivde, strahu pred izgubo notranjega nadzora ali pa zares ni bila sposobna govoriti in čutiti, ker 
nima povezav med besedami ter notranjimi izkušnjami in čustvi.

[…] V šestem letu obravnave je Suzana postala zelo mirna. To je bilo v času, ko je zaključe-
vala dodatne terapevtske programe okolijske, družinske in kognitivno vedenjske terapije. 

Jemala je tudi antidepresive in stabilizatorje razpoloženjskih stanj. Takrat se je tudi odselila 
od staršev v svoje stanovanje in razvila neodvisne odnose s tistimi družinskimi člani, ki jih je 
cenila. […] Kot narcistični kokon se je osamila v svojem stanovanju in vzdrževala le redke stike 
z ljudmi. Vendar je opazila, da preživlja preveč časa sama, začela se je čutiti ločeno in samo-
morilno: želela se je pridružiti svojim mrtvim sorodnikom in prijateljem. Tudi odnos z menoj 
je spremenila, med seansami je bila prisotna, a čustveno plitka in zožena, zlasti pa mnogo manj 
interaktivno kot prejšnja leta. Zdelo se je, da je sama v sebi in da je njena povezanost z menoj 
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borna, v očitnem nasprotju z občutkom pripadnosti njenim mrtvim sorodnikom, zlasti materi.

Tišina je bila očitna, Suzana je uporabljala manj besed in tvorila krajše stavke. Njen jezik 
je izgubil nekdanjo bogato in raznoliko intelektualno in simbolično moč, postal je bolj redek in 
konkreten. Njene besede so bile odcepljene od njenih čustev. Opis svojih izkustev je zamenjala 
z naštevanjem glavobolov, krokarij s prehrano in samomorilnih fantazij. Včasih je le globalno 
nakazala svoje fizično ali psihološko stanje, na primer 'imela sem zelo slab dan' ali 'danes mi je 
boljše'. Med seansami je imela dolga obdobja molka brez očesnega stika. Včasih je spravila sku-
paj komaj tri ali štiri stavke, drugič je kratke interakcije prekinjala z dolgimi tišinami; le včasih 
me je pogledala, kadar je govorila. Običajno sem jo ves čas gledala, ona pa je gledala naravnost 
predse ali na stran, pogosto je imela zaprte oči. 

V začetku me je Suzanin molk zelo skrbel, počutila sem se zmedeno in mučno frustrirano. 
Ko je nadaljevala ta izolirani položaj, v katerega se je postavila zunaj dometa mojih intervencij, 
sem se počutila razoroženo in nekompetentno. Kljub čustveni oddaljenosti in verbalni neko-
munikativnosti je zanesljivo in redno prihajala na seanse, kar me je še dodatno zmedlo. Moje 
poskusne interpretacije njenega molka je doživela intruzivno: 'Morda vam je težje govoriti, ker 
sva v obravnavi samo vi in jaz? Morda pogrešate intenzivne pogovore z drugimi v skupinskem 
programu?' Brez besed je zavrnila moje sugestije, ker zanjo niso bile smiselne, toda pri tem sem 
opazila, da ni zavrnila mene. Čutila sem, da visim na zelo tanki odnosni vrvici. 

Ko se je obravnava nadaljevala, sem jasno spoznala, da je Suzanin molk mnogo globlji in bi-
vanjski, in na svoje presenečenje sem opazila, da se čutim prisotna, radovedna in kreativna. To se 
ni ujemalo z mojimi izkušnjami pri nekaterih drugih pacientih, pri katerih sem se čutila prazno, 
stisnjeno, otopelo ali neprijetno zdolgočaseno. Intuitivno sem čutila, kako odločilnega pomena 
je, da spoštujem in razumem njeno tišino. Izkusila sem vrsto projekcij in projektivnih identifika-
cij, moj občutek nesposobnosti, da bi ji pomagala, nemoči in frustracij je delno zrcalil Suzanine 
lastne izkušnje v odnosu do njene kritično agresivne matere in njenega odmaknjenega, a idealizi-
ranega očeta, ki ga je zdaj projicirala vame. Po drugi strani pa je bila moja vztrajnost, prisotnost 
in udeleženost na tej stopnji verjetno povezana s Suzanino projekcijo in mojo identifikacijo z 
njenim idealiziranim očetom – da se je lahko ob meni doživljala kot najljubša in idealizirana 
hčerka, in z idealizirano mamo, za katero je bila pomembna kariera. Na globlji ravni sem čutila, 
da me je spustila k sebi in vključila v svoj umik, v tih in samoten prostor, ki si ga je prikrojila kot 
zaščito že v zgodnjem otroštvu. Po drugi strani pa sem tudi čutila, da je najin odnos zmanjšan 
na najmanjšega možnega. Njena ubogljiva prisotnost bi se zlahka obrnila v močno agresivno 
zavrnitev, ki bi me zbrisala iz njenega notranjega sveta. Čutila sem, da mi je delno zaupala in me 
potrebovala za nekaj, česar v tistem času še nisem mogla povsem prepoznati. Postopoma pa sem 
začutila, da sem njena rešilna vrv, da ji rešujem življenje – zlasti v dnevih in tednih, ko sem bila 
edina oseba, s katero je imela stik.«

Sam sem se navadil, da moram spoštovati tišino pacientov, ko predelujejo travmatske dele in 
prikrajšanja svojega otroštva, in da jim lahko neredko odgovarjam s svojo tišino, ko svoj otroški 
bes in nemoč prenašajo name. Včasih me morajo zaščititi v moji nemoči in njihovi lastni potrebi 
po ohranjanju dobrega objekta in zato usmerijo svoj bes in zamere v mogočnejši in varnejši 
objekt. Tedaj sem jaz tisti »kurčevi bog, ki mu stvari uhajajo iz rok«. 
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Tišina terapevta

Precej sem o njej povedal že v komentarju tišine prve pacientke. Zato zdaj prepuščam besedo 
drugim. Langs (Lane in dr., 2002: 1098–1102) povzema svoje raziskave in raziskave kolegov o 
tišini v ugotovitev, da se je lahko poslužujemo na dva načina: na ustrezen in neustrezen način. 
Na ustrezen način se je poslužujemo, kadar z njo pacientu omogočimo terapevtsko simbiozo s 
'holdingom' in 'containingom', na neustrezen način pa jo uporabljamo, kadar gre za zgrešeno 
intervencijo, ki ni 'timing'. 

Za ustrezno rabo tišine gre, kadar pacienta poslušamo in mu sporočamo enega od mnogih 
pomenov: z njo lahko sporočamo pacientu, da sprejemamo tiste njegove vidike, ki so jih drugi 
imeli za vprašljive in vredne graje. Ko se terapevt izogiba moralnim sodbam, omogoči pacientu, 
da brez strahu pred zavrnitvijo raziskuje svojo notranjost in prihaja do novih odkritij. S tišino 
lahko sporoča pacientu odobravanje nenevrotičnih adaptivnih odzivov in ga opozori na njegovo 
odgovornost o tem, za katere vedenjske prilagoditve se bo odločil. S tišino lahko dopušča paci-
entovemu prenosu, da narašča v intenzivnosti in jasnosti ter brez motenj sledi svojim poveza-
vam; tako lahko krepi pacientov ego za avtonomijo in sposobnosti za zrele objektne odnose. Ko 
terapevt v tišini z naklonjenostjo spremlja ta pacientova iskanja, tudi krepi njegovo frustracij-
sko toleranco. Tišina ne pomeni le sprejemanja in razumevanja, ampak tudi zaščito za pacienta 
nesprejemljivih impulzov, želja, strahov in fantazij. Z njo izraža tudi spoštovanje pacientovih 
obramb, aktivira njegove potrebe po odvisnosti in omogoči, da se pacient zave in ustavi ob svo-
jih jedrnih problemih.

Terapevtova tišina pa je lahko tudi tvegana. Pacient jo lahko doživi kot prikrajšanje in zane-
marjanje, zaradi česar se odmakne, s tem pa okrepi svoje bojazni pred zapuščenostjo. Raziskave 
psihoterapevtskega procesa so izpostavile kritičen pomen terapevtske alianse kot močnega pre-
diktorja izida psihoterapevtskega procesa. Narava psihoterapevtske alianse je odvisna od kvali-
tete sporazumevanja med terapevtom in pacientom in od tega, kako razumljenega se počuti pa-
cient ob terapevtovih intervencijah in komentarjih. Te ugotovitve nakazujejo, da je terapevtova 
raba tišine lahko problematična, če pacient ne razume ali napačno razume, kaj mu terapevt z njo 
sporoča. Če se tišine ne poslužujemo previdno in taktno, jo lahko pacient doživi kot razdaljo, 
odmik, raztresenost in nezanimanje terapevta. Zlasti pacienti s šibkim egom lahko hitro izgubijo 
občutek varnosti in s tem zapadejo v krizo zaupanja do terapevta. 

 Kot terapevt sem se pri neki pacientki odločil za molk kot odgovor na njeno vprašanje. Paci-
entka molka ni ustrezno razumela in je dolgo časa čakala. To sem čutil, a molčal dalje. Pacientka 
se je nazadnje razjezila in mi zabrusila: »Potem pa vam tudi jaz ničesar več ne povem.« In se 
je pogreznila v uporen molk. Ob dolgem molku sem čutil, da nevarno presegava vzdržljivost 
pozitivnega prenosa. Lahko bi spomnil pacientko na začetni dogovor glede vprašanj, lahko bi jo 
opogumil, da raziskuje, v čem je globlji pomen njenega vprašanja, a sem domneval, da bom spet 
slišal njen otroško trmasti: »Zdaj jaz vas sprašujem, vi mi najprej odgovorite«, zato sem molčal 
dalje, tudi iz presoje, da bom z molkom postopoma rahljal njeno pasivno držo in jo spodbudil 
za poglobljeno analitsko delo. Nazadnje je popustila: »Sem se vseeno odločila nadaljevati, a z 
drugo temo.« Prenos je sicer vzdržal moj molk, ki pa je bil vprašljive kvalitete, saj je v pacientki 
še deloval očetovski prenos, ki ga je doživljala preveč ego-sintono, da bi ga lahko pogledala z 
razdalje, in mojih intervencij v tej smeri še ni razumela: še vedno jih je doživljala kot kritiko. Ob 
nizkofrekventni terapiji si je šele čez nekaj let upala priznati, kako je vsak moj komentar dožive-
la kot napad, kar me je dodatno spodbujalo k skrajni zadržanosti. 

Pomen tišine v psihoterapiji



49

Z navedenim primerom sem želel opozoriti na nevarnost, da je lahko molk tudi protiprenos 
terapevta, ki ga racionalizira kot analitično nevtralnost. Da bi (v tem primeru) analitik dovolj 
razumel pomen pacientovega molka, mora raziskati tako pacientove kot svoje lastne intrapsi-
hične konflikte in prenosne fantazije ter njuno dinamično medigro. Ni treba posebej poudarjati, 
kako škodljiv je lahko terapevtov protiprenos kot izraz zavestnega ali nezavednega maščevanja 
ali sovraštva, ki sta lahko odziv na pacientove prenose oralnega odvzema. V takšnem primeru 
analitikov molk ni le nestrokoven, ampak tudi neetičen. Enako nestrokoven in neetičen pa je ana-
litik, ki se iz zavestnih ali nezavednih impulzov odloči, da bo analiziral, namesto da bi pacienta 
skušal razumeti, ga začutiti ter mu ponuditi, kar v tistem trenutku potrebuje: korektivno izkušnjo 
z molkom, z razumevajočo pripombo ali vprašanjem. Terapevtov molk je lahko tudi obramba 
pred seksualnimi vzgibi, prebujenimi ob pacientu, z molkom pa lahko tudi nagrajuje pacientove 
potrebe po erotični bližini in ga s tem zapeljuje. Takšna uporaba molka nakazuje pomanjkanje 
terapevtove občutljivosti za pacientove potrebe. Če se to dogaja, utegnejo pacienti reagirati z 
'acting outom', regresom ali drugimi simptomi. Terapevtu, ki se mu to dogaja, utegne biti super-
vizija prešibka pomoč; intenzivnejša pomoč je le še nadaljevanje osebne izkušnje, ki mu jo v tem 
primeru narekujejo tako strokovni kot etični premisleki oziroma razlogi.

Sklep

V primerjavi z drugimi pomembnimi temami je v psihoanalitični literaturi malo prispevkov, 
ki bi obravnavali tišino kot samostojno terapevtsko sredstvo, ki se ga lahko poslužujeta tako tera-
pevt kot pacient. V psihoterapevtsko literaturo vstopa v zadnjem desetletju pomen tišine in mol-
ka z različnimi temami, med drugim z meditacijo, čuječnostjo (angl. mindfullness) in drugimi. 
To je dobrodošel premik, vendar se mi zdi, da se pri obravnavi teh tem premalo tematizira odnos 
med pacientom in terapevtom, kvaliteta terapevtske alianse, ki je za psihoterapevtski proces in 
njegov izid ključnega pomena. 

V prispevku se opiram na pretežno psihoanalitično usmerjeno literaturo, ki obravnavo tišine 
usmerja prav na odnos med analitikom in pacientom. Obema sem poskušal posvetiti približno 
enako pozornost. Ker sem članek namenil tudi terapevtom drugih pristopov, sem poskušal biti 
čim bolj razumljiv in berljiv tudi zanje. Da razprava ne bi zvenela preveč abstraktno in suho-
parno, sem vključil vanjo dva daljša prispevka: najprej prispevek pacientke, ki je v svoji nizko-
frekventni, a dolgotrajni psihoanalitični psihoterapiji doživljala veliko molka s strani terapevta. 
Kljub hudi prikrajšanosti in travmatizaciji v zgodnjem otroštvu ji je njegov molk pomenil močno 
zaščito (kar ni moja pogosta izkušnja), ki jo je varovala pred materinim prenosom; mati jo je 
med drugim kaznovala tudi z dolgimi obdobji molka in umika. Vanjo pa je dopustila očetovski 
prenos: njegovo dobrodušno redkobesednost, ne pa tudi njegove nemoči in rednih umikov v 
alkoholno omamo. 

Drugi daljši prispevek je prispevek psihoanalitičarke, ki je v šestem letu visokofrekventne 
psihoanalize pacientke, verjetno še težje zaznamovane z nekompetentnima staršema v zgodnjem 
otroštvu, doživljala poldrugo leto trajajoči molk. Njen obsežen zapis sem lahko le na kratko pov-
zel, ker se mi je zdelo njeno razumevanje in empatično spremljanje pacientke zelo prepričljivo 
opisano in poučno. Začutimo tudi, kako lahko »pacient, ki ga je svet zavrgel, tudi sam zavrže 
svet« (gre za sintagmo avtorice prispevka). Če mu vendarle preostane nekaj drobcev upanja, nam 
z umikom v samomorilnost ali v tišino naloži težko breme dramatične hoje po konici noža med 
življenjem in smrtjo: »Čutila sem, da mi je delno zaupala in me potrebovala za nekaj, česar v 
tistem času še nisem mogla povsem prepoznati. Postopoma pa sem začutila, da sem njena rešilna 
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vrv, da ji rešujem življenje, zlasti v dnevih in tednih, ko sem bila edina oseba, s katero je imela 
stik.«

Pri poslušanju pacientovih besed in njegovih tišin se učimo o njegovem notranjem življenju. 
Podobno kot v manifestnih sanjah, metafori ali simptomu je tišina dogovorjena tvorba, ki jo mo-
ramo raziskovati, da bi razumeli njeno latentno vsebino in njen nezavedeni pomen. Pacientova 
tišina nam vedno sporoča pomembne čustvene vsebine. Pogosto si dovoli zdravilno vračanje v 
predverbalen odnos matere in otroka ter zrcali njegove druge adaptivne odzive. 

Medtem pa je lahko terapevtova tišina potencialno nevarna za paciente, ki nujno potrebujejo 
čustveni stik in podporo. Njena uporaba od terapevta zahteva, da se zaveda, kako lahko njegov 
molk vpliva na kakovost terapevtskega odnosa. Če povzamemo: tišina pacienta je sporazumeva-
nje, ki ga moramo razumeti. Tudi tišina terapevta je sporazumevanje, a mora biti tako vešča in 
izkušena, da omogoči ali zagotovi nadaljevanje terapevtskega procesa. To veščost in izkušenost 
si pridobimo s kilometrino, še pred tem pa jo pridobivamo v svoji osebni izkušnji in v taki ali 
drugačni obliki meditacije. Ob tem bi rad izpostavil svoje izkušnje zenovske oblike vadbe ču-
ječnosti in jo priporočil.

Naj še enkrat poudarim, da smo z obravnavanjem tišine kot vrednote skrajno nesodobni, saj 
nam sodobno življenje ponuja neštete priložnosti, da se ji umaknemo, pred njo zbežimo. Čemu 
le? Lorenz Marti (2012: 116) prepoznava v begu pred tišino beg pred notranjo praznino sodob-
nika: »Neposredno nas sooča z nami samimi, kar utegne biti neprijetno. Ko odpade vse zunanje, 
stojimo tu tako rekoč goli. Ker smo se vajeni istovetiti z mnogimi zunanjostmi, nam grozi padec 
v nič. Kdo sem jaz, ko odpadejo stvari, ki mi dajejo identiteto: ime, izvor, poklic, imetje? Mi 
tedaj še sploh kaj preostane? Kočljivo, a pomembno vprašanje. A ta praznina je v resnici vstop v 
poglobljeno zaznavanje življenja.«

Tako izkušnja tišine v moji primarni družini kot izkušnja tišine v moji učni analizi in nena-
zadnje izkušnje s tišino v moji psihoterapevtski praksi so me privedle do prepričanja, s katerim 
zaključujem: težko si predstavljam dobro psihoterapijo, v kateri ni dovolj prostora za tišino, 
tako za tišino pacienta kot za tišino terapevta – beseda in molk tvorita celoto psihoterapevtskega 
dogajanja. A tudi v tem oziru je psihoterapija plavanje proti toku sodobnega časa, v katerem je 
zanjo premalo prostora (Scott, 2009: 54): »Pesnik Rumi je verjel, da je govorjenje kakor pre-
grinjalo, ki zastira pomen, medtem ko tišina in mir pomen odstirata. Če opazujemo današnje 
psihoterapevte, psihologe in psihiatre z njihovimi sodobnimi medicinsko-znanstvenimi teorijami 
in psihopatologijami, ki menijo, da lahko psihične bolezni obravnavajo samo z uporabo intelek-
tualnih iger in govorice, zveni Rumijeva misel tuje. Vprašanje je, zakaj ne moremo biti tiho med 
vsemi cerebralnimi zaznavami in svojim strahom, da bi izpadli nevedno – v temnih nočeh naše 
duše. Stari grški zdravilci – preroki (Iatromantis) kot Parmenides so zdravili predvsem z uporabo 
tišine in počitka. Ta stara pot dela s tišino kot potjo zdravljenja je danes v zahodni kulturi bodisi 
pozabljena bodisi premalo razumljena. Tišino lahko cenimo kot pomemben del tega, kar psiho-
terapevti počnemo in mislimo.«

Pomen tišine v psihoterapiji
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Preseganje religije: refleksije o duhovnosti in psihoanalizi
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Povzetek

V pričujočem eseju presojam psihoanalitični proces in duhovnost, ki je utemeljena v tako imenovani 
negativni teologiji. Naravna duhovnost, kot jo poimenujem, nima nobene zveze z rituali ali dogmami 

niti s predpostavljanjem neke druge realnosti. Za takšno duhovnost niso potrebne asketske prakse, ampak 
se doživlja bolj skozi strahospoštovanje in občutje skrivnosti. Naravna duhovnost pojmuje kot pomembno 
tisto, kar nekoga veže na svet v obliki skrbi, sočutja in interesa, ki ga izraža. V članku želim pokazati, da 
vsebuje psihoanaliza globoko naravno duhovnost, ki spodbuja transcendenco, osredinjeno na tukaj in zdaj. 
Psihoanaliza ponuja metafore integracije, osebnega zavedanja, predelave, iskrenosti do sebe, trajne skrbi 
v medosebnih odnosih, ki so v harmoniji z najbolj univerzalnimi religioznimi vrednotami. Kot metaforo 
za naravno duhovnost vidim nekatere vidike teorije kvantne fizike, ki poudarjajo medsebojno prepletenost 
in nedoločenost. Svojo misel zaključim z ugotovitvijo, da separacija in individuacija nista končni cilj psi-
hološke integracije, pač pa je to kapaciteta za sprejemanje in doživljanje človeške vzajemne povezanosti. 
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bog, psihoanalitska psihoterapija, religija, občutki krivde, analiza introjektov

1Gerald J. Gargiulo is a psychoanalyst and psychotherapist. He maintains a practice in Stamford, Connecticut. He brings over thirty eight 
years of clinical experience to his practice. He is a very popular speaker and has lectured at academic institutions, professional organizati-
ons and lay audiences in the U.S., England and Canada. Dr. Gargiulo has published over one hundred articles and reviews, both academic 
and popular, and two books. He is currently on the editorial boards of Psychoanalytic Psychology, The Psychoanalytic Review, and The 
International Journal of Appiued Psychoanalytic Studies, he is also an associate editor of Contemporary Psychoanalytic Studies (Book 
Series/Rodopi Press). Dr. Gargiulo is past president of the Training Institute of NPAP, and the International Federation for Psychoanalytic 
Education (IFPE). 
Gerald J. Gargiulo je psihoanalitik in psihoterapevt. Dela v zasebni praksi v Stamfordu v zvezni državi Connecticut v ZDA. Za seboj ima 
več kot 38 let kliničnih izkušenj. Je priljubljen predavatelj tako pri ljubiteljski kot strokovni publiki v ZDA, Kanadi in Angliji. Izdal je 
prek sto člankov in dve knjižni monografiji. Je član uredniškega odbora revij Psychoanalytic Psychology, The Psychoanalytic Review 
in The International Journal of Applied Psychoanalytic Studies ter sourednik pri Contemporary Psychoanalytic Studies (Book Series/
Rodopi Press). Bil je predsednik Training Institute of National Psychological Association for Psychoanalysis ter International Federation 
for Psychoanalytic Education.

2Članek je bil leta 2007 objavljen v reviji Annual of Psychoanalysis, vol. 35, str. 97–108. Za objavo v Kairosu smo pridobili soglasje 
avtorja in revije. 

Kairos 6/1-2/2012 Strokovni prispevki



53

Abstract

In this essay, I evaluate psychoanalytic process and spirituality that is rooted in what is known as negative 
theology. A “natural spirituality”, as I name it, has nothing in common with formalistic rituals, dogmas 

or with postulating transcendent other-reality. Such a spirituality has no need for ascetic practices but rather 
fosters experience of mystery and awe. A natural spirituality grounds the personally meaningful as that 
which ties one to the world through the care, compassion and concern one evidences. I wish to show in the 
article that in psychoanalysis deep natural spirituality that promotes transcendence, focused on the here and 
now, is implied. Psychoanalysis offers metaphors of integration, of personal awareness, of working through, 
of selfhonesty, of sustained relational caring. These metaphors are in harmony with the most universal of 
religious values. I see aspects of quantum physics that emphasise mutual interconnectedness and open-
endedness as metaphors of natural spirituality. I conclude my thoughts with the idea that separation and 
individuation are not the final goal of psychological integration, but rather a developmental stage leading to 
a capacity to appreciate and experience human interconnection.
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Naravoslovje ... opisuje naravo, kakršna je, ko je podvržena naši raziskovalni metodi ... to pa 
onemogoča, da bi napravili ostro ločnico med svetom in jazom.

Weiner Heisenberg (1999: 81)

Če bi se celotno vesolje skrčilo do velikosti Zemlje, bi nam bil dostopen le del, ki je manjši od 
zrna peska. 

Brian Greene (2004: 285)

Psihoanaliza in duhovnost

Tako kot osebna analiza je tudi duhovnost izjemno zasebna. Vsakdo, ki ne beži pred življe-
njem, pozna tišino samotnega notranjega sveta, o katerem govori Winnicot. Posameznik, obdan 
s tem tihim prostorom, lahko izkusi – v odvisnosti od časa in prostora, vednosti ali mita, osebne 
izkušnje in potrebe – možnost za tisto, kar lahko dojamemo kot duhovno globino. V pričujočem 
eseju presojam psihoanalitični proces ter duhovnost, to je duhovnost, ki je utemeljena v tako 
imenovani negativni teologiji. Negativna teologija je v formalnem smislu poznana kot 'apofatič-
na pot', katere filozofske korenine segajo k filozofu Plotinusu3 iz tretjega stoletja stoletja našega 
štetja. Ne bom razglabljal o psihoanalitični tehniki ali specifičnih duhovnih praksah (kar ne po-
meni, da te teme niso pomembne), ampak je moj namen osredotočiti se na implikacije, ki jih ima 
za psihoanalizo duhovnost, utemeljena v negativni teologiji. 

Kolikor nam je znano iz zgodovine, so ljudje svojo dobo vselej preživljali z okvirjem, ki pre-
sega njih same. Kot sredstvo za izražanje samega sebe razumejo nekateri politično moč; sodobni 
kapitalizem na primer oglašuje prilaščanje stvari kot normo za samoizražanje. Znotraj religijskih 
tradicij je budistična nirvana morda najbolj prepoznavna izkušnja preseganja ponavljajočega 
se časa in vsakdanjih življenjskih nalog s premagovanjem iluzije o sebi in drugem. Židovsko-
krščanski mistiki in misleci so iskali obsežnejši kontekst, s pomočjo katerega bi bilo mogoče 
razumeti ter ovrednotiti življenje. To so dosegali predvsem tako, da so predpostavili prvobi-
tno transcendentalno realnost in učili pokornost božjim zapovedim, poskušali živeti pravično in 
tako, da so sprejeli božjega sina kot ideal, ki naj usmerja posameznikovo življenje. 

Preseganje mejá vase zaprtega, s seboj obremenjenega človeka, je bil tudi Freudov cilj. Kot 
vemo, sta bili njegovi teorija in tehnika namenjeni osvobajanju ljudi od omejujočih kulturnih in 
religioznih prepričanj, ki so ljudi utesnjevala, in iskanju osebne resnice, ki nudi olajšanje bre-
mena nevroz. To vsebuje njegov sentiment, da bi morala biti oseba po končani analizi sposobna 
ljubiti in delati. To je bilo filozofsko, eksistencialno stališče, ne pa izkustveno preverljiv znan-
stveni zaključek. Psihoanalitični cilji iskrenosti do samega sebe, raziskovanja sebe in soočenja 
s sabo imajo trdno mesto v zahodni tradiciji etičnega, filozofskega in duhovnega raziskovanja. 

3Drugi pomemben vpliv na negativno teologijo je imel t. i. Psevdo-Dioniz (418–485 našega štetja), čeprav je njegova oziroma njena 
dejanska identiteta neznana (Copleston, 1993: 91–100).
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S pomočjo strpnega preučevanja posameznikovega osebnega sveta ponuja psihoanaliza (para-
doksalno) izhod iz omejitev tega sveta.4 Duhovnost, kot jo opisujem v članku, nima nobene 
zveze s specifičnimi formalističnimi rituali ali dogmatskimi sistemi verovanja niti z nujnostjo 
predpostavljanja absolutne transcendentalne oziroma druge realnosti. Želim pokazati, da vsebuje 
psihoanaliza, če jo motrimo prek perspektive negativne teologije, globoko duhovnost – naravno 
duhovnost – ki spodbuja transcendenco, vendar transcendenco, ki se osredinja na tukaj in zdaj in 
ki sem jo poimenoval vsakdanja transcendenca (Gargiulo, 2004: 13).

Takšna vsakdanja transcendenca, o kateri bom govoril, je skladna z naravno duhovnostjo 
in ima več opraviti z vprašanjem, kako pri iskanju integritete – ne glede na to, da je ta zamisel 
včasih izmuzljiva – živeti z določeno mero modrosti kot pa z določanjem kakršne koli absolutne 
moči nad, izza ali v nasprotju s svetom, v katerem živimo. Gonja za močjo – ta past človeške 
želje – tako prežema človeško izkušnjo, da večina religij ustoliči teističnega boga kot njeno ne-
dotakljivo svetišče, za tem pa prek procesa identifikacije obljubljajo moč svojim pripadnikom in 
hkrati zabrišejo njen izvor. Podobno je morala empirična znanost pogosto nositi breme resnice 
(beri moči), s čimer je bila ustoličena kot raziskovalna metoda, katere zaključki so sicer lahko 
negotovi, a jih je vedno mogoče preverjati. Žal se psihoanaliza ni vedno izognila tej pogosti člo-
veški pasti prilaščanja moči. Kot se jasno izreče Francois Roustang (1982, 1983), pripada vse-
vedni analitik, ki poseduje ključe skrivnostnega in včasih zloveščega nezavednega, bolj tradiciji 
religiozne gnoze kot pa humanistično-znanstvenemu delovanju (Gargiulo, 1989).

 
Za razliko od negativne teologije ponuja pozitivna teologija, ki jo večina zahodnjakov enači 

z religijo in duhovnostjo, razumevanje človeškosti, ki temelji na mitični preteklosti ali transcen-
dentni sedanjosti, navadno izraženi prek tako imenovanega razodetja. Krščanska vera v izvirni 
greh, ki sicer ni utemeljena v nobenem svetopisemskem pričevanju, uči, da je vsakdo, ki je rojen, 
podrejen meseni želji in prevzetnosti, ki je značilnost individualnosti. Borba sv. Avguština s Pe-
lagijem, angleškim menihom, je bila povezana z vprašanjem, ali lahko ljudje najdejo odrešitev 
v naravi ali morajo priznati svojo prevzetnost ter nevrednost (izvirni greh) in iskati odrešenje v 
nečem zunanjem. Avguštin je zmagal in vrgel svojo senco na zahodno zgodovino; uspelo mu je, 
da so bili novorojenci krščeni, da bi jih očistili izvirnega greha, v katerega so bili rojeni in ga 
niso mogli spremeniti. Takšno prepričanje je eden od razlogov za zunanji poseg reševanja posa-
meznikov in za vse tisto, kar je sledilo oblikovanju religij, to je duhovne vodje, dogme in rituala. 
Čeprav je psihoanaliza namenjena razreševanju težav z močjo, tako da moč vrača posamezniku 
in mu prepušča izbiro, da išče kakršno koli modrost, ki jo lahko najde, pa lahko nehote ohranja 
sledi lastne različice izvirnega greha. To počne s klasičnimi formulacijami o gonih in neuresni-
čljivih fantazijah, potlačenih željah in razcepu spominov, kar vodi do podreditve nevednega pa-
cienta interpretiranju, to je vedočemu analitiku. Freud je verjel, da mora analitik ali analitičarka 
nastopiti kot zdravnik, ki ve, vendar je to počel zato, ker je menil, da je to edina drža, ki se lahko 
prebije skozi pacientove odpore. Na srečo je sodobna psihoanaliza razvila učinkovitejše inter-
vencije za obravnavo odporov, vendar škoda, storjena analitikom, ki so se učili v tej ortodoksni 
tradiciji, ni bila tako zlahka odpravljena. Za naše namene lahko rečemo, da ima duhovnost, ki se 
tiče preseganja preobremenjenosti s seboj, iskanja osebne iskrenosti in izkušanja globine življe-
nja malo opraviti z doseganjem moči, s posebno močjo ali z osvobajanjem domnevno padle ali 
poškodovane človeške narave. 

4Psihoanaliza ponuja možnost tistega, kar je Edward Glover imenoval 'osvobojena volja' (Glover, 1963: 193). 
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Duhovnost, proces in vprašanje boga

Znotraj zahodne filozofske tradicije je mnogo mislecev sprejelo tako imenovano procesno 
teologijo sledeč delu alfreda north whiteheda in charlesa hartshorna. Oba misleca menita, da 
je zahodna metafizika storila usodno napako, ko je opredeljevala realnost, ki je prek ali proti, 
iznad ali izpod zgodovine sveta, v katerem živimo, to je realnost, ki je absolutno transcendentna. 
Whitehead govori o božji prvobitni in posledični (ang. consequent) naravi, to je filozofskem 
interpretativnem vidiku božje neprekinjene evolucije, ki je sočasna s svetom. Charles hartshorne 
izhaja iz tega pristopa in govori namesto o absolutnem transcendentalnem drugem o panenteiz-
mu (Hartshorne in Reese, 1965). 

Vendar, če zavrnemo kakršno koli pojmovanje absolutnega boga, kaj nam še ostane od pojma 
duhovnost? Je to le religijsko ime za tiho samoten, vedno neznan prostor, o katerem govori Win-
nicot (1965: 187)? Je to le tihi prostor življenja v tukaj in zdaj, brez kritike nadjaza ali jazovega 
samoopazovanja? Čeprav se strinjam, da je Winnicotov samoten prostor zgovorna metafora za 
tihi pogovor vsakega posameznika s samim seboj in s svetom, v katerem živi, pa tišine sveta, 
ki jo želim orisati, ne najdemo le v neizrekljivih globinah posameznika, ampak tudi v neomeje-
nem prostoru sveta. Lahko bi rekli, da sta oba pogleda v bistvu enaka; tako bi na primer lahko 
razumeli uvodni citat Wernerja Heisenberga o sebi (ang. self) in svetu. Tihi prostor življenja in 
posameznikove samote je tišina, ki je osnova fantazije, ki vstopa v sanjarjenje ter obarva jezik. 

Duhovnost, o kateri govorim, obarva in poglablja posameznikovo vsakodnevno izkušnjo. 
Ta duhovnost je skladna s psihoanalizo in spodbujana s strani psihoanalize; enako zadovoljna 
je z zamenjavo nevrotičnega trpljenja za običajno nesrečo kot z zavedanjem življenja, ki vzbuja 
občutek skrivnostnosti in strahospoštovanja (ang. awe5 ). Nima potrebe po vpeljavi okultnega, ni 
regresivno oceanska in ni nujno povezana z estetskim občutkom sublimnega. Takšni duhovnosti 
niso nujno potrebne asketske prakse, ampak se doživlja bolj skozi strahospoštovanje in občutje 
skrivnosti (ang. mistery), ki ju vsakdo vnaša v življenjske dogodke. (S skrivnostjo mislim (2004: 
25) na zavedanje vedno znova nedosegljivega in hkrati vabečega spoznavnega obzorja.) To je 
naravna duhovnost, ki ni vezana na ideološke formulacije ali, kar je še pomembneje, iskanje 
tolažbe. Freudova običajna nesreča, ki prepoznava in sprejema kompleksnost življenja, njegovo 
nepredvidljivost in absurdnost, je s takšno duhovnostjo, kot sem že omenil, precej skladna (Fre-
ud, 1893–1895: 305).

Iz tega, kar sem povedal, mora biti jasno moje pojmovanje, da psihoanaliza in duhovnost 
tako rekoč hodita po istem mostu. Hodita po različnih straneh in imata posledično različne po-
glede. Vendar pa prečkata isti most, ki je most k življenju. Psihoanaliza nagovarja k razreševanju 
naših zavestnih in nezavednih načinov skrivanja pred seboj, našega bežanja pred tistim, kar je 
preveč boleče, kar vzbuja žalost in kar je preveč zmedeno, da bi lahko integrirali. Duhovna pot 
predpostavlja trezno priznanje našega prostora v vesolju, naše vzajemne odvisnosti od vsega, kar 
je, medtem ko hkrati naslavlja morebitno nanašanje nase in samoprevaro, ki takšno zavedanje 
preprečuje. Zaveza k odkritosti, k izkazovanju vljudnosti in sočutja ter sebe presegajoča želja po 
pravici so pomembni cilji za kakršno koli duhovno potovanje kot tudi za osebno analizo. 

5Opomba prevajalca: angleška beseda 'awe' v slovenščini nima enakovredne ustreznice. Za prevod smo izbrali besedo 'strahospoštovanje', 
ki združuje strah in spoštovanje. Vendar bi strah, ki je vsebovan v 'awe', morda bolje opisala beseda 'prepalost'. Gre tudi bolj za občudova-
nje kot pa spoštovanje. Bistvena pa je še tretja značilnost 'aweja', ki je čudenje. Združitev vseh treh občutkov 'awe' morda najbolje izrazi 
'zaprepadlost'. Slovenski besedi 'strahospoštovanje' manjka konotacija sublimnega, ki pa je vsebovano v 'awe' in ga v neki meri vsebuje 
tudi 'zaprepadlost'. 
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Psihoanaliza in negativna teologija

Zavedanje o tistem, o čemer se govori kot o svetem, se znotraj apofatske teologije ne more 
opredeliti kot estetska izkušnja (Otto, 1958), ampak je izkušnja, ki je sploh ni mogoče imenovati, 
naj se to še tako čudno sliši. Nekateri avtorji govorijo o 'mističnem ateizmu', da bi na ta način 
razumeli takšen pristop (Caputo, 1982: 278), to je ateizem, ki zavrača, da bi se molčečo čud 
življenja umestilo v neki drug prostor z neko drugo resničnostjo, ki gre prek ali proti realnosti, 
v kateri živimo. Zavrača tudi, da bi jo preprosto označili kot to, kar je po vzoru tradicije joge 
bil 'misticizem duše' (Otto, 1970: 161). To je oblika ateizma, ki ga zagovarja mojster eckhart s 
svojim prepričanjem, da je vsakršno govorjenje o bogu nenazadnje govorjenje o nas in pogovor 
z nami samimi; predlaga, da je tišina boljše izhodišče. Eckhart gre tako daleč, da reče: »Najve-
čje spoštovanje, ki ga lahko duša izkaže bogu je, da boga prepusti samemu sebi in se z njim ne 
obremenjuje.« (Mcginn, 2001: 145)

V večini primerov napravi psihoanaliza tradicionalne, dogmatske teološke metafore analizi-
rani osebi za nesprejemljive. Po moji izkušnji to ni nujno posledica psihoanalize, vendar pogosto 
je. Psihoanaliza ponuja, kot smo že rekli, alternativne metafore – metafore integracije, osebnega 
zavedanja, predelave, iskrenosti do sebe, trajne skrbi v medosebnih odnosih. Takšne metafore so 
v harmoniji z najbolj univerzalnimi religioznimi vrednotami, pa tudi s tistim, o čemer govorimo 
kot o kontekstu negativne teologije. Psihoanaliza, nezaupljiva do vsakršnih tolažečih izm-ov, 
skuša pomagati posameznikom najti njihovo življenjsko resnico znotraj njih samih. Freudova 
redukcionistična, a pronicljiva opredelitev boga kot projekcije naših potreb in strahov ne stori 
sile duhovnosti, temelječi na negativni teologiji. 

Duhovnost vsakdanje transcendence skuša ugotavljati temelje človekovih bivanjskih pogo-
jev in ne beži pred njimi.6 »Po njih sadovih jih boste spoznali«, naj bi dejal hebrejski prerok 
Jezus. Z istimi merili se presoja dovolj dobra analiza. Drugače rečeno: če posameznik ne doseže 
zmožnosti skrbeti za svet, ali potem lahko skrbi zase? Skrbeti za pomeni uporabiti osebno moč 
za dobrobit drugih in tudi sebe, kar je nasprotno od uporabe moči za poveličevanje sebe. Nega-
tivna teologija ne nudi tolažbe s pomočjo obljubljene nesmrtnosti ali božje vsemogočne moči, 
ki lahko spremeni dogodke iz posameznikove osebne zgodovine; edina tolažba, ki jo nudi, je 
skrb in spoštovanje, ki ga posamezniki dolgujejo eden drugemu in svetu. Ne vedeti, da ljudje 
dolgujemo takšno skrb, kaže na psihično bolezen ali duhovno slepoto. Gledano iz te perspektive 
je psihoanaliza prav toliko terapevtsko srečanje kot je duhovno popotovanje. 

Psihoanaliza in duhovna pot sta tako zasebni kot javni; obe sta, tako kot poezija, globoko 
subjektivni in hkrati univerzalni. Dobra poezija poglobi posameznikovo razumevanje sveta, kar 
je tudi cilj vsakega učinkovitega duhovnega prizadevanja. Tako kot dobra poezija, bi morali 
tudi psihoanaliza in duhovnost 'prebuditi v življenje' in če je nekdo prebujen, se 'odvezanost' 
– koncept, ki je vseskozi prisoten v večini duhovnih tradicij – po mojem mnenju ne bo kazala 
kot morebitna indiferentnost do sveta, ampak verjetneje kot čuječnost. Takšna čuječnost zajema 
občutek strahospoštovanja in včasih skrivnosti, ki se pojavlja v naši vsakodnevni izkušnji in nam 
tako omogočata, da zavzamemo konceptualno in čustveno distanco, ki v bistvu poglablja vklju-
čenost. Gre za distanco, ki poglobi vključenost, tako da prevlada nad narcističnim lastninjenjem 
naših dobrin, izkušenj ali celo bolečine. 

6Antično filozofsko študijo o pogojih človekovega bivanja najde bralec v: Epictetus, 1994
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V teku prevladujočega dela zabeležene zgodovine so religiozne organizacije oglaševale me-
tafore, ki razcepljajo. Začenši z zoroastrianizmom se je religiozna zavest opisovala prek termi-
nov svetlobe nasproti luči, dobrega nasproti slabemu, umazanega nasproti čistemu, odrešenega 
nasproti prekletemu, svetega nasproti profanemu, do neke mere celo razsvetljenega nasproti 
nerazsvetljenemu (Armstrong, 2005). Metafore, ki jih uporabljamo, ustvarjajo svet, v katerem 
živimo; so medij za samorazumevanje in tolmačenje naše izkušnje. Čeprav so lahko take meta-
fore v pomoč kot evokativni pridevniki, obstaja večno prisotna težnja, da bi jih razumeli na do-
beseden, fundamentalističen način, to je kot definitivne alternative. Fundamentalizem predpisuje 
in konkretizira 'resnico', ki je bila najdena in se jo mora braniti pred uničenjem časa in prostora. 
Resnica, ki je cilj osebne iskrenosti, se zamenja z resnico kot lastnino, kot mestom moči. Takšne 
religiozne in ločujoče metafore odtujujejo, saj oblikujejo zavest tako, da onemogočajo spre-
jetje nujne in notranje negotovosti posameznikovega zgodovinskega trenutka. Vse prepogosto 
so poskušale razrešiti nevednost in tesnobo smrti z obljubo dokončne razrešitve namesto le s 
povabilom. Vsaka duhovna praksa, ki ovira doživljanje sedanjega trenutka s tem, da ga tolmači 
v terminih nadnaravne prihodnosti ali tako, da sedanjost obsesivno kategorizira, je v nevarnosti, 
da zamudi izkušnjo, kako je 'biti živ'. 

Vednost o tem, ali naša individualna življenja presegajo našo zgodovinsko aktualnost ali ne, 
nam ni dostopna. Očitno je, da imajo človeška bitja globok strah pred lastno smrtjo, enako očitno 
je, da se večina bitij bori, da bi ostala živa. Kaže, da ljudi razlikuje nagnjenost k narcisizmu, iz 
katerega izvira občutek posebnosti. Po drugi strani je lahko strah pred lastno smrtjo povezan s 
strahom pred maščevalno kaznijo za posameznikovo morebitno agresijo in pokvarjenost (ang. 
badness). Izguba življenja se enači z izgubo ljubezni, s kaznijo in z osebno rano. Dobro/slabo, 
življenje/smrt, odrešenje/pogubljenje so pojmi, ki odtujujejo zaradi svoje dihotomije in posledič-
no spodbujajo napačno duhovnost. 

Nevrotične obrambe in značajska rigidnost sta psihološki ekvivalent religioznega fundamen-
talizma. Ne omogočata fleksibilnega uvida, saj reducirata kompleksnost sveta na formule inte-
rakcij: posamezniki in družba so razdeljeni na verne in neverne, na dobre in slabe ljudi. Če se v 
psihoanalizi proces odvija dobro, se dobro in slabo sebstvo slednjič zamenja z realnim; dobro in 
slabo se doživljata kot pridevnika, ne samostalnika, sta pridevniški oznaki, ki črpata pomen iz 
zgodovinskega trenutka, v katerem nekdo živi. Spoznanje, da so morala, posameznikova etika in 
tudi skupnostni občutek, kaj je dobro in slabo, odvisni od zgodovinskega trenutka, v katerem se 
pojavijo, ne podpira neodgovornega relativizma. Prej velja nasprotno; le s prepoznavo relativ-
nosti zgodovinskega trenutka lahko posameznik pristane na to, da bo ustvarjal (v Winnicotovem 
smislu) svet, ki ga je našel in na ta način živel pošteno in reflektirano življenje. 

Menim, da takšno stališče omogoča osebno svobodo, ne da bi bila pri tem žrtvovana odgo-
vornost do skupnosti. Takšna drža se za to, da bi spodbujala medsebojno sodelovanje, izogne 
grožnjam s prekletstvom, če govorimo v jeziku religije ali odtujitvi, če uporabimo jezik politike. 
Takšna drža seveda predpostavlja, da so posamezniki nahranjeni, imajo streho nad glavo, dostop 
do zdravstvene nege in jim je ponujena možnost izobraževanja. Te dobrine so plod sočutja, 
pravice in celo obzirnosti; vsakršna morala, ki jih ne spodbuja, odraža duhovnost, ki je obre-
menjena sama s seboj, kar pa seveda ni nikakršna duhovnost. Skozi vso zgodovino govorijo o 
tem tako vzhodna kot zahodna duhovna vodila. Psihoanaliza, katere rezultat je osebni uvid, a 
brez pripravljenosti skrbeti za tisto, kar se v nekem trenutku ne more doživeti kot moje, vodi 
prej k identitetni razpršenosti kot pa stabilizaciji. Če oseba preneha doživljati, da je povezana z 
drugimi, se identitetna stabilnost zgrudi v narcistični tesnobni jaz. Ko ne zmoremo več začutiti, 
da nas oblikujejo odnosi, tako kot nas oblikuje jezik, je naša zavest popačena. Kozarec vode je 
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še vedno kozarec vode, tudi ko prekinemo njegov odnos z vodnjakom, iz katerega je prišel in po 
katerem ga poznamo. 

Ko posameznik ne čuti potrebe, da bi dokazoval ali ugotavljal obstoj boga, mu prav tako ni 
treba dokazovati neobstoja boga. Ko začnemo ceniti izkušnjo, da smo živi, z vso lepoto, zaplete-
nostjo in tudi žalostjo zaradi neizogibnih izgub, ki jih prinaša življenje, se nam ni treba ukvarjati 
z nesmrtnostjo, ki lahko obstaja ali ne. Tovrstna vprašanja nas odvračajo od življenja tu in zdaj. 
Spoštovanje in sočutje do sebe in drugih nas nagovarja, da opustimo vsakršno misijonarsko de-
javnost; misijonarjenje je vse prevečkrat neprepoznana želja po osebni ali institucionalni moči. 
Naravna duhovnost, temelječa na negativni teološki perspektivi, pojmuje kot osebno pomembno 
tisto, kar nekoga veže na svet v obliki skrbi, sočutja, pravice in zanimanja, ki ga izraža. 

Metafore in analogije 

Veliko misli, ki sem jih očrtal, ko sem pokazal na odnos med psihoanalizo in duhovnostjo, 
so podobne zenovskim refleksijam (Bobrow, 1977, Suzuki, Fromm, & Demartino, 1963). Mnogi 
zahodni avtorji so si pri utemeljevanju njihove duhovne refleksije pomagali z zen budizmom. 
Menim, da lahko do globokega razumevanja naravne duhovnosti pridemo tudi tako, da poiščemo 
analogije pri sodobni kvantni mehaniki (Gargiulo, 2004: 11–23). 

Kvantna mehanika je v prizadevanju, da bi našla učinkovit kozmološki model, predstavila 
teorijo superstrun. Pomanjkanje prostora nam ne dovoljuje, da bi to teorijo podrobneje opisali. 
Namesto tega bi želel opredeliti nekatere od posledic, ki izvirajo iz takšnega modela. Kvantna 
fizika ponuja znanstveno, a težko razumljivo razumevanje tistega, kar pojmujemo kot realnost. 
Njene teorije potrjujejo filozofska raziskovanja o naravi realnosti, možnosti in tudi mejah vedno-
sti; njeni postulati spodbujajo dopuščanje procesa, skrivnosti in strahospoštovanja. Shakespeare 
nas opominja: »Iz takšne snovi smo, kot sanje ...« z dovoljenjem Barda predlagam bralcu, da 
pusti prosto pot domišljiji in si predstavlja tanke strune energije, ki so različno oblikovane in 
nihajo z različnimi jakostmi; ki so premajhne, da bi jih zaznali nam dostopni inštrumenti, a nam 
prek teoretičnih postulatov kljub temu ponujajo način razumevanja snovi, časa in prostora. Gre 
za postulate, ki morda lahko izpolnijo obljubo o celostni teoriji (to je v skladu z dognanji Einstei-
na), s katero bi lahko razložili vesolje. John Wheeler, vodilni teoretik kvantne fizike iz univerze v 
princetonu, je pri poskusu razumevanja 'zakaja' resničnosti v vseh njenih manifestacijah, govoril 
o mikrosvetu, ki podpira makrosvet, kot o meglici neomejenih možnosti, to je o kvantni peni 
verjetnosti (Greene, 2000: 128–129). 

Če je vesolje svet, ki je v procesu, kar odzvanja misli Northa Whiteheada in Charlesa Hart-
shorna, vendar v procesu, ki nima jasnega in opredeljenega cilja, potem vsak teoretični model, 
ki nam pomaga preseči očem vidno stvarnost sveta, vzbuja navdihujoče strahospoštovanje in 
obvladljivo skrivnostnost. Model vesolja neskončnih možnosti, kjer lahko na primer proton po-
tuje po kateri koli od možnih poti, po Richardu Fenymanu (Hawking, 1988: 134 ) pa celo nazaj 
v času, je eno od povabil, da bi segli izza vsakodnevne izkušnje življenja, o čemer govori tudi 
Whitehead (1957: 11) s filozofskega stališča kot o 'zgrešeni stvarnosti' (ang. misplaced concre-
teness). To je model, znotraj katerega se lahko gleda na svetlobo kot na valovanje ali delec; kjer 
se govori o verjetnostni funkciji valovanja, kar pomeni sprejeti tako nenavaden koncept kot je 
neobstoj lokalnosti (kvantna prepletenost), to je, da razdalja ne obstaja. To je svet verjetnosti, 
kjer ne moremo sočasno določiti lokacije in hitrosti protona. Normativna postane verjetnost, 
ne pa gotovost. Če metaforo o meglici neomejenih možnosti vzamemo resno, potem to pomeni 
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stalno porajanje v življenje iz sveta verjetnosti. Takšna teorija je skladna s procesno filozofijo 
Whiteheada in Hartshorna in tudi s psihoanalitičnimi ter duhovnimi ideali, ki sem jih opisal. 

Pri iskanju najbolj osnovnih vidikov snovi vzbuja kvantna teorija občutke strahospoštovanja 
in skrivnosti v zvezi s svetom, v katerem živimo in nam daje uporabne teoretične modele, da ta 
svet razumemo. Če je vesolje in z njim njegovi sestavni deli, to je človeška bitja, kvantni sistem 
(Lloyd, 2006: 122), potem govorimo o mnogostranskem razvoju in medsebojni povezanosti vse-
ga. Lahko bi celo rekli, da je mogoče vedeti nekaj o vsaki referenčni točki v svetu, od ljudi do 
dogodkov, od atomov do še bolj osnovnih elementarnih delčkov, saj vse točke vsebujejo poda-
tek. Ena od koristi sprejemanja take medsebojne povezanosti je, da daje posamezniku možnost 
postaviti protiutež korozivni vlogi narcisizma. Bolje bi bilo, če psihoanaliza ne bi razumela 
takšnega pogleda o popolni vzajemni povezanosti kot morebitno primitivno zlivanje z zgodnjo 
materjo (mati in jaz sva eno), ampak bi sprejela, da fiziki govorijo isto, kar filozofi, religiozni 
misleci in duhovni vodje učijo stoletja, tj. poudarjajo medsebojno povezanost vsakega posame-
znika, in da je znak patologije, če posameznik ne prepoznava takšnih povezav in se ne posveča 
skupni dobrobiti. 

V tem smislu lahko rečemo, da separacija/individuacija ni končni cilj psihološke integracije, 
pač pa je to razvojna stopnja, ki vodi h kapaciteti za sprejemanje in doživljanje človeške vza-
jemne povezanosti. Veliki pesniki so vedno poznali take resnice. Ko je Dante končal božansko 
komedijo s hvalno pesmijo ljubezni, ki premika sonce in druge zvezde (Dante, 1982: 296), je 
govoril o vzajemni povezanosti vsega z vsem; gre za razumevanje ljubezni kot povezujoče. Vse 
dolgotrajne duhovne tradicije govorijo o mogočni enosti stvari in iluziji separacije. Seng ts'an, 
taoistično-budistični mistik iz šestega stoletja, je napisal: »Eno – je vse, / vse – je eno.« (Ber-
cholz in Kohn, 1993: 152) mojster Eckhart je znotraj svoje religiozne tradicije napisal: »Oko, s 
katerim gledam boga, je oko, s katerim bog gleda mene / moje oko in božje oko je eno oko in 
eno videnje, eno védenje in ena ljubezen.« (Mcginn, 2001: 149) Ni nujno, da sprejemamo takšne 
religiozne metafore, da bi doživljali naravno duhovnost; v bistvu je pomembna posameznikova 
izkušnja živosti (ang. aliveness). Občutek živosti je zavedanje vzajemne povezanosti. 

Jezik organizira naš svet in našo zavest, a s kategorizacijami tudi deformira izkušnjo. Kvantni 
fiziki, tako kot tradicija zena, postavljajo pod vprašaj sam koncept realnosti. Edwin Schrödin-
ger, pomembna osebnost v kvantni fiziki, govori o realnosti kot o nujnem, a le operativnem 
konstruktu. Mara Beller (1999), ki povzema Schrödingerjeve misli, piše: »Zamisel realnosti kot 
take, ki obstaja objektivno in neodvisno od človeških opazovalcev, je nesprejemljiva, če že ne 
kar nesmiselna. Vendar Schrödinger meni, da je koncept realnosti nepogrešljiv tako v znanosti 
kot v vsakodnevnem življenju.« (str. 282) Kot nas opominja Brian Green (2004), zaznamo ljudje 
le majhne drobce in delčke našega sveta. Naravni duhovnosti, ki temelji na negativni teologiji, je 
bližje nevédenje kot védenje; tema, ki lahko pelje do iznajdbe, kot pa luč gotovosti; tišina, ki ve, 
da življenjske resnice pogosteje najdejo nas kot pa mi njih. Paul Ricoeur (1974: 185) nas spomni, 
da je 'samo-prepoznavanje' ena od takšnih resnic in da je v jedru psihoanalize. 

Vsakodnevna transcendenca ceni neomejenost (ang. Open-endedness), ki jo ponuja svet, 
neomejenost, ki jo ponazarjajo tudi ljudje. Vsakodnevna transcendenca ni združljiva z dogma-
mi – religioznimi, duhovnimi ali psihoanalitičnimi. Dogma skuša razrešiti tesnobo nevédenja z 
begom v gotovost. Ni nujno, da dovolj dobra psihoanalitična izkušnja osebi omogoči dokončno 
razrešiti tesnobo, pač pa, da jo postavi v kontekst in sprejme njen vir. Dovolj dobro duhovno za-
vedanje napravi nekaj podobnega, zato posamezniku ni treba bežati pred tesnobo ali trpljenjem. 
Posameznik lahko izkuša normalen strah pred silo življenja in tesnobo smrti. Bati se smrti, na 

Preseganje religije: refleksije o duhovnosti in psihoanalizi



61

primer, ni v nasprotju z duhovnostjo. Ne glede na osebni narcisizem želi življenjska sila vezati, 
ne pa razdruževati. Prepoznanje, da nas vsaj toliko, ali še bolj kot osebni narcisizem, vodi ži-
vljenjska sila, razlikuje občutek živosti od golega obstajanja. 

V enem od prejšnjih člankov sem (Gargiulo, 2004) napisal: »Michelangelova freska božjega 
ustvarjenja človeka v Sikstinski kapeli prikaže boga in človeka, ki sta si kot za prst blizu, vendar 
svetove narazen. Kar se nas dotakne, kar nas navda z življenjem je v resnici neomejena globi-
na sveta in nas samih, ki smo del te neomejene globine. Takšna odprtost ne predpostavlja niti 
verskih prepričanj niti posebnih duhovnih vaj. Pomeni pa tiho doživetje skrivnosti, zavedanje 
strahospoštovanja in dostojanstvo, ki smo ga dolžni svetu.«

Psihoanaliza je predana temu cilju, vendar je vse prevečkrat ponujala redukcionistično bra-
nje duhovnosti, ne le religioznih praks. Posledično je izkazala svojo nezmožnost razlikovati 
eksistencialne cilje, ki so v ozadju različnih duhovnih tradicij, od specifičnih religioznih oblik, 
ki so jih izražale. Skrivnost ni mistifikacija in altruizem ni mazohizem. »Skrivnost nas lahko 
obvladuje prav tako kot vednost; daje nam prostor, ki nam omogoča, da ljubimo svet, živimo v 
njem in ga napravimo za resničnega.« (Gargiulo, 2006) vendar morajo taki sentimenti – kot se 
psihoanaliza dobro zaveda – izhajati iz žive izkušnje, ki jo lahko povzamemo z besedami, da is-
kanje življenjske modrosti budi željo po širjenju pravice, izkazovanju vljudnosti in upoštevanju 
potrebe po sočutju in empatiji, ko se srečujemo z drugimi in samimi sabo. Brez takih izkušenj 
posameznik izgubi svoj pristan, svojo dušo. 
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Terapevtsko-svetovalni proces z osebo, 
zasvojeno s spolnostjo

A counselling process with a person addicted to sex 

Povzetek

Članek prikazuje potek svetovalno terapevtskega procesa z osebo zasvojeno s spolnostjo. Razumevanje 
težav in obravnavanje zasvojenosti s spolnostjo poteka v kontekstu teorije izbire in realitetne terapije, 

utemeljene s teorijo izbire katere avtor je ameriški psihiater in psihoterapevt William Glasser. Skladno z 
aksiomi teorije izbire je terapevtski proces usmerjen v klientovo ponovno prevzemanje nadzora nad življe-
njem z izboljšanjem obstoječih odnosov in učinkovitejšim tešenjem psihičnih potreb

Ključne besede 
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Abstract

The article presents the course of the therapeutic procedure with a person addicted to sex. Understanding 
and addressing the problems of addiction to sex is considered in the context of reality therapy and 

choice theory, the author of which is an American psychiatrist and psychotherapist William Glasser. In 
accordance with the axioms of choice theory it is a therapeutic process focused on the client taking control 
of his/her life by improving existing relationships and better satisfying basic psychological needs.       
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Po telefonu je poklical 45-letni Alen in izrazil željo, da pride na pogovor. Povedal je, da misli, 
da je zasvojen s seksualnostjo, saj se je v obdobju zadnjega leta nanjo popolnoma osredotočil, ob 
tem pa zanemaril druge življenjske obveznosti in aktivnosti.  

Spomnim se zadrege in nelagodnosti klienta na prvem pogovoru. Najin uvod v začetek te-
rapije je bil daljši kot sicer, saj sem želel s klientom vzpostaviti povezovalni odnos – da se ta 
sprosti in začuti, da ga sprejemam, ne glede na težave, s katerimi prihaja k meni. 

Klient je prišel na prvi pogovor z že izdelano samopresojo, v smislu zaznave težav s preko-
merno okupiranostjo s seksualnostjo in zavedanjem, da to vpliva na njegovo počutje in kakovost 
življenja. 

T: Ali lahko poveste kaj več o težavah, s katerimi se trenutno soočate, prosim? 

K: Ugotavljam, da so vse moje misli prepletene s seksom. Ves čas se vrtim okoli teh misli 
in jih ne morem prekiniti, ne morem izstopiti ven iz tega začaranega kroga. Izhoda ne 
vidim. Pred kratkim sem bral članek o zasvojenosti s spolnostjo in so se mi v trenutku 
odprle oči. To je to. To se dogaja meni. Zasvojen sem s seksom! Niti ne s seksom, ampak 
z erotiko. Pornografije ne maram. Mene vznemirja gledati erotične fotografije, s tem sem 
dobesedno obseden in to lahko počnem ure in ure, cel dan. Moje telo je takrat pod po-
sebno napetostjo, težko vam to opišem, kot da bo eksplodiralo, če se ne potešim, ampak 
potem pa, ko pridem k sebi, ko se umirim, je moje počutje obupno. In tudi ta umirjenost, 
ki jo dosežem, ne traja prav dolgo, kmalu postanem spet zbegan, nemiren, če bi mogel 
takrat kam pobegniti …

T: Verjamem, da vam ni prijetno. S kakšnim namenom ste prišli na pogovor, kaj si želite 
zase, za svoje življenje?  

K: Slabo se počutim, ker to počnem. Mislim, da rabim pomoč, ne vidim pa, kako se bom 
tega rešil, ker to mi je dostopno skoraj ves čas, jaz pa nimam te moči, da bi se temu uprl.

T: Verjamem, da boste sčasoma pridobili to moč. V tem pravzaprav prepoznavam pomen 
terapije in svojo vlogo. Da vam stojim ob strani ob soočanju s težavami, ki vas pestijo 
in da skupaj poiščeva nove boljše izbire. Zanima me, kakšna so vaša pričakovanja glede 
terapije, pri čem, po vašem mnenju, potrebujete pomoč in kako vam jaz lahko pri tem 
pomagam?

K: Z vami se želim brez zadržkov pogovoriti o svojih težavah, ker v življenju nimam niko-
gar, ki bi mu lahko zaupal, mu potožil, kaj me muči, ker se bojim, da bi naletel na posmeh, 
na podcenjevanje. Pravzaprav se mi je tudi to že zgodilo in me je zelo prizadelo. 

T: To, kar vam lahko zagotovim, je, da bom vašo situacijo obravnavala strokovno in ve-
stno kot katero koli drugo zaradi katere človek trpi, in pride k meni na pogovor. Rada bi 
vam tudi rekla, da bo vse, kar bova govorila, ostalo pri meni, k temu me zavezuje etični 
kodeks in brez vašega soglasja tudi ne bom primera uporabila v svoje učne in profesio-
nalne namene. To sem vam dolžna zagotoviti, to je moja odgovornost.

K: Zaupam vam, v redu je. Razmišljal sem, pravzaprav sem ugotovil, da se k tem mojim 
početjem zatečem takrat, ko mi je hudo. Takrat me neka sila žene k erotiki, da se potešim, 
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omamim in potem lažje funkcioniram. Vsaj mislim, upam, da bom lažje funkcioniral, in 
verjetno na začetku tudi sem, sedaj pa mi je še težje. Moje počutje v zadnjem času ni 
dobro. Mislim, da trpim. Težko si priznam, najraje bi videl, da bi bilo vse skupaj samo 
užitek, ne pa moja nočna mora. V resnici, razen dela v službi, ne delam kaj dosti koristne-
ga, ves čas mislim samo na to, kdaj bo naslednja priložnost, da bom lahko gledal te reči. 

V nadaljevanju klientu zastavljam vprašanja, ki bi lahko pripeljala do neuresničenih »sličic«, 
podob, ki jih hrani v svojem osebnem albumu – svetu kakovosti, saj so, skladno s teorijo izbire, 
v ozadju klientovega destruktivnega vedenja nepotešene psihične potrebe.  

T: Pravite, da s k temu početju zatečete, ko vam je hudo. S čim povezujete to čustvo? Kaj 
v tistem trenutku pogrešate? 

K: Ne vem, kako bi vam razložil. Zdi se mi, da se pravzaprav nič posebnega ne zgodi, vsaj 
jaz ne opazim, da bi se kaj zgodilo. Se pa takrat počutim nekako, kako bi rekel, prazno, 
votlo, eno tako splošno žalost, praznino čutim v sebi.

T: Ali morda povezujete vaša ravnanja s kakšnim dogodkom, z nezadovoljstvom, ki ste ga 
zaznali pri sebi ali v vašem zakonu, družini?

K: Ne, ne spomnim se, da bi se kaj zgodilo in da bi se od takrat začel s tem ukvarjati tako 
intenzivno. Se pa je vse skupaj začelo dogajati že v mojem otroštvu. Če se prav spomnim, 
bil sem star tam okrog šest, sedem let, ko sem se začel samozadovoljevati. Seks me je od 
nekdaj zanimal, lahko bi rekel, da me je zanimal veliko bolj kot moje vrstnike. Pravzaprav 
niti ne vem, ali sem od seksa res odvisen ali pa je to čisto običajno in zganjam paniko po 
nepotrebnem.

Na tem mestu nisem bila pripravljena razglabljati o dvomu, ali je sploh zasvojen, tudi ne 
o vprašanju, »ali tega drugi ne počnejo«. Za uspešnost terapije se mi tudi ni zdelo pomembno 
vprašanje, kdaj je človek dejansko zasvojen. Edina relevantna informacija je, da se z izborom 
takšnega vedenja klient ne počuti dobro, da torej na ta način ne uspe učinkovito zadovoljevati 
temeljnih psihičnih potreb. Počutje je tisti signal (merilo), ki našemu organizmu sporoča, ali 
uspemo živeti skladno z želeno sliko v svetu kakovosti ali ne. 

V nadaljevanju poskušam razširiti kontekst iz simptomatike na odnose, saj klient svojih težav 
še ne povezuje z odnosnimi problemi, ko se pomanjkanje dobrih odnosov zamenjuje z uživa-
štvom. Nadaljujem s pogovorom, ki vodi klienta k samoevalvaciji. Predvidevam, da bo tera-
pevtski proces potekal v smeri klientove okrepitve zaupanja vase, v svoje sposobnosti, da bo z 
novimi izbirami v življenju počel stvari, ob katerih bo občutil užitek in zadovoljstvo, le da temu 
potem ne bo sledilo trpljenje. 

T: Ali ste v partnerstvu, imate družino?

K: Da, imam družino. Žena ve vse, pred njo ne skrivam ničesar, ker me ne obsoja. Sicer 
me je sram, da ima takega slabiča za moža, sram me je tudi pred hčerama, ker vem, da 
nekaj vesta, pa se o tem nikoli nisem z njima pogovoril. 

T: Mar to pomeni, da vas vaše početje nekako medsebojno razdvaja?
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K: Da, med nama z ženo to visi kot prepad, čeprav tega ne omenjava, oba veva, da  to 
obstaja. Hčerki, zlasti starejšo, čutim, kot da ve za moje početje, in tudi, da mi to zameri, 
pomislil sem tudi na to, da se ji morda zdim zaradi tega ostuden, čeprav nič od tega ni 
bilo izrečeno. Ko sedaj razmišljam, ugotavljam, da vsi v družini vemo, za kaj gre, nihče 
pa o tem ne spregovori. Verjetno nam je doma zaradi tega kdaj tudi mučno. Seveda nam 
je mučno. 

T: To je pomembno spoznanje – da se vi in vaši bližnji ne počutite dobro. Če se strinjate, 
bi prihodnjič nadaljevala pogovor o odnosih, ki so za vas pomembni. Mislim, da bo za 
prvič dovolj. 

K: Je dovolj, da. Iskreno vam povem, da sem na začetku razmišljal, da bi mi bilo lažje 
govoriti o svojih težavah z moškim terapevtom, razlagati ženski te stvari je še večja muka. 
T: Kako se počutite po tem prvem pogovoru?

K:  Počutim se dobro, sem umirjen. Rad bi še prišel k vam. Hotel sem reči, da sem na 
začetku imel ta dvom, sedaj ne.

T: V vsakem primeru imate pravico do moškega terapevta. Takšna odločitev je zame pov-
sem sprejemljiva. Želim pa povedati, da terapija v prihodnje ne bo osredotočena na po-
govor o spolnosti, če je to tisto, kar je za vas neprijetno. Dobro je, da vem, kako svoje 
težave razumete, doživljate, kakšne so vaše aktivnosti v zvezi z njimi, to pa je tudi vse. Iz 
teorije, ki jo poznam, vem, da so zasvojenosti posledica nezadovoljujočih odnosov, kar 
sva v nekem delu pogovora ugotovila tudi midva – predlagam, da prihodnjič usmeriva 
pozornost na vaše odnose, vedenja, v vaše življenjske aktivnosti. Kaj vi mislite o tem? Ali 
menite, da imajo vaše težave kakšno povezavo z vašimi odnosi?

K: Ne vem, verjetno. Že prej sva ugotavljala, da nam doma ni najbolje in verjetno je lo-
gično, da če bi bil povsem zadovoljen s svojim življenjem, ne bi imel nekih čudnih potreb. 

T: Ali se strinjate, da prihodnjič skupaj pogledava, kako je z vašimi odnosi?

K: Strinjam se.

Klient je zelo slikovito opisal svoje celostno vedenje in neizogibno interakcijo posameznih 
komponent (okupiranost z mislijo in/ali aktivnostjo, kateri obvezno sledita tudi fiziologija in 
čustvovanje). Prisotna je prava paleta čustev – od užitka, ugodja, mirnosti do občutkov krivde, 
manjvrednosti, nemoči, nesposobnosti …  

Klient je že zaznal zahrbtno delovanje zasvojenosti (čeprav t. i. nekemične), kar pomeni, da 
je »droga« že začela popuščati, klient pa že zaznava bolečino, ki pomeni izgubo nadzora. Kljub 
temu še vedno vzdržuje zmoten občutek nadzora, ker še ni uspel razviti bolj zadovoljujujočih na-
činov tešenja temeljnih potreb. V nadaljevanju terapije bom zato, skupaj s klientom, ugotavljala, 
katera je tista spremenljivka (neskladje med stvarnostjo, kot jo zaznava, in  notranjimi navodili, 
kakšna stvarnost je najboljša za preživetje), ki jo nadzoruje.

Virtualna erotika Alenu omogoča lahek dostop do užitka, kar vpliva na kemično delovanje 
možganov, in sporočanje, da je vsaj ena od temeljnih človekovih potreb zagotovljena. Dejstvo 
je, da Alen poskuša s takšnim omamljanjem zmanjšati bolečino frustracije v svojem življenju. 
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Cilj terapevtskega dela z Alenom je, da razvije načine, s katerimi bo dosegal užitek, ki ga 
je kdaj prej že okusil. Načine, ki mu bodo omogočili uživanje v vsakdanjih življenjskih zado-
voljstvih, ki trajajo dlje in resnično zadovoljujejo eno ali več temeljnih človekovih potreb, ker 
jo zadovoljuje v odnosu s svojimi dragimi. Ob takšnem zadovoljujočem tešenju potreb bo začel 
opuščati stari način omamljanja, saj ga ne bo več potreboval. 

Klient se zaveda uničujoče moči zasvojenosti, pripravljen je na spremembo vedenja, ki mu 
bo zagotovila tudi boljšo, trdnejšo prihodnost skupaj s svojo družino. 

Morda sva v naslednjem pogovoru, ki ga predstavljam, storila korak nazaj v iskanju bolj 
zadovoljujočih izbir, vendar sem sledila klientu, njegovim potrebam v tistem trenutku. Znotraj 
okvira, ki ga je zasnoval klient, sem vodila pogovor v skladu s prepričanji teorije izbire.

K: Ko sva se zadnjič pogovarjala o tem, kdaj se mi je začelo to dogajati, sem se zamislil. 
Spomnil sem se prepirov med staršema, zlasti tistih, ko je oče prišel domov pijan in kričal 
na naju z materjo in bil večkrat tudi nasilen do naju obeh. Zlasti do matere. Takrat sem 
šel v svojo sobo, da bi imel mir, da bi se skril pred tem, kar se je dogajalo. Zdi se mi, kot 
da sem se s samozadovoljevanjem potolažil, kot da je bila bolečina potem manjša. So se 
pa ti prepiri stalno dogajali, ker je bil moj oče alkoholik, in potem sem tudi samozadovo-
ljevanje redno prakticiral. Če pomislim, kakšna »štala« je bila pri nas doma! 

T: Žal mi je, da ste imeli takšno žalostno otroštvo. 

K: Na srečo je »fotr« kmalu umrl in sva ostala z materjo sama. No, ne vem, če kmalu – 
star sem bil 15 let, po mojem mnenju je bila škoda že narejena. 

T: Ali sta se uspela z očetom, do njegove smrti, kako zbližati?

K: Ne, nobene možnosti ni bilo. Ko sem prišel v puberteto, sem se mu začel upirati, branil 
sem mater, kolikor sem upal. Umrl je na hitro, nisva se poslovila.

T: Kako si danes, kot odrasel, razlagate očetova ravnanja?

K: Jaz mislim, da je bil en velik slabič, ki ni znal poskrbeti za svojo družino. Ni spoštoval 
svoje žene, z mano tudi nikoli ni bil zadovoljen, zanj sem bil le »mulc«, ki mu je v napoto. 
Nimam lepih spominov, nič lepega me ne veže na mojega očeta.

T: Ali bi vam bilo lažje, če bi na njegova ravnanja, ki so bila za vas boleča in za katera 
tudi ni nobenega opravičila, pogledali še kako drugače?

K: Kako naj pogledam še kako drugače? 

T: Razmišljam o tem, da so bili to morda, seveda absolutno ponesrečeni, poskusi, da bi ga 
vidva z materjo bolj upoštevala, spoštovala. Vem, da si je on vse to ravno s temi vedenji 
zapravil, vendar ljudje pogosto zmotno mislimo, da si bomo ravno z nasiljem in drugimi 
prisilnimi vedenji zagotovili ljubezen svojih bližnjih, njihovo pripadnost. 

K: Jaz mislim, da mi je lahko iz oči prebral, da ga preziram. Koliko ur sem čakal po po-
uku z njim v gostilni, da me je potem peljal domov. Sramoval sem se ga in on je to moral 
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vedeti, ker sem mu to tudi pokazal. Mati se ga je bala. V njenih očeh je lahko prebral 
strah, bojazen, da bo njej in meni kaj naredil. 

T: Kako bi še opisali njun odnos? 

K: Mati ga ni ljubila. Med njima nisem zaznal nobene naklonjenosti. Saj sem večkrat 
pomislil, da je bil v resnici zelo nesrečen človek, nisem pa vedel, zakaj je nesrečen, kaj se 
mu je tako hudega zgodilo v življenju.

T: Morda ni znal vzpostaviti boljšega odnosa z ljudmi, ki jih je imel rad – z vama z ma-
terjo?

K: Če tako razmišljam, mi gre kar malo na jok. Čutim usmiljenje do njega, namesto jeze, 
ki sem jo občutil vsakič, ko sem pomislil nanj.

T: Spomnim se terapevtke, ki je govorila o »garderobni sobi zamer«. V tej sobi hranimo 
vse, za nas boleče dogodke, zamere do drugih ljudi, z oživljanjem katerih si ustvarjamo 
trpljenje. Ali si lahko predstavljate, da imate vsako od teh zamer oblečeno, kot majico, 
in si jo potem, kot staro majico, ki je ne želite več nositi, ker vam sploh ni všeč, slečete in 
odvržete na tla. In tako slečete eno za drugo iz svojih ramen dol, vse svoje zamere. Potem 
pa odkorakate iz te garderobne sobe zamer in zaprete za seboj vrata, vse zamere pa pu-
stite za temi vrati. Ali bi vam bilo lažje, če bi opravili s svojimi zamerami na tak način?

K: Ko sem vas sedaj poslušal, so se mi pred očmi slikali, ampak res dobesedno slikali, 
prizori, ljudje, s katerimi bi rad za vedno opravil. Potem bi bila moja ramena res lažja. 
Zdi se mi, da je preteklost moje breme. 

T: Ta »garderobna soba zamer« je eden od načinov, kako lahko opravimo z zamerami. 
Gre za naše zaznavanje nečesa, ki je lahko tudi drugačno, takšno, da je nam lažje, tako 
kot sva se prej pogovarjala o vašem pogledu na ravnanja vašega očeta.  

K: Nisem še razmišljal na ta način. Moje edino prepričanje je bilo, da tako pač je, se 
pravi, da je tisti moj pogled na nekaj edini možni, da drugega ni, ne obstaja. 

T: Boste videli, morda vam bo to, o čemer se danes pogovarjava, v pomoč pri »pogledu 
nazaj«. Čeprav, Alen,  ali vam »gledanje« v preteklost, njeno oživljanje, kakor koli poma-
ga, da bi rešili težave, s katerimi se soočate sedaj?

K: Kaj pa vem. Sedaj imam probleme s seboj, takrat sem jih imel z očetom. Mogoče se pa 
razlog za moje težave skriva v otroštvu.

T: Mogoče. Kako bi vam to spoznanje lahko pomagalo pri reševanju težav, ki jih imate 
trenutno?
K: Da, vedel bi, kaj je pravi vzrok za moje težave. 

T: Vedeli bi, da izhaja vzrok za vaše težave iz vašega otroštva. Vedeli bi morda tudi, kdo 
je kriv za težave, s katerimi se soočate danes. Toda, še vedno ne vem, kako vam lahko 
ta spoznanja pomagajo pri reševanju vaših trenutnih težav – tj. pretirano ukvarjanje z 
virtualno erotiko?
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K: Ne vem, mislil sem, da boste potem vi vedeli, kaj s tem?

T: (nasmeh) Te čudežne palčke nimam. Tega, kar se vam je zgodilo, se ne da izbrisati. Žal. 
Lahko pa pogledava na vašo preteklost v luči teorije izbire. Teorija izbire razlaga, da, 
seveda, so lahko pretekli travmatični dogodki pustili na nas določene posledice, vendar 
nam ukvarjanje z njimi danes ne pomaga, da bi se mi počutili bolje, da bi živeli srečno in 
zadovoljno, tukaj in zdaj. Razlog za našo trenutno nesrečnost je v sedanjosti, v trenutnih 
odnosih ali v odsotnosti odnosov. Zato bi se, če se strinjate, prihodnjič pogovorila o od-
nosih, ki jih imate z drugimi. 

K: Da, strinjam se. V tem času bom tudi sam pri sebi razmislil, kako je z mojimi odnosi. 

Klientove frustrirajoče izkušnje v zgodnjem otroštvu povezujem z »zatekanjem« k spolnosti, 
k nečemu, kar mu prinaša ugodje, kot poskus, da zadovolji svoje potrebe. Z načinom manifesti-
ranja stiske je mogoče povezati tudi dejstvo, da je bil v otroštvu fizično in psihično zlorabljen. 
Vendar s klientom pri informacijah o zlorabah nisva obstala. Po Glasserjevem prepričanju ni le 
neučinkovito, temveč v terapevtskem procesu celo škodljivo, za nekatere – zlasti psihoanalitske 
– pristope pa nujno, podoživljanje in soočanje z zlorabo. Škodljivo je zlasti sporočanje ljudem, 
da so žrtve in da si sami ne morejo pomagati. Teorija izbire razlaga, da je najpomembneje, da 
klienti spoznajo, da trpijo zaradi izgube zaupanja v ljudi – prizadeli so jih ljudje iz njihovega 
sveta kakovosti. Alen potrebuje zadovoljujoč odnos z nekom, ki mu lahko zaupa.

Ker je vsako naše vedenje namensko, verjamem, da imajo tudi ohranjanje in ponavljajoče 
oživljanje preteklosti ter usidranje v vlogi žrtve nek namen. V to nisem želela posegati grobo, 
temveč sem zaradi vzdrževanja odnosa in klientovega postopnega učenja prevzemanja odgovor-
nosti to nekoliko dopuščala. 

Aksiom teorije izbire razlaga, da kljub temu, da je človek v svoji mladosti doživel travmatič-
ne dogodke, v resnici ni žrtev svoje preteklosti, razen v primeru, da to vedenje izbira v sedanjem 
ali aktualnem življenju. Za rešitev stiske klienta je zato ključno vprašanje – kako lahko sedaj, v 
aktualnem življenjskem obdobju, zadovolji svoje potrebe in živi zadovoljujoče? 

Prisluhnila sem klientu, ki je izrazil željo, da spregovori o zanj bolečih dogodkih iz otroštva 
in mladosti. Klientovo izpoved sem uporabila za razlago teorije izbire – s kakšnim namenom 
izbiramo določeno vedenje, kaj nas pri tem žene pa tudi, kako naše počutje ni nujno odvisno od 
vedenja drugega ter na kaj imamo resnično vpliv v svojem življenju. 

S klientom sva počasi prehajala k spoznavanju odnosov z bližnjimi in ugotavljanju zado-
voljstva z obstoječimi odnosi. Alen je mater omenjal kot edino odraslo osebo, s katero se je v 
obdobju odraščanja uspel najbolj povezati. Zato morda ne preseneča njegova izbira, da je to prvi 
odnos, na katerega je pomislil, čeprav z materjo že dolgo ne živita več skupaj in si je ustvaril 
tudi svojo družino. Morda pa Alen še vedno išče razloge za svojo sedanjo nesrečnost v trpečem 
otroštvu.

 
K: Ko ste zadnjič govorili o odnosih, mi je na misel najprej prišel moj odnos z materjo. 
Zanimivo, ker ona trenutno sploh ni tako zelo prisotna v mojem življenju.

T: Ali je odnos z materjo tisti, ki bi se mu želeli v tem trenutku posvetiti?

K: Želim, da spregovoriva  tudi o tem. Mislim, da imam tukaj dosti nerazrešenega. 
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T: Prav. Kako vidite sedaj vajin odnos? 

K: Z materjo sva bila vedno zaveznika. Se ve, zakaj. Jaz vem, da je ona zame naredila 
maksimalno, kar je lahko v tistih razmerah. Če bi ne imel takšne matere, bi bilo zame 
veliko huje. Ona je poskrbela, da sem bil vedno urejen in da smo tudi navzven, kolikor je 
pač bilo mogoče, delovali kot urejena »familija«. Do matere glede tega nimam nobenih 
zamer. Je pa bila do mene vedno zelo zahtevna, težko sem dosegal njena merila, že kot 
otrok. Hotela je, da sem v šoli zelo dober, meni pa ni bilo do učenja in potem sem bil 
deležen pritiskov. Še danes pritiska name in želi, da bi imel izobrazbo, da bi bil uspešen, 
pomemben. Zdaj več ne pustim, da me s tem vznemirja.  

T: Ali sta z materjo morda kdaj govorila o njeni težnji, da imate dobro izobrazbo?

K: Niti ne. Bolj sem se temu ves čas upiral, kot pa da bi ugotavljal, zakaj mi toliko teži s 
tem. Kot da sem lahko dober človek le, če sem izobražen. 

T: Pomislila sem, da je morda vaša mati v izobrazbi videla priložnost za vašo boljšo pri-
hodnost. Da bi vam bilo lažje kot njej, da bi imeli v življenju več priložnosti kot ona. To je 
samo moje razmišljanje, morda bi to lahko preverili v pogovoru z njo? 

K: Morda bova imela res kdaj priložnost govoriti o tem. To, kar pravite, je čisto mogoče, 
je zelo verjetno. Zavedam se, da sem se po svojih močeh trudil, tudi doma sem bil priden 
in ubogljiv otrok, da le ni bilo prepirov, ali da je oče zaradi mene ni nadiral. Se pa zave-
dam tudi, da ne bom nikoli sin, kot si ga ona želi. 

T: Kako pa vidite sebe v vlogi sina? Kakšen sin bi radi bili? 

K: Verjetno sem premalo hvaležen, glede na to, da je mati zame storila veliko. V resnici 
bi bil rad bolj pozoren do nje. 

T: Kako si predstavljate to svojo pozornost do matere?

K: Tako, da bi jo večkrat obiskal, denimo. K njej ne grem velikokrat na obisk, vem, da bi 
lahko šel večkrat.

T: Kaj bi vam pomenilo, če bi jo večkrat obiskali? Ali bi se v tem primeru bolj počutili kot 
sin, kakršen bi radi bili? 

K: Mislim, da ja. Mislim, da bi imel občutek, da sem ravnal tako, kot ona od mene priča-
kuje, in da bi jo to osrečilo. 

T: Ali bi to osrečilo tudi vas? 

K: Mislim, da ja. Nekje v sebi čutim, da jo pogrešam, da je zame zelo pomembna oseba. 
T: Ali imate možnost, da jo večkrat obiščete?

K: Da, imam čas, to ni problem. Tudi moja žena mi večkrat reče, naj pride mati k nam na 
kosilo, pa jaz nisem preveč za to, mislim, da preprosto nisem prepoznal pri sebi potrebe, 
da bi se z materjo več družil. 
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T: Verjamem, da ima vsako naše vedenje nek namen, da želimo z njim nekaj doseči. Mor-
da bi lahko tudi vi, z zbližanjem z materjo, pridobili kaj zase? 

K: Verjetno bi se dobro počutil, ker bi naredil nekaj zanjo. Vem, da ko jo obiščem in ji 
nesem hrano ali kaj drugega, kar potrebuje, se počutim koristnega. Občutim v sebi neko 
toplino, prijeten občutek, ta občutek zaznam, tudi ko naredim kaj dobrega za moje punce 
doma. 

T: Zelo dobro se mi zdi, ko tako kot zdaj prepoznavate, kaj vas osrečuje, in potem to lahko 
večkrat uporabite. 

K: Da, mislim, da bi bilo za vse nas, tudi za hčerki, dobro, da bi se večkrat srečali z mojo 
materjo. Zdi se mi, da se moja žena bolj trudi z njo kot jaz. 

T: Nekaj možnosti za zbližanje ste že povedali. Morda razmislite, za katero se lahko od-
ločite, in to potem tudi izpeljete.

K: Pogovoril se bom še z ženo, želim si, da bi mater povabili k nam na kosilo. 

T: Ali se lahko pogovoriva bolj konkretno o vašem prispevku glede materinega obiska – 
da se ne bi zgodilo, da bi se materi tudi tokrat bolj posvečala vaša žena. 

K: Strinjam se, čeprav mi ta trenutek nič pametnega ne pade na misel, kaj konkretno bi 
lahko jaz počel. Kuha žena, punci ji pri tem pomagata. Jaz bi seveda mater pripeljal, 
morda bi ji lahko tokrat jaz pomagal po stopnicah in ne moja žena, lahko bi se z njo več 
pogovarjal o njenem zdravju, ji bolj z zanimanjem prisluhnil, kaj ima povedati. Morda še 
kaj, bom razmislil. 

T: Ali prepoznate ta ravnanja, o katerih ste sedaj razmišljali, kot možne načine, da se 
materi približate, da se med seboj povežeta, vzpostavita tesnejši odnos? 

K: Mislim, da ja. Dobro se počutim, ko razmišljam o teh možnostih. Zdi se mi, da odkar 
hodim k vam, sem se začel ukvarjati z življenjem, načrtovanjem našega življenja. 

T: Ne razumem prav dobro, kaj mislite s tem, ko pravite, da ste se začeli ukvarjati z ži-
vljenjem

K: Do sedaj sem živel »kar tako«. Stvari so se zgodile same po sebi, ne da bi jaz na tem 
kaj delal. Nikoli nisem ničesar načrtoval. Za kaj takega jaz nisem dovolj odgovoren. Jaz 
sem kar en »fičfirič«, če uspe samo od sebe, prav, in če ne, pa ni nič. Ugotavljam, da sem 
imel v življenju še srečo, da se je vse tako dobro izšlo.

T: Ali mi lahko zaupate, kaj se je izšlo dobro, vi pa pri tem niste imeli nič zraven, če vas 
prav razumem?

K: Vse, kar se mi je v življenju zgodilo – moja družina, služba, naša hiša.

T: Vse to se je zgodilo brez vas?
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K: (smeh) Jaz tega nisem načrtoval, nisem imel vpliva na to, kako bodo stvari potekale. 

T: Kdo pa je imel ta vpliv?

K: Ne vem, težko rečem. Mislim, da je šlo za splet nekih okoliščin, ker sebe nimam za tako 
sposobnega, da bi mi lahko kaj uspelo, če bi si za to prizadeval.

Po pripovedovanju klienta lahko razumemo, da sebe ne doživlja kot soustvarjalca svojih 
pomembnih življenjskih dogodkov, še več, dogodke razume kot pojave, na katere sam ni imel 
vpliva, razume jih kot odraz nekih zunanjih dejavnikov, ki delujejo neodvisno od njega. Predvi-
devam, da za takšnim razmišljanjem stoji oseba, ki o sebi nima pozitivnega mnenja, ne prepozna 
(se ne zaveda in zato tudi ne more ceniti) svojih spretnosti in talentov, ne verjame v svoje spo-
sobnosti in tudi zmožnosti (izbire, ustvarjanja, aktualizacije …), verjetno v življenju ne pristopa 
aktivno, zatorej mu tudi ni potrebno prevzemati odgovornosti. Kot tak oziroma s takšnimi pre-
pričanji ne more uspešno tešiti psihičnih potreb v odnosu z drugimi. Ker pa si vsi ljudje želimo 
biti uspešni, pomembni, spoštovani, sprejeti, ljubljeni … (tako nam – po mnenju Glasserja – na-
rekuje genski zapis) predpostavljam tudi, da se Alenova realna slika o sebi močno razlikuje od 
želene, in da je to morda tista spremenljivka, ki jo poskuša Alen nadzirati z vedenji (omamljanje 
s seksualnostjo, t. i. socialno fobiranje – zanj sem izvedela v nadaljevanju pogovora), za katere 
verjame, da mu bodo prinesli želeno (podobo o samem sebi). 

T: Alen, zanima me, kako sicer vidite, doživljate sebe? Kakšno mnenje imate o sebi? Kako 
se vidite v vlogi moža, očeta, sina, prijatelja …?

K: Verjetno ste že ugotovili, da ne prav dobro. Zdi se mi, da tisti občutek manjvrednosti, 
ki sem ga pridobil kot otrok, še vedno nosim v sebi. Še zdaj, po tolikih letih, slišim mater, 
ko je govorila, da iz mene ne bo nič. Preprosto mislim, da nisem dovolj dober oz. da nisem 
tako dober, kot so drugi. Veste, pred kakšnima dvema letoma se mi je začelo dogajati, da 
sem pred drugimi ljudmi začel kar jecljati, sploh nisem mogel govoriti, in v glavi sem 
imel tak čuden občutek, kot da bom omedlel. Zelo neprijetno. Potem sem se začel stikom 
z drugimi izogibati. Z ženo se skoraj ne druživa več s prijatelji. Zadnjič sva šla na piknik, 
kamor so naju povabili prijatelji, jaz pa se kar nisem mogel sprostiti, ves čas sem razmi-
šljal o tem, kaj če me kdo kaj vpraša, ali bom uspel kaj izdaviti, kaj pametnega povedati. 
Mogoče se sliši smešno, ampak jaz se po takšnem dogodku počutim čisto na tleh, izžet. 
Žena ve za te moje težave, ve tudi, da želim, da je vedno ob meni, ker mi je tako lažje – če 
se mi zalomi, vskoči ona (smeh). V resnici je takrat vse skupaj zame zelo mučno. Zaradi 
tega trpim, izogibam se ljudi. Zadnjič sem videl od daleč nekdanjega sošolca, ki je seveda 
v življenju uspel veliko bolj kot jaz, in sem kar spremenil smer hoje. Ne vem, kako bi bilo, 
če bi ga srečal in bi se mi spet zgodilo, da ne bi mogel govoriti. Takih zgodbic je veliko. 

T: Kakšne so bile vaše prve misli, ko ste zagledali tega sošolca, če ostaneva pri tem pri-
meru?

K: Misli? Saj ne vem, če takrat sploh kaj mislim. Bolj gledam, kam bom pobegnil. 

T: Najprej je misel, nato sledi aktivnost. Prej ste govorili o signalih, o tem, kako čutite 
stisko, mene zanima, kaj se zgodi pred tem. Če se poskusite spomniti, na kaj ste najprej 
pomislili? 
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K: Nekaj v tem smislu: »Pa ja, ne on. Kako bom izpeljal pogovor z njim, saj ne bom zmo-
gel. Spet me bo zagrabila omedlevica, potil se bom in jecljal. On je ja uspešen, drži se 
vzvišeno in je nedostopen. Kaj, če me vpraša, kaj delam, kaj počnem v življenju?« 

T: In vaš odgovor bi bil?

K: Odgovoril bi mu nekaj na hitro, da bi se ga čim prej rešil, denimo: »Nekaj se 'matram' 
na svojem. Za prvo silo bo že.« 

Takšno razmišljanje Alenu zagotovo ne omogoča razvijanja pripadnosti, povezanosti z osta-
limi. Trenutna izbrana vedenja kažejo na izgubo nadzora nad svojim življenjem in posluževanje 
kontrolirajočih vedenj. Zato bova v nadaljevanju delala na iskanju načinov za povezovanje z 
drugimi. 

T: Aha, kako pa bi mu želeli odgovoriti, kako bi se želeli vesti do njega?

K: Ja, suvereno, odločno bi govoril. Lepo bi bilo, da bi imel kaj dobrega za povedati, 
denimo, da sem ob delu končal študij, da sem ustanovil svoje podjetje in sem uspešen 
(smeh).

T: In kako bi se počutili po takšnem nastopu?

K: Mislim, da prav dobro. Da bi to zmogel, bi bilo fantastično. 

T: Kako bi takrat razmišljali, kako bi videli sebe?

K: Po mojem bi si rekel, da kako sem pa jaz dober, da sem prijeten človek, ki zna komu-
nicirati z drugimi. Nekaj takega bi si rekel. 

T: Kaj vam sedaj preprečuje, da si tega ne rečete in tudi ne nastopite tako, kot želite?

K: To nisem jaz. Jaz se tako ne morem obnašati.

T: Kdo odloča o tem, kako se boste vi obnašali?

K: Verjetno jaz, ampak se ne počutim, kot da jaz odločam o tem.

T: Teorija izbire razlaga, da ima človek to moč, da sam izbira svoje misli, skladno z njimi 
čustvuje, se temu primerno počuti in obnaša, deluje. Naše misli so v neposredni povezavi 
z našo zaznavo nas samih in sveta, v katerem živimo. 

K: Hočete reči, da odločam sam o tem, kaj bom počel?

T: Seveda, glede na to, kaj želite. Kot sem že rekla, vsako naše vedenje ima svoj namen. 
Ko ste govorili o vaših življenjskih dogodkih, ste jih zagotovo soustvarili tudi vi. Če vam 
ne bi bilo v interesu to ustvariti, si za to ne bi prizadevali in tega ne bi dosegli. Zagotovo 
imate določene spretnosti, sposobnosti, talente. Morda lahko do naslednjič razmislite 
o tem, v čem ste dobri, katere so vaše kakovosti, kaj vas veseli, kaj radi počnete … Kaj 
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pravite?

K: Lahko. Nisem še razmišljal o svojih kakovostih, morda sem res preveč samokritičen in 
vidim bolj tisto, kar mi v življenju ni uspelo – pri tem mislim zlasti na to, da imam samo 
poklicno šolo. 

T: Poskusite v svojem razmišljanju do prihodnjič ostati pri kakovostih. 

Klientova pripoved sporoča, da je bil v otroštvu in mladosti deležen premalo podob za uspe-
šno tešenje psihičnih potreb, kar je občutil kot odrasel. Očetova ljubezen je bila pogojevana, prav 
tako tudi materina (z uspehi in pridnostjo). Alan zaznava, da je mati naredila vse, kar je lahko, da 
si je vedno prizadevala, da ne bi tako močno občutil nesoglasji med staršema in bi mu bilo lažje. 
On, njen otrok, pa se ji je trudil ustreči – biti v šoli in doma čim bolj nemoteč, da ne bi povzročal, 
verujoč v »dražljaj – reakcija«, dodatnih razburjenj. Prisotnost v svetu kakovosti je bila seveda 
obojestranska in močna, takšna, da je Alenu kot odraslemu v pomoč glede načinov za tešenje 
psihičnih potreb (družina, skrb za bližnje). 

Alen je še vedno deležen nadzorujočih vedenj z materine strani, medtem ko ženo opisuje kot 
izredno razumevajočo. Prepričan je, da si ne zasluži tako dobre žene, da ga ceni bolj, kot je on 
tega vreden, in da, če bi ona vedela za vse njegove misli in dejanja, bi bila zagotovo razočarana. 
Tukaj se kaže njegovo prepričanje o samem sebi, ki nikakor ni v skladu z njegovo želeno samo-
podobo. 

Verjamem, da z negativnimi prepričanji o sebi in svojih ravnanjih klient vpliva na nasta-
nek občutkov osamljenosti, izoliranosti od svojih bližnjih. Zatekanje v virtualni svet spolnosti 
ne more rešiti njegove osamljenosti, nepovezanosti, zato ostaja nesrečen. To mu lahko prinaša 
trenuten užitek, zadovoljstvo, tudi moč, sposobnost – sicer se tega ne bi redno posluževal, ne 
more pa mu prinesti občutka sreče. Da bo doživel srečnost, potrebuje odnose z ljudmi, in ne z 
virtualnimi osebami. Zato sva se v nadaljevanju posvetila izboljšanju obstoječih odnosov, na-
tančneje, partnerskemu odnosu, in se pri tem osredotočila na zadovoljevanje nekaterih do sedaj 
nepotešenih psihičnih potreb. 

T: Alen, omenili ste ženo in hčerki. Razmišljala sem, da bi se danes pogovarjala o vaših 
odnosih v družini.

K: Da, lahko. Rad bi povedal, da s Tanjo nisva poročena. Čeprav sva skupaj že skoraj 
dvajset let, se nisva odločila za poroko. 

T: OK. Kako bi opisali vajin odnos?

K: Opisal bi ga kot dobrega. Zdi se mi, da kar dobro »voziva« skupaj. 

T: Ali lahko malo bolj razložite, kaj za vas pomeni dober odnos, dobra zveza?

K: Nimava nekih velikih prepirov, tudi drugače se malo prepirava, ker je ona zelo pri-
lagodljiva, pridna, ustrežljiva, sploh ni zahtevna ženska, tudi sitnari ne. Pa mislim, da 
bi včasih imela to pravico, ker sem lahko tudi naporen, ampak ona se trudi vse nekako 
zgladiti. 
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T: Kako jo zaznavate, zadovoljno ali ne preveč? 

K: Ravno zadnjič sem razmišljal o tem. Zamislil sem se zaradi njenih alergij, ki jih ima v 
zadnjem času – ali ni to povezano tudi z najinim odnosom. Zdi se mi, da preveč pritiskam 
nanjo, da jo včasih prav po nepotrebnem »gnjavim«. Veste, razmišljal sem o tem, da ona 
s temi alergijami, zadnjič je imela ves otečen obraz, ne izraža svojega nezadovoljstva. 
T: Ali se o tem kdaj pogovarjata? Kakšno je Tanjino mnenje o vajinem odnosu? Kako ga 
ona vidi?

K: Težko rečem, kaj ona misli, ker se o tem ne pogovarjava. Mislim, da je točno to tisto, 
kar ona pogreša v najinem odnosu – pogovor o zadovoljstvu, počutju. Temu sem se doslej 
raje izognil. 

T: Kako bi lahko svoja razmišljanja in predvidevanja o njenih občutjih preverili? 

K: Ja, tako da se z njo pogovorim. 

T: Ali ste se pripravljeni pogovoriti?

K: Sem, čeprav mi je to zelo mučno. Je pa to res edina možnost, da izvem.  

T: Če se vrneva k vajinemu odnosu, je morda kaj, kar v odnosu s Tanjo pogrešate?

K: Seveda je. Najin odnos je tak, kako bi rekel, mlačen, nič posebnega, zadnje čase ugo-
tavljam, da je vse skupaj postalo neka rutina. 

T: Ali prav razumem – vajino skupno življenje je postalo rutina?

K: Da, najino življenje, zlasti pa je postal rutinski najin seks. Vem, da so moje seksualne 
potrebe večje od potreb večine moških in tudi večje od Tanjinih. Priznam, da mi ustreže 
v marsičem, ampak jaz bi rad še več od tega. Nisem več zadovoljen z najinim seksualnim 
življenjem, res ne. Vem, da tukaj lahko vse povem. Vam zaupam. Pri meni je vedno bolj 
prisotna misel oz. vedno bolj razmišljam o tem, da bi si privoščil kakšno avanturico. 

T: Kaj želite s tem pridobiti? Kaj bi vam pomenila avantura?

K: Mislim, da rabim nekaj novega, strast. Saj ne vem, če bi res šel v to. Mislim, da tudi 
za kaj takega nimam dovolj poguma, da sem tudi glede tega neka reva, ki samo sanjari, 
narediti pa si ne upa nič.

T: Ali bi se potem počutili manj reva in bolj moški? 

K: Mogoče. 

T: Ali ste za to pripravljeni tvegati dovolj dober odnos, ki ga imate doma?

K: Mislim, da ne. Ker sebi ne zaupam dovolj. Bojim se, da bi mi vse skupaj spolzelo izpod 
nadzora in bi izgubil družino. Ne vem, ali bi znal igrati, preveč čustven sem. Bojim se, da 
bi se zaljubil in bi me čustva preveč povlekla v neko strastno razmerje. Si pa ne predsta-
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vljam življenja brez Tanje.

T: Kaj pa je tako dobrega v tem odnosu, da ga nikakor ne bi želeli izgubiti? 

K: Je nek občutek varnosti, ugodja. Gotovo tudi to, da me sprejema takšnega, kot sem. V 
vsakem primeru jo želim obdržati. Me pa mika tudi kakšna avantura, priznam.

T: Kaj menite, ali bi vas še mikala avantura, če bi bili bolj zadovoljni in bi vajin odnos 
oživel?

K: Verjetno ne. 

T: Ali lahko kako to, kar iščete drugje, najdete oziroma oživite v odnosu s Tanjo? 

K: Mislite strast?

T: Da, vse to, kar pravite, da vas sedaj ne zadovoljuje – rutina, mlačnost, utečenost … Ali 
še vedno čutite do nje privlačnost?

K: Da, čutim. Čeprav ona ni atraktivna ženska, je bolj taka vsakdanja, rekel bi, da je 
klasičen tip ženske. Zavedam se, da ona ne more postati visoka dolgonoga blondinka, ima 
pa druge kakovosti, ta vaš izraz se mi zdi prav posrečen – kakovosti!

T: Ali imate kakšne posebne kakovosti v mislih?

K: Zelo se potrudi, tudi v postelji. Je pa taka romantična dušica. Želi, da je vse bolj »po-
cukrano«. Rada ima majhne pozornosti, zelo je srečna, ko ji enkrat na leto prinesem rožo.

T: Ali želite izboljšati svoj zakon? Ste pripravljeni kaj narediti, da bi bili v tem odnosu 
bolj zadovoljni? 

K: Verjetno mi želite povedati, da bi se moral bolj potruditi okrog te romantike. Saj to 
vem, ker mi to očita že odkar sva skupaj, ampak jaz nisem tak tip moškega. 

T: Ali se spomnite, ko sva se pogovarjala o tem, da vedenja izbiramo? Lahko ste takšni, 
kot želite biti. 

K: Da, spomnim se. Lahko bi bil bolj pozoren, to si tudi zasluži. 

T: Verjamem, da si vaša žena marsikaj zasluži in se mi zdi lepo, da razmišljate o tem, 
vendar se je potrebno, do tega sva malo prej prišla, o tem pogovoriti z njo, midva lahko 
le ugibava oziroma predpostavljava, s čim ona ni zadovoljna v vajinem zakonu. Rekli pa 
ste, da vi niste povsem zadovoljni v tem odnosu, da si želite boljši odnos zase in da ste za 
to pripravljeni tudi kaj narediti. Ali sem to prav razumela?

K: Da, res je. 

T: Morda lahko sedaj skupaj razmisliva, kako bi izboljšali vajin odnos, zato da bo vam 
bolje, da se boste vi počutili bolje, bolj zadovoljujoče v tem odnosu.
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K: Lahko. Zanima me, kako pretrgati to rutino, zdi se mi, da me to najbolj ubija. 
T: Ali lahko malo bolj opišete, kaj si predstavljate pod rutino?

K: Mislim na moj vsakdan – zjutraj služba, nato domov, brkljanje okrog hiše, enkrat na 
leto za teden dni na morje in to je vse moje življenje. Ali me razumete, kaj želim povedati?

T: Poskušam razumeti. Ali je bilo včasih drugače?

K: Da, seveda je bilo drugače.

T: Kaj je bilo drugače?

K: Več se je dogajalo. Šla sva ven, se družila s prijatelji, se zabavala, ali pa smo šli z 
otroki na izlet, v hribe ali kaj podobnega, tega sedaj ne počnemo več.

T: Kako to, da ne? 

K: Kaj pa vem, ni nekega posebnega razloga. Ko sedaj razmišljam, se mi zdi, da imava 
za kaj takšnega celo več časa kot pred leti. Hiša je končana, hčerki sta vedno bolj samo-
stojni, finančno nam gre dokaj dobro, morda je problem le v tem, da sva starejša, pa se 
nama več ne da.

T: Si pa želite vnesti več aktivnosti v svoj vsakdan?

K: Da, nekaj bi rad počel s strastjo.

T: V odnosu s Tanjo?

K: Da, nisem pozabil nanjo. Večkrat sva se že pogovarjala, da bi se skupaj začela učiti 
plesa, to je želja obeh, vendar tega nikoli nisva zares uresničila. 

T: Da, tudi potreba po zabavi, spoznavanju in doživljanju nečesa novega je temeljna psi-
hična potreba. Kaj bi lahko rekli, koliko se sicer v življenju zabavate? 

K: Bolj slabo. Včasih se dobimo s prijatelji, pa pri tem niti ne uživam kaj dosti. 

T: Ali prepoznate ples kot nekaj, kar bi vas povezalo s Tanjo in bilo v užitek?

K: Mislim, da ja, ne vem pa, dokler ne preizkusim. 

T: Ali je morda sedaj čas, da svoje želje tudi udejanjite?

K: Mogoče je res pravi čas, jaz sem še vedno zagret, bi se pa rad o tem pogovoril še s 
Tanjo. 

Da bi klient svoj namen – pogovoriti se s partnerko – tudi udejanjil, sem se ob tej njegovi 
nameri zaustavila, da s pomočjo mojih vprašanj konkretizira svoj načrt in tako poveča verjetnost, 
da tokrat resnično začne z dejavnostjo, ki bi mu omogočala, da se s partnerko poveže v bolj 
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zadovoljujoč odnos. 

T: Rekli ste, da je vedno ostalo le pri pogovoru o vajinih željah. Kako ste tokrat namera-
vali izpeljati pogovor, da bi bili kar se da uspešni?

K: Mislil sem, da bi najprej pri njej preveril, ali je še vedno za, sicer ne vem, zakaj ne bi 
bila, vseeno pa bi jo še enkrat vprašal. 

T: Če predvidiva, da bi se ona z vašim predlogom strinjala, kako potem naprej?

K: Kako naprej? Verjetno bi moral jaz prevzeti pobudo, da bi se potem tudi res realiziralo.

T: Ali ste na to pripravljeni?

K: Seveda sem. Mislim, da ne bi zahtevalo od mene nič posebnega. Vem, da prijatelj z 
ženo obiskuje že nek plesni tečaj in se lahko pozanimam pri njem, ali so kakšne možnosti, 
da se tudi midva pridruživa. 

T: Kaj v primeru, če te možnosti ne bo? Verjetno se oni že nekaj časa učijo. 

K: Kar nekaj časa že, ja. Lahko bi tudi pobrskal po spletu, če je organiziran kakšen tečaj 
v Novi Gorici, zdi se mi, da bi bila ta možnost še boljša, raje bi videl, da sva sama. 

T: S kakšnim razlogom?

K: Ker bi se sicer spet bolj ukvarjala z drugimi.

T: Pomislila sem na možnost, da je morda razlog ta, da bi se izognili stikom z drugimi.

K: Ne, nisem mislil na to. 

T: V redu. Kdaj bi lahko svoje razmišljanje predstavili vaši partnerki?

K: Mislim, da se bom tega lotil kar takoj, danes po terapiji. 

T: Ali bi se lahko naslednjič pogovorila o tem, kaj ste uspeli izvedeti glede tečajev?

K: Da, upam, da bom pri dogovarjanju uspešen.

T: Želim vam, da bi se izšlo po vaših načrtih. 

Klient svojih težav ni povezoval z nezadovoljstvom v partnerskem odnosu. Četudi ne bi spre-
govoril o svoji želji po intimnosti z drugo žensko, sem njegove težave, skladno s prepričanji te-
orije izbire, povezovala z nezadovoljujočim odnosom. Seveda njegovo razmišljanje o »varanju« 
kaže na to, da kljub temu, da svoj zakon opredeljuje kot »dober«, v tem partnerskem odnosu ni 
vse v redu. Zato sem raziskovala, katere so tiste potrebe, ki jih v partnerskem odnosu ne teši, vsaj 
ne v zadostni meri in povsem zadovoljujoče. Izkazalo se je, da je z rutino, ki jo občuti, njuna zve-
za dodobra prepletena, in ne gre zgolj za rutino v spolnosti – na kar je opozoril tudi klient sam.  
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Odločitev o vzpostavljanju novih intimnih odnosov je seveda klientova, prav tako tudi pre-
vzemanje odgovornosti in soočanje s posledicami. Zato se mi s tem – več, kot je prikazano v 
pogovoru – ni zdelo potrebno ukvarjati. Klient je jasno izrazil željo po boljšem partnerskem 
odnosu in pripravljenosti na aktivnosti za bolj trden in srečen zakon, zato sva se osredotočila na 
izbiro povezujočih vedenj v odnosu do partnerke in na uspešno tešenje potreb obeh zakoncev 
(kolikor je bilo to mogoče, glede na to, da je prihajal klient na terapijo sam), saj nesoglasja v 
zakonu pomenijo, da se je ravnotežje med potrebami enega in drugega zakonca podrlo.

Do sedaj je klient že spoznal nekaj teorije izbire – s tem se vedno bolj postavlja v vlogo 
subjekta, kar mu omogoča prevzemanje nadzora nad svojim življenjem. Prebral je tudi Glasser-
jevo knjigo Ostati skupaj – doma sta se nato s partnerko pogovarjala o intenziteti njunih potreb, 
ob tem sta si tudi razkrila svoja svetova kakovosti, kar je prispevalo k njunemu medsebojnemu 
povezovanju. Ugotovila sta, tako kot je razmišljal tudi Alen na terapiji, da sta glede preostalih 
potreb dokaj skladna, da pa je njegova potreba po spolnosti bolj izražena kot pri partnerki. 

Z Alenom sva se začela pogovarjati tudi o možnosti, da se kasneje terapiji pridruži tudi nje-
gova partnerka. Mislim, da bi bilo to za njun zakon zelo dobro in smiselno. 

Alenova prednost je zagotovo ta, da se partnerka v odnosu do njega ne poslužuje nadzoru-
jočih vedenj; ne očita mu njegovega ukvarjanja z erotičnimi vsebinami, mu ne grozi (npr., da bi 
ga zapustila), ne izsiljuje (tudi z morebitnim zdravljenjem), kaznuje, krivi, po Alenovih besedah 
se tudi ne pritožuje. Je pa pri tem potrebno upoštevati, da ima tudi sama težave, ki bi jih lahko 
povezali z nezadovoljstvom v odnosu, ki je zanjo pomemben.

Izkazalo se je, da je Alen uporabljal nadzorujoča vedenja v odnosu do bližnjih in se zato več-
krat tudi slabo počutil. Zlasti z jezo je poskušal doseči, da bi ga domači bolj upoštevali. Spoznal 
je, da to vpliva na njegovo odtujenost s hčerkama, zato sva delala tudi na razvijanju povezujočih 
vedenj z njima (skupne aktivnosti – tek, zanimanje – telefonski klic hčerki med tednom, ko štu-
dira v drugem kraju, česar do sedaj ni nikoli počel ipd.). 

Neposredno se o seksualnosti – kot problemu, zaradi katerega je klient prišel na pogovor – 
s klientom nisem pogovarjala. Tako sem ravnala iz prepričanja, da bi s tem utrjevala njegove 
podobe o seksualnosti v svetu kakovosti. Zagotovo ima te podobe shranjene v svojem osebnem 
svetu, saj mu prinašajo užitek (alkoholik ima tam alkohol, narkoman drogo, hazarder igre na 
srečo itd.), zato njegove obsedenosti nisem nameravala s takšnimi pogovori vzdrževati. Klient je 
prišel na terapijo z namenom, da z nezadovoljujočimi ravnanji preneha.

Tudi nisem razmišljala o tem, da bi ga kakor koli poskusila odvrniti od ukvarjanja s seksual-
nostjo, ker bi z zunanjim nadzorom ogrozila najin povezujoč odnos in tvegala, da klient s terapijo 
preneha. Abstinence na področju seksualnosti (ali katerem koli drugem področju) nisem zahte-
vala, ker verjamem, da ima človek, ko prične delati na kakovosti svojega življenja (tj. prične 
zadovoljevati svoje potrebe v odnosih z drugimi), vedno manj potrebe po zadovoljevanju potreb 
brez odnosov – v tem primeru z erotičnimi vsebinami. 

Klient je sproti opravljal samopresojo, kako uspešen je v odnosih z ljudmi in kako živeti z 
več nadzora dalje. Teorija izbire že po njenem prepričanju sledi človeku in njegovim potrebam, 
tudi v tem smislu, da ima vsak od nas svoj način reševanja težav, in tudi časovno reševanje ni 
omejeno. Zato na klienta nisem izvajala nobenega pritiska, pustila sem, da v procesu reševanja 
težav sam določa tempo in gre do tja, do kamor je pripravljen iti. Na terapijah ni poročalo tem, 
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koliko se še poslužuje virtualne erotike, o tem ga namenoma tudi nisem spraševala, govoril je le, 
da ima zadeve pod nadzorom, kar mi je dalo vedeti, da tega več ne potrebuje in da je razvil bolj 
zadovoljujoče načine za tešenje svojih potreb. 

Klientov napredek lahko prepoznamo tudi v rabi jezika teorije izbire. Ponavljajoči »dogaja 
se mi« je zamenjal s postavljanjem sebe v aktivno vlogo in z možnostjo izbire. Klient razume 
in sprejema, da se ne »dogaja« neodvisno od njega, temveč da ima z izbiro možnost ustvarjanja 
svojega vsakdana, kar mu zagotavlja nadzor nad svojim življenjem. Svoja ravnanja razume kot 
svojo (namensko) izbiro. S tega vidika se mi zdi njegova prihodnost zelo optimistična. 

S klientom se trenutno srečujeva enkrat mesečno. V tem času sprejema in vpeljuje v svoje 
življenje pomembne nove odločitve in aktivnosti (menjava službe, vpis v srednješolski program 
tri plus dva). Najin odnos, odnos terapevt – klient, vidim kot zadovoljujoč, ki omogoča varno in 
vzpodbujajočo klimo za učenje teorije izbire in vnašanje sprememb v življenje. 
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Primer psihoterapije mladostnika v integrativnem modelu

The case study of an adolescent in integrative psychotherapy 

Povzetek

V prispevku bom opisala primer dela z mladostnikom, ki je imel čustveno vedenjske težave. Opisujem 
celostno psihosocialno obravnavo, ki temelji na filozofiji in metodah integrativne psihoterapije. Tera-

pija, ki jo opisujem, je v večini značilna za vse mladostnike, v nekaterih delih pa posebej za mladostnike s 
čustveno vedenjskimi težavami. Moja hipoteza je, da je v terapevtsko delo z mladostniki mogoče vnašati 
elemente integrativne psihoterapije in da je treba pri mladostnikih, ki imajo čustveno vedenjske težave, pri-
lagoditi samo strukturo terapije. Moje izkušnje so povezane z delom, ki ga opravljam kot šolska svetovalna 
delavka v Tehniškem šolskem centru v Novi Gorici. 
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adolescenca, integrativna psihoterapija, terapevtski proces, kontakt, povpraševanje, uglaševanje, udeleže-
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Abstract

In this paper I describe a part of my work with a teenager who had behavioural and emotional problems. 
I describe an integrated psychosocial treatment which is based on the philosophy and methods of in-

tegrative psychotherapy. The therapy is typical for most young people, however, there are some features 
that are specific for young people with emotional behavioural difficulties. My hypothesis is that elements 
of integrative psychotherapy can be included in therapeutic work with young people. But for those with 
emotional behavioural difficulties the structure of the therapy needs to be modified. My experience comes 
from working as a school counsellor at The Technical School Centre in Nova Gorica. 
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Uvod

Področje, ki mu zadnja leta posvečam precej pozornosti, je delo z mladostniki, ki imajo 
čustveno vedenjske težave. To so mladostniki, ki s težavo sledijo šolskim pravilom in zaht-
evam. Neprestano so v sporu z okolico, veliko jih je že storilcev kaznivih dejanj in večina je v 
kontaktu s prepovedanimi drogami. Ker je moje delo v šolskem prostoru precej omejeno glede 
časa, načina in prostora, ki bi ga potrebovala pri delu s temi mladostniki, sem poskušala svoje 
delo nadgraditi prek društva. V okviru društva smo vpeljali skupino za samopomoč za starše 
mladostnikov, kjer so se starši lahko pogovorili o svojih stiskah ter iskali plodne načine reševanja 
nesporazumov in vzpostavljanja odnosa s svojimi odraščajočimi mladostniki. Z nekaterimi 
mladostniki sem poskušala delati po načinu integrativne psihoterapije. Zataknilo se je že pri 
osnovni strukturi. Z njimi in s starši sem se dogovorila, da se bomo sestajali enkrat tedensko po 
eno uro. Mladostniki se dogovorjenega urnika niso držali. Zamujali so, prišli naslednji dan ali 
dvakrat zaporedoma, potem pa jih dva tedna ni bilo. Kmalu sem spoznala, da takšna oblika dela 
ne bo mogoča. Zato sem se prilagodila in jim sledila na njim bližje načine. Pri mladostnikih, s 
katerimi delam, opažam spremembe, ki jih lahko povežem s teoretičnimi koncepti integrativne 
psihoterapije. Poznavanje skriptnega sistema, teorije ego stanj in obrambnih mehanizmov mi je 
pri delu z mladostniki lahko v pomoč pri prepoznavanju nezavednih procesov. Temeljne metode 
integrativne psihoterapije, kot so povpraševanje, uglaševanje in udeleženost, lahko uporabimo 
tudi pri delu z mladostniki. 

V nadaljevanju bom opisala primer dela s fantom, ki sem ga spremljala od njegovega vpisa 
v program nižjega poklicnega izobraževanja in ga spremljam še danes. Moje delo je bilo šolsko 
svetovalno, vendar sem v svetovanje vključevala tudi osnovne metode integrativne psihoterapije 
in jih prilagajala potrebam dijaka. Delo z mladostniki, ki imajo čustveno vedenjske težave, zaht-
eva svoje posebnosti, kar bom poskušala v nadaljevanju opisati na primeru.

 

Opis primera

Tomaž se je vpisal na nižje poklicno izobraževanje, ker zaradi vedenjske problematike ni 
končal osnovne šole. V osnovni šoli je imel velike težave zaradi neprilagojenega vedenja, ni imel 
učnih in delovnih navad, bil je socialno neprilagojen in ni imel osvojenih osnovnih socialnih 
veščin. Končal je šest razredov osnovne šole. Iz šole so poročali o velikih težavah z njegovim 
vedenjem. Imel je popoln odpor do avtoritete, z učitelji ni govoril, bil je agresiven in v šoli ni 
sodeloval. Včasih se je ukvarjal s košarko in atletiko, vendar je vse svoje aktivnosti prekinil. 
Začel je s kajenjem cigaret in marihuane ter se zapijal z alkoholom. Pogosto se je dogajalo, da je 
med šolsko uro sedel pod klopjo in ni želel sodelovati. 

Ko je prišel na nižje poklicno izobraževanje, je imel do učiteljev in strokovnih delavcev na 
šoli izrazito negativen odnos. Sporazumevanje je bilo skoraj nemogoče, ker je bil pogosto agre-
siven in vzkipljiv. Pouka ni obiskoval redno, ko je prišel k pouku, pa je bil največkrat poslan 
iz razreda, saj je motil ostale dijake ter se vulgarno in agresivno obnašal do učiteljev. Obveznih 
šolskih potrebščin in pripomočkov ni imel. Že v prvem letniku nižjega poklicnega izobraževanja 
je začel hoditi na zabave in užival ekstazi, speed in kokain.

Z mamo je imel zelo težaven odnos. Ko sta bila oba prisotna pri razgovorih, je bilo do mame 
z njegove strani mogoče čutiti veliko jeze. Starša sta se ločila, ko je bil še majhen, z očetom ni 
imel kontaktov. Ko je bil star petnajst, let je izvedel, kdo je njegov oče in da živi v Italiji s svojo 
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družino. V tem obdobju je očeta tudi prvič videl. Tomaž živi z mamo, očimom in mlajšim pol-
bratom. Z očimom imata zelo konflikten odnos. Med njima je prisotno fizično in psihično nasilje. 
Po besedah Tomaža je očim vedno dajal prednost mlajšemu bratu in njega dejansko ni nikdar 
sprejemal. Do Tomaža je bil tudi fizično nasilen. Ko se je Tomaž lahko postavil zase, je očimu 
udarce tudi vrnil, zato je med njima pogosto prihajalo do fizičnih obračunov.

Ker ni končal osnovne šole, se je v šolskem letu 2007/08 vpisal na nižje poklicno izobraževanje. 
Zaradi vedenjske problematike, neopravičenega izostajanja in neupoštevanja pravil je bil že de-
cembra malo pred izključitvijo. Zato sem kot zadnjo možnost predlagala, da delam z njim indi-
vidualno. Dobil je prepoved obiskovanja pouka, zato sem mu pripravila alternativni urnik, ki je 
vključeval športne aktivnosti, prostovoljno delo in učno pomoč. Povezala sem se s strokovnim 
delavcem Centra za socialno delo, ki je Tomaža spremljal že nekaj let. Tomaž je imel zelo ve-
liko podporo tudi pri razredniku. Eden od pogojev, da ni bil izključen, je bil tudi ta, da je enkrat 
tedensko opravil urinske teste o prisotnosti droge.

Ko je prenehal uživati ekstazi, se je pogosteje v večjih količinah opijal z alkoholom. Spozna-
la sem, da bi bilo opustiti vse, kar je do tedaj užival, zanj prevelik šok, zato sem se odločila in 
sklenila z njim dogovor, da bo prenehal postopoma. Videla sem, da z drogo zgolj kompenzira in 
se umika od drugih, zanj bolečih področij. Ko se je vzdržal, je bilo očitno, da je agresijo, ki jo 
je do tedaj usmerjal v okolico, začel usmerjati proti sebi. Za okolico je sicer postal manj moteč, 
vendar je postajal depresiven in je začel pretiravati s pitjem alkohola. Dogovorila sva se, da 
preneha z vsemi drugimi substancami in da kajenje marihuane zmanjša postopoma. Ta dogovor 
je imel zelo dober vpliv tudi na najin odnos, saj je prinesel kanček zaupanja. Spoznal je, da se mu 
želim približati in da mi ni zgolj do postavljanja pravil, ki se jih tisti trenutek ni zmogel držati. 
Dogovorjena sva bila, da urinske teste opravlja vsak ponedeljek. Dva meseca se je tega dogovora 
držal, nekega ponedeljka pa se je začel izmikati. Dejal je, da mu ni treba več na teste, da ima tega 
dovolj, da ne bo šel in podobno. Ker nisem popustila, sva vseeno šla na testiranje. Že med potjo 
mi je povedal, da je bil konec tedna ponovno na zabavi in da je vzel ekstazi. Bila sem v precepu. 
Ni se držal dogovora, čeprav je bilo jasno postavljeno pravilo, da ostane v šoli zgolj, če v urinu 
ne bo prisotna droga. Hkrati sem vedela, da bo edino, kar mu bo ostalo, če ga v tako občutljivem 
obdobju njegovega življenja izpišemo iz šole, da z drogo nadaljuje. Ko je povedal, da je vzel 
ekstazi, sem takoj začela s kritiko in monologom, kako je lahko po toliko truda spet omagal, če 
smo vendarle jasno dorekli pogoje in sklenili dogovor. Ko sem govorila, me je prevzel močan 
občutek, da govorim kot nekdo drug. Obmolknila sem in poskušala nastali položaj zavzeti z 
nekoliko razdalje. Pomislila sem, kaj bi bilo zanj tisti trenutek najbolje, zato sem se začela z 
njim sporazumevati na popolnoma drugačen način. Ko sem pozneje razmišljala o tem dogodku, 
sem dojela, da sem govorila kot njegova mama, on pa se je začel zapirati in umikati. Ko sem 
spremenila način govorjenja, sem tudi pri njem opazila popolnoma drugačen odziv. Povedala 
sem mu, da zelo cenim njegovo iskrenost in njegov trud v tem obdobju in da vidim, da je zelo 
napredoval. Bilo bi škoda, če bi vse, kar je dosegel, izgubil. Tega dogodka nisem posredovala 
naprej in mu povedala, da to ne pomeni, da podpiram, kar je naredil, da pa verjamem, da lahko 
še naprej vztraja brez ekstazija. Začutila sem, kako sem se mu lahko za korak približala in dodala 
še en kamenček v mozaik njegovega zaupanja. 

Večkrat je bil pogovor s Tomažem v pisarni nemogoč. Neprestano je izzival, se vulgarno 
izražal in večino časa govoril o drogi, to temo nenehno izpostavljal. Pogovarjala sva se tudi na 
poti do ambulante, kjer je opravljal urinske teste, in ko sem šla z njim v fitnes. Izven šolskega 
okolja je bilo sporazumevanje z njim kolikor toliko mogoče. Vključevala sem ga v vse aktivnos-
ti, ki smo jih izvajali v sodelovanju s Centrom za socialno delo, ga spodbujala pri športnih 
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aktivnostih in ga vključevala v prostovoljno delo. Ves čas je imel na voljo tudi učno pomoč. Na-
jmanj enkrat mesečno smo imeli timske sestanke z razrednikom, mamo in strokovnim delavcem 
Centra za socialno delo.

Ves čas šolanja je delo z njim potekalo »po robu«. Konec drugega letnika je bil teden dni 
pred zaključkom pouka izključen. Z izključitvijo sem se strinjala, ker ni imel niti ene pozitivne 
ocene in skoraj ni obiskoval pouka. Hkrati sem bila mnenja, da je to tudi priložnost, da spozna, 
da upoštevamo dogovor in da je določena pravila treba spoštovati. Vendar nisem bila prepričana, 
ali se bo po počitnicah vrnil v šolo. A prvega septembra je ponovno sedel v šolske klopi. Njegovo 
šolanje se je nadaljevalo na podoben način kot prejšnji dve leti. Vendar je bil opazen napredek v 
njegovem sporazumevanju, postal je bolj miren, do učiteljev ni imel več agresivnih izpadov in 
ponovno je začel trenirati košarko ter fitnes. Še vedno je vsakodnevno prespal prve šolske ure, 
prišel v šolo brez ustreznih potrebščin ter v učenje vložil premalo energije. Zaradi neopravičenih 
ur in zamujanja je bil ves čas trenutek pred izključitvijo. Kljub velikim težavam je uspešno 
zaključil nižje poklicno izobraževanje.

V letošnjem šolskem letu je vpisan v drugi letnik poklicnega programa. V šolo prihaja 
redno, v razredu mirno sedi in posluša razlago, ne zamuja, ne izostaja neopravičeno, z učitelji 
nima nesporazumov. Trenutno je njegova najnižja ocena tri. Nekaj težav ima pri matematiki in 
angleščini, zato mu za te predmete občasno, ko to potrebuje, uredim učno pomoč. Pogosto pride 
na »klepet«. V popoldanskem času in ob koncu tedna dela.

V nadaljevanju bom opisala dogodke in okoliščine, za katere menim, da so bili ključnega 
pomena in so na Tomaža delovali terapevtsko.

 

Terapevtski proces

Kontakt

Zavedam se, da je izhodišče terapevtskega dela vzpostavitev pristnega kontakta z mladost-
nikom in terapevtske zveze, ki izhaja iz trdne in zaupljive zveze z adolescentom. Tako kot pri delu 
z odraslimi klienti je pomembno, da upoštevamo mladostnika kot človeka s pravicami, vključno 
s pravico do lastne življenjske poti, četudi ta velikokrat ni v skladu z našimi pričakovanji in 
željami. Delo z mladostniki zahteva veliko strpnosti in prilagodljivosti.

S Tomažem je bilo zelo težko vzpostaviti kontakt. Odklanjal je vsako avtoriteto. Na verbalni 
ravni je bilo z njim skoraj nemogoče vzpostaviti odnos. Kontakt sem vzpostavljala prek drugih 
aktivnosti. Približala sem se mu na področjih, ki so ga veselila, in to izven šolskega prostora. 
Prvi dve leti je bil najin odnos večinoma tak, da je on neprestano preizkušal meje, jaz pa sem 
mu vedno znova dokazovala, da mi zanj ni vseeno ter ga spodbujala in usmerjala v aktivnosti, za 
katere sem vedela, da mu nekaj pomenijo. Če je le bilo mogoče, sem preslišala njegova izzivanja 
in se usmerjala v njegove pozitivne vire.

Pri iskanju kontakta z njim sem bila pozorna tudi na to, koliko je v kontaktu sam s sabo. Z 
drogo in agresivnim vedenjem je prekinjal kontakt s sabo, hkrati pa tudi z okolico. Ko smo od 
njega zahtevali, da preneha z drogo in agresivnostjo do okolice, ga je to vodilo v vedno večji 
kontakt s samim sabo, kar je bilo tisti trenutek zanj preboleče in preveč ogrožujoče. Kontakt 
je začel prekinjati s pretiravanjem pri pitju alkohola. Zato sem v tem obdobju tudi dopuščala 
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kajenje marihuane, ker je bilo to v tistem trenutku najmanj škodljivo in najmanj nevarno. Ko 
je pretiraval z alkoholom, je na dan nenadzorovano izbruhnila vsa agresivnost. Istočasno sem 
ga spodbujala k športnim dejavnostim, ker je bilo to pri njem zelo močno področje. Prek športa 
je začel ponovno doživljati uspehe in postopoma je na ta način tudi prihajal v kontakt s svojim 
telesom. 

Pri delu z mladostniki, ki imajo čustveno vedenjske težave, sem prišla do ugotovitve, da je 
klasična terapija, ki temelji na verbalnem izražanju, skoraj nemogoča. Je pa terapevtsko delo 
mogoče prek drugih kanalov, s katerimi pridemo v kontakt z mladostnikom. Pri tem so v pomoč 
tudi metode integrativne psihoterapije: povpraševanje, uglaševanje in udeleženost. Pri terape-
vtskem delu z mladostniki se osredotočam predvsem na sedanji trenutek in na mladostnikove 
odnose »tukaj in zdaj«. Ne spuščam se v predelovanje vsebin iz preteklosti, ker je moj cilj 
usmerjen v oblikovanje in vzpostavljanje mladostnikove samopodobe, tako pa pri njem krepim 
ego stanje Odraslega. 

Erskine (1996/1997) omenja, da občutek sebe in samospoštovanje izhaja prav iz kontakta v 
odnosu. Tako lahko pri delu z mladostniki zelo veliko naredimo že samo s tem, da vzpostavimo 
z njimi pristen in iskren kontakt, iz katerega lahko potem črpajo ter gradijo samospoštovanje in 
občutek sebe.

 

Povpraševanje

Pri povpraševanju mladostnikov sem pozorna na to, da ne preidem v pridiganje in moral-
iziranje. Pogosto uporabim »Kolumbov pristop«, s katerim zavzamem stališče »ne vem, kako 
je to« in dam mladostniku prostor, da to pove sam. V pogovoru poskušam razumeti njegovo 
razmišljanje in se vživeti v njegovo logiko. Zavedam se, da ima vsako mladostnikovo dejanje in 
početje neki smisel. S povpraševanjem poskušam odkriti, kaj se dogaja z njim, njegovim veden-
jem, čustvi, o čem razmišlja. Za razumevanje mladostnikove logike je treba raziskati, kaj se 
skriva za simptomom. Ne osredotočam se samo na tisto, zaradi česar ga pripeljejo k meni ali na 
trenutni konfliktni položaj. Pomembno je, da mladostniku prisluhnem. Vprašanje »Zakaj?« niko-
li ne prinese odgovora in povzroči zgolj težave. Velikokrat se je izkazalo, da je bolje, da povem, 
kaj sem opazila, opišem njegovo vedenje in počakam. Včasih ponovim njegove zadnje besede in 
mu pustim, da pove, kar želi. Sledim njegovi zgodbi in ga opazujem. Pogovor poskušam voditi 
tako, da ne odgovarjam s predlogi in kritikami. Pri svojem delu se trudim vzdržati nasveta in 
predpostavljanja. Tako mladostnik prevzame odgovornost za svoje odločitve. Izognem se tudi 
obtoževanju z njegove strani, če gre kaj narobe. Ko pa se položaj razreši v pozitivni smeri, dobi 
mladostnik potrditev, da se je pravilno in dobro odločil. 

Ker pri mladostniku spodbujam odraščanje in individualizacijo, se trudim, da ga ne zadržujem 
na mestu otroka. To naredim z vprašanji, kot so: »Povej mi, zakaj si se tako odločil? Kaj ti to 
pomeni?« 

V pogovorih s Tomažem sem bila vedno osredotočena na sedanji trenutek in se izogibala 
pogovorom o preteklosti. Ker je na začetku večinoma pretiraval s pogovori o drogi in spolnosti, 
je bilo pogovor skoraj nemogoče preusmeriti na kaj drugega. Bila sem bolj pozorna na to, da 
nisem prešla v kritiziranje in moraliziranje. Ko je videl, da se ne odzivam tako, kot je bil vajen, 
je s takšnim načinom sporazumevanja postopoma prenehal. 
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Spominjam se dogodka, ko je nekega dne prišel k meni v pisarno in videl, da sem jokala. 
Najprej sem se poskušala pretvarjati, da sem prehlajena. Presenetilo me je, ker je mirno sedel in 
me s popolnoma drugačnim glasom kot običajno vprašal, ali sem jokala. Povedala sem mu, da ja, 
da sem bila žalostna in da se nisem mogla zadržati. Vprašala sem ga, če on kdaj joka. Razmišljal 
je in se poskušal spomniti. Nato je rekel, da se mu zdi, da se on, ko je žalosten, razjezi in da se 
sploh ne spominja, da bi kdaj jokal. To je bil eden tistih trenutkov, ko sem začutila, da je med 
nama vzpostavljen kontakt. Ker sem bila do njega iskrena in sem spregovorila o svoji ranljivosti, 
si je tudi on za trenutek dopustil biti občutljiv.

Uglaševanje

Richard Erskine (1996/1997) pravi, da biti uglašen s klientom pomeni, da se ta počuti spre-
jetega, da ga spoštujemo, da smo z njim. Uglašenost je več kot empatija. Pomeni, da empatično 
sprejemamo osebo in da to uglašenost tudi na primeren način izrazimo. Pri delu z mladostniki se 
uglašenost največkrat ne izrazi prek besed, ampak prek drže, glasu, pogleda. Nemogoče je biti 
vedno uglašen. Pomembno je, da zaznamo, kdaj nam ne uspeva, in se ponovno uglasimo.

Pri mladostnikih se uglašujem na različnih področjih:
1.      kognitivno uglaševanje,
2.      čustveno uglaševanje,
3.      mladostnikov ritem,
4.      razvojno uglaševanje,
5.      relacijske potrebe.
Pri kognitivnem uglaševanju poslušam zgodbo, ki mi jo mladostnik pripoveduje in poskušam 

razumeti pomen in nezavedno sporočilo te zgodbe. Pozorna sem tudi na to, kako mi zgodbo 
pripoveduje. Ali govori sproščeno, raztreseno, skonstruirano? Ali je v ozadju zgodbe še kaj? 
Uporabljam njihov jezik in njihove značilne izraze. Menim, da je ta del pri delu z mladostniki 
zelo pomemben. Že samo z načinom govorjenja lahko zgradiš zid ali pa most do mladostnika. 

Pri čustvenem uglaševanju sem pozorna na njihova čustva. Poskušam jih zaznati, občutiti in 
se z njimi uglasiti s primernim odzivom. Pri tem so mi v pomoč tudi moji telesni odzivi. Opa-
zujem mladostnikove reakcije in njegovo neverbalno komunikacijo. Usmerjam se bolj na to, kaj 
oseba doživlja, in ne na nastali položaj. Tako se tudi mladostnik uči soočanja s čustvi. Uči se jih 
prepoznavati in doživljati. Pomembno je, da vsako čustvo, ki se pojavi, ubesedimo. Na ta način 
diferenciramo čustva. 

Pozorna sem tudi na to, kaj so pristna čustva in kaj čustva, ki so posledica obrambe. Pri 
delu z mladostniki se mi večkrat zgodi, da ko se čustveno uglasim, občutim pri njih strah in 
nebogljenost. Mladostniki, ki so ranjeni in prihajajo iz socialno težkih okolij, poskušajo svojo 
občutljivost in ranljivost prikriti in zaščititi z agresivnim vedenjem. Ko se uglasim z njihovim 
ranljivim delom, jim dam tudi prostor in možnost, da ta del spustijo na plan. Vedno znova sem 
ganjena, ko vidim, kako se nekdo, ki je na videz »strah in trepet«, v določenih položajih sprosti 
in si dopusti biti tudi nežen in občutljiv. Ko se učijo teh čustvenih stanj in jih živijo v odnosu z 
mano, se jih postopoma naučijo prenašati tudi v odnose z drugimi.

Razvojno uglaševanje z mladostnikom pomeni, da se jim približam kot odrasla oseba, vendar 
se uglasim z njihovo razvojno stopnjo. Uglasitev na njihovo razvojno stopnjo pomeni tudi način 
oblačenja in način sporazumevanja. Z mladostniki ne morem delati v kostimu ali obleki, ampak 
je pomembno, da se oblečem primerno in preprosto. Tudi pri sporazumevanju je pomembno, 
da se jim približam v njihovem prostoru in času. Prav zato sem ustvarila internetno stran na 
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Facebooku, kjer jih spremljam v njihovem svetu. To je svet, ki ima popolnoma drugačna pravila 
glede načina pisanja, izražanja, objavljanja posnetkov, slik, reševanja kvizov. Pri svojem delu se 
mi zdi pomembno, da ta svet poznam, ker bi mi v nasprotnem primeru manjkal zelo velik del pri 
uglaševanju z njihovo razvojno stopnjo. 

Pri delu s Tomažem poteka veliko sporazumevanja tudi prek Facebooka. Tam vidim, kaj je 
počel med koncem tedna, ali je v kakšni zvezi, s kom se sporazumeva, kaj objavlja. Vidim tudi, 
kdaj na primer zjutraj zaspi in ga ni v šolo, saj je prva stvar, ki jo naredi, to, da prižge računalnik 
in se prijavi na Facebook. Velikokrat je bil predmet najinega pogovora tudi dogajanje na Face-
booku.

Ritmično uglaševanje z mladostniki pomeni, da povpraševanje in udeleženost prilagodim 
njihovemu ritmu. To pomeni, da je, ko pride do mene mladostnik, ki je pod vplivom močnih 
čustev ali izbruha jeze, pomembno, da se uglasim z njegovim ritmom in ga umirim. Pri mladost-
nikih, ki so agresivni in delam z njimi že nekaj let, sem opazila, kako se umirijo, ko z njimi 
vzpostavim le očesni kontakt ali samo za spoznanje dvignem glas.

Pri svojem delu namenjam zelo velik poudarek uglaševanju z relacijskimi potrebami. Ker 
menim, da je uglaševanje z relacijskimi potrebami eno bistvenih področji v odnosu z mladost-
niki, bom v nadaljevanju na kratko opisala vsako od relacijskih potreb. Richard Erskine (1999) 
v knjigi Beyond empathy govori o osmih relacijskih potrebah: potrebi po varnosti, spoštovanju, 
potrditvi in pomembnosti v odnosu, potrebi po sprejemanju, vzajemnosti, samodefiniciji, potrebi 
po vplivanju na drugega, potrebi po tem, da drugi prevzame pobudo in potrebi po izražanju 
ljubezni.

Relacijske potrebe so potrebe, ki so prisotne v vsakem odnosu in opredeljujejo odnos z drugo 
osebo. Pri mladostnikih, ki imajo čustveno vedenjske težave, je pogosto v ospredju potreba po 
varnosti. Zaradi svojega vedenja so velikokrat kritizirani in vajeni nerazumevanja in nespreje-
manja v odnosih. Da bi stopila z njimi v pristen kontakt, je izhodiščna točka ta, da jim zago-
tovim občutek varnosti. Občutek varnosti v odnosu pomeni, da se lahko pokažemo takšni, kot 
smo, brez strahu, da bi izgubili naklonjenost ali spoštovanje druge osebe. Ko se pri mladostniku 
uglasim s to potrebo, mu sporočam, da ga sprejemam in da so njegove potrebe in čustva zame 
normalna in sprejemljiva. 

S Tomažem sem potrebovala približno dve leti, da sem začutila, da se v odnosu počuti var-
nega. Na začetku je neprestano preizkušal meje in sprožal okoliščine, v katerih bi se obrnila od 
njega in obupala. Ko sem govorila s strokovnimi delavci iz osnovne šole in nekaterimi učitelji, 
sem spoznala, da se vzorec njegovega vedenja ponavlja. Večina odraslih, ki so ga obkrožali, so 
bili mnenja, da ukvarjanje z njim nima smisla, da je le izguba časa in energije. Poskušala sem se 
vživeti v občutek, kako grozno mora biti, če nihče ne verjame vate. Ne samo, da ne verjame vate, 
ampak da si odraslim le v napoto. Tomaža sem doživljala kot prestrašenega otroka, ki s svojim 
izzivanjem neprestano preizkuša, ali je to, kar govorim, res. Ali je res, da ga podpiram, ali je res, 
da mu želim stati ob strani. Po vsakem konfliktnem položaju in ob vsaki skorajšnji izključitvi sem 
v njegovem pogledu prebrala: »Tako in tako nima smisla. Saj vem, da boš tudi ti šla, da mi boš 
tudi ti obrnila hrbet.« Najbolj skrajen položaj, ki je pomenil velik prelom tudi v najinem odnosu, 
je bil, ko je v tretjem letniku prišlo do dogodka, za katerega menim, da je bil ključnega pomena 
za najin odnos in njegov razvoj. Nekega dne je prišel v pisarno z razrednikom. Razrednik, ki 
je bil drugače zelo miren, je bil kot pobesnel. Kričal je in s pestjo večkrat udaril po mizi tako 
močno, da mi je celo izklopil računalnik. Vpil je, da ima vsega dovolj, da je naredil že vse, kar 
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je mogoče, da Tomaževega vedenja ne bo več dopuščal in zahteva izključitev. Tomaž je sedel na 
stolu v kotu pisarne, bil tiho ter gledal v tla. Učiteljevega vedenja sem se ustrašila in prepričana 
sem, da je Tomaž to videl in začutil. Kljub temu sem razredniku povedala, da bom naredila vse, 
da Tomaž ne bo izključen, ker je naredil zelo velik napredek in verjamem vanj. Rekla sem, da se 
bomo o tem, kar se je zgodilo, pogovorili drugi dan, ko se položaj nekoliko umiri. Naslednji dan 
smo se sestali in razrednik je na list papirja napisal pogoje, ki jih mora Tomaž upoštevati, če želi 
ostati v šoli. Tomaž je brez ugovarjanja podpisal, da ne bo neopravičeno izostajal, da bo v šolo 
prinašal šolske potrebščine in da se bo do učiteljev obnašal spoštljivo. Tako je ostal v šoli in tudi 
uspešno zaključil nižje poklicno izobraževanje. Po tem dogodku je zelo opazno spremenil odnos 
do mene, postopoma pa tudi način življenja. V tej situaciji se je spontano odigral njegov vsa-
kodnevni družinski položaj. Očim, ki je agresiven in vso svojo agresijo usmerja proti njemu in 
se ga želi »znebiti« ter mama, ki se ustraši in zaradi nemoči ne reagira. Vendar je bil tukaj potek 
drugačen. Iz vloge nemoči sem se kljub strahu postavila Tomažu v bran in jasno izrazila, da bom 
naredila vse, da ga zaščitim. Tudi razrednik ni trmasto vztrajal pri pravilih, ampak je celostno po-
gledal na Tomažev napredek in trud ter mu dal s svojim ravnanjem vedeti, da mu zanj ni vseeno. 

Pri mladostnikih, ki so nekoliko bolj »živahni« in s svojim neprilagojenim vedenjem večinoma 
pri odraslih sprožajo kritiko in odpor, je velikokrat v ospredju tudi potreba po spoštovanju, 
potrditvi in pomembnosti v odnosu. Ko je tej potrebi v odnosu zadovoljeno, imamo občutek, 
da nas druga oseba ceni, spoštuje in da smo zanjo pomembni. Mladostniku dam občutek, da ga 
cenim, ko poskušam razumeti njegove besede, čustva, misli in vedenje. S tem, ko poskušam 
razumeti njegovo odzivanje, povečam tudi njegovo samovrednotenje in zmanjšam obrambno 
zanikanje izkušenj. Nekatera mladostnikova vedenja so lahko škodljiva zanj in za njegovo 
okolje. Vedno poskušam razumeti namen njegovega vedenja in tako razumeti tudi sporočilo, 
ki ga mladostnik z vedenjem sporoča. Ko sprejmem njegov odziv, ga tudi normaliziram, zato 
mladostnik dobi občutek, da ni nor, neumen ali zloben. Mladostnikovi odzivi so pogosto zgolj 
normalen odziv na težek in neobičajen položaj.

Kadar koli imam priložnost, dam mladostnikom potrditev, da so vredni, da so nekaj poseb-
nega, dragoceni in da jih spoštujem, tudi če se včasih ne strinjam z njihovim vedenjem. Ena od 
takšnih priložnosti, kjer je bil prisoten tudi Tomaž, je bila ob zaključku projekta na šoli. Mladost-
nike, s katerimi delam, sem povabila na zaključno konferenco, kjer so bili prisotni ravnatelji 
srednjih in osnovnih šol, predstavniki ministrstva in strokovni delavci, ki so sodelovali v pro-
jektu. Ker sem bila vodja projekta, so po programu prihajali do mene ravnatelji in ostali ter mi 
čestitali za izpeljan projekt. Opazila sem, da so se Tomaž in ostali mladostniki začeli umikati. 
Pristopila sem k njim in jih povabila, da so si postregli tudi sami. Nato smo se s krožniki v 
rokah umaknili vstran in klepetali. Presenečena sem bila, kako lepo in uglajeno so se obnašali. 
Obkrožalo me je petnajst »vedenjsko problematičnih« dijakov, ki jih nihče noče vzeti s sabo niti 
na izlet, tu pa so stali na zaključni konferenci, v okolju, ki jim je bilo tuje in ga niso bili vajeni, 
in čeprav bi jim prej naročila, kako se morajo vesti, se ne bi mogli obnašati bolje. Ko smo tako 
stali in klepetali, mi je Tomaž rekel: »Daj, pojdi klepetat tja s tistimi pomembneži. Kaj izgubljaš 
čas z nami.« Ob njegovih besedah me je zabolelo v prsih. Pogledala sem jih in jim rekla: »Meni 
ste pomembni vi. Bolj pomembni ste mi, kot vsi ti ljudje tukaj. Vse te stvari, vse aktivnosti, ta 
konferenca je bilo izpeljano za vas, zaradi vas.« In to niso bile samo besede, to sem resnično 
čutila in prepričana sem, da so to čutili tudi oni. Mladostniki, ki imajo za seboj težke življenjske 
preizkušnje, so še toliko bolj občutljivi za iskrenost besed in dejanj. Na takšni prireditvi bi se 
lahko hitro zgodilo, da bi moje delo interpretirali kot »projekt« in lastne ambicije. Tako bi naš 
odnos dobil popolnoma druge razsežnosti. Prepričana sem, da jim v takem primeru v odnosu ne 
bi mogla odgovoriti na njihovo potrebo po potrditvi in pomembnosti.
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Potreba po sprejemanju je pri delu z mladostniki prav tako velikokrat v ospredju. Do občutne 
spremembe v odnosu pride, ko se posameznik zave, da ga sprejemam in ga ne želim »popraviti« 
ali prilagoditi svojim vzorcem. 

Pri potrebi po vzajemnosti (po potrditvi in deljenju osebne izkušnje) »gre za potrebo po tem, 
da smo v odnosu z osebo, ki razume, kaj doživljamo zaradi tega, ker je sama doživela nekaj 
podobnega – v realnosti ali domišljiji. S tem ko druga oseba deli z nami svojo izkušnjo, potrdi 
naše doživljanje.« (Žvelc: 2005) Včasih se ta potreba kaže tako, da si želimo, da bi nas drugi ra-
zumeli brez besed. Včasih se zgodi, da mladostnik želi vedeti, kako sem sama reševala podobne 
položaje v njegovi starosti.

Pri potrebi po samodefiniciji gre za potrebo po izražanju naših posebnosti in drugačnosti 
in tem, da drugi to sprejemajo in spoštujejo. Ko opazim, da je pri mladostniku v ospredju ta 
potreba, podpiram njegovo izražanje individualnosti. To potrebo podprem tudi tako, da mladost-
nika spodbujam k temu, da se opisuje, mi pove, kakšen je in kakšen ni. V otroštvu so lahko neka-
teri zelo ovirani s strani staršev, zato se ne morejo izraziti, saj so podvrženi strogim pravilom. 
Tako se nekateri ne naučijo biti oni sami, ampak se naučijo, da je edina pot k posebnosti prek up-
ora. So v stopnji oblikovanja in iskanja svoje identitete, zato se v odnosu, kjer se počutijo varne 
in sprejete, tudi lažje odprejo in oblikujejo pozitivno samopodobo. Pri zadovoljevanju te potrebe 
je lahko mladostnikom v pomoč spodbujanje tistih področij, na katerih se čutijo uspešne. Pri 
vsakem posamezniku spodbujam njegove interese in raziskujem, na katerem področju potrebuje 
dodatno spodbudo. Tomaž je bil včasih zelo uspešen športnik. Bil je uspešen pri košarki in atle-
tiki, vendar je vse aktivnosti opustil. Spodbujanje športnih aktivnosti pri Tomažu je imelo velik 
vpliv tudi na oblikovanje njegove samopodobe in na oblikovanje pozitivne samodefinicije. Poleg 
športnih aktivnosti sem ga spodbujala tudi na drugih področjih, kjer je lahko bil uspešen. Tako 
se je po zaključenem nižje poklicnem izobraževanju vpisal v poklicni program računalništva. 
Ker je to program, ki ga veseli in je v skladu z njegovo samodefinicijo, poteka njegovo šolanje 
popolnoma drugače, kot je potekalo do zdaj. Trenutno je eden najboljših v razredu.

 Pri potrebi po vplivanju na drugega govorimo o potrebi, da privabimo pozornost drugih in 
nanje vplivamo tako, da spremenijo svoje čustvovanje, mišljenje in vedenje. Nekateri, ki nimajo 
zadovoljene te potrebe, govorijo o tem, da drugim ni mar ali da jih ne poslušajo. Uglaševanje 
s to potrebo pomeni, da dopustimo, da oseba čustveno vpliva na nas (Žvelc: 2005). Mladost-
niki iščejo pozornost in potrebo po vplivanju na drugega velikokrat kažejo tako, da izzivajo 
in sprožajo konfliktne položaje in na ta način pri večini odraslih sprožijo odzive v njihovem 
vedenju, mišljenju in čustvovanju. Največkrat so te vedenjske spremembe odraslih negativne. 

Potreba po tem, da drugi prevzame pobudo, je želja po tem, da druga oseba naredi prvi korak, 
da vodi položaj in sprejme odgovornost za določen vidik odnosa. Osebe, ki so bile zlorabljene 
ali zanemarjene v otroštvu, imajo pogosto zelo močno potrebo po pobudi druge osebe. Take os-
ebe so se naučile, da so oni sami edina oseba, na katero se lahko zanesejo. Verjamejo, da bodo, 
če bodo čakali na druge, čakali zaman. Za njih je izjemno pomembno, da smo občutljivi na to 
potrebo, čeprav je redko odprto izražena. Pasivno vedenje mladostnika je lahko izraz relacijske 
potrebe po pobudi druge osebe (Žvelc: 2005).

Potreba po izražanju ljubezni se lahko kaže v skrbi za drugo osebo, vrednotenju, hvaležnosti, 
nudenju nežnosti ali pa v tem, da nekaj naredimo za drugo osebo. Prepogosto razumemo to potrebo 
kot znak manipulacije, transfera ali porušene nevtralne meje odnosa. Izražanje hvaležnosti in na-
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klonjenosti lahko razumemo kot del odnosa.

Ljubezen je tista, ki vse te potrebe povezuje. »Kdor ima zadovoljene vse relacijske potrebe, 
se čuti ljubljenega.« (Erskine: 1999) 

 

Udeleženost

Tako kot v terapevtskem procesu z odraslimi osebami je tudi pri delu z mladostniki pomem-
bna terapevtova udeleženost v procesu. Udeležen pa je, ko pusti, da se ga stvari dotaknejo.

Erskine (1996/1997) opisuje udeleženost kot proces, ki se izraža z upoštevanjem, validacijo, 
normalizacijo in prisotnostjo. Upoštevanje pomeni, da mladostnika priznavam in potrdim njego-
va čustva, prepoznam relacijske potrebe in fizične senzacije. Na ta način priznavam njegovo 
fenomenološko doživljanje. Z validacijo mu dam vedeti, da je pomembno, kar govori, in da 
so njegova čustva, obrambe, vedenjski vzorci povezani z nečim pomembnim. Normaliziram 
lahko njegov problem in njegove odzive v določenem položaju. To ne pomeni, da se strinjam z 
vsakim njegovim vedenjem, temveč da poskušam razumeti njegovo logiko in kaj ga je privedlo 
do nekega vedenja. 

Primer takšne udeleženosti v odnosu s Tomažem lahko opišem z dogodkom, ko je nekoč po 
glavnem odmoru prišel k meni v pisarno in sem začutila vonj po marihuani. Vprašala sem ga, 
če je kadil. Povedal je, da je. Dodal je, da vem, da ga to pomiri in da mu je tako lažje v razredu. 
Rekla sem mu, da razumem, da čuti, da ga kajenje marihuane umiri, da pa tudi vem, da se je v 
tem času naučil umiriti tudi brez tega. Pogledal me je in rekel, da se zna tudi sam umiriti in da mu 
res ni treba kaditi. V tem dialogu sem upoštevala Tomaževa čustva in njegove fizične občutke, 
potrdila sem njegovo trditev, da je bil ta obred včasih res pomemben pri vzdrževanju njegovega 
notranjega ravnovesja in sem jo tudi normalizirala. Hkrati pa sem mu ponudila drugo možnost in 
upoštevala tudi njegov trud ter spremembo, ki jo je sam pri sebi dosegel.

Da smo v odnosu in procesu udeleženi, moramo biti tudi polno prisotni. To pomeni, da smo 
v kontaktu z mladostnikom in tudi s sabo, hkrati pa, da smo sposobni odmika od sebe. Ta način 
prisotnosti nam omogoča, da pridemo v kontakt s tistimi deli mladostnikove osebnosti, ki se jih 
sam velikokrat ne zaveda. Prisotnost v odnosu je povezana z našimi empatičnimi odgovori na 
posameznikovo verbalno in neverbalno izražanje (Erskine: 1999).

Udeleženost pomeni, da smo z mladostnikom v kontaktu, pomeni, da imamo znimanje in 
radovednost, da smo v odnosu odprti, včasih tudi ranljivi, potrpežljivi, konsistentni in da je naš 
namen strokoven.

 

Cilji, ki jim sledim pri delu z mladostniki

Pri delu z mladostniki se osredotočam na njihovo sedanje delovanje, sedanje odnose in 
preverjanje realnosti. Mladostnikom ponudim možnost spoznavati in prepoznavati oblike in poti 
za lastno usmerjanje svojega življenja.

Cilj terapevtskega dela je krepitev mladostnikovega ega pred notranjimi in zunanjimi pri-
tiski ter poprava predstav o sebi. Pri svojem delu podpiram tisti del mladostnikove osebnosti, 
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ki stremi k neodvisnosti, samostojnosti in odgovornosti. Odkrivam njegove zmožnosti, ki se jih 
sam niti ne zaveda, poudarjam njegove uspehe, krepim njegovo zaupanje vase, pomagam mu pri 
postavljanju ciljev in ga tako usmerjam v prihodnost. Pomemben del je pohvala, tako verbalna 
kot neverbalna. Pri mladostniku spodbujam oblikovanje pozitivne samopodobe. Če ima nekdo 
pozitivno predstavo o sebi, je svoboden, da lahko uresniči svoje zmožnosti in doseže, kar želi. 
Do najboljšega mogočega razvoja mu pomagam tako, da z vsemi mediji krepim njegov občutek 
sebe, definiranje sebe. To počnem s spodbujanjem predstav o sebi, z domišljijo, odločitvami, 
mejami, humorjem, igrivostjo, projekcijami. Spodbujam tudi njegovo moč in kontrolo.

Pri terapevtskem delu poskušam mladostnike usmerjati tako, da se čim bolj izognejo stvar-
em, ki jim škodijo in jih usmerjam v področja, kjer lahko doživljajo uspeh. Pri mladostnikih, 
ki so hiperaktivni in imajo težave z zbranostjo, je na primer treba poiskati poti, kako lahko to 
energijo usmerijo in jo obvladujejo. Za njih je to normalno stanje in napaka je, da poskušamo 
otroka spreobrniti in blokirati. Če ga poskušamo omejiti, pri njem samo sprožimo jezo. Treba je 
poiskati poti, da se nauči to energijo ustrezno usmerjati in jo obvladovati.

Cilj terapevtskega dela je tudi ozaveščanje sebe v odnosu do drugih. Mladostniku pomagam 
pri prepoznavanju problema, da ga opredeli in eksternalizira in da popravi neustrezna prepričanja 
in kognicije. V adolescenci pride do nove organizacije vrednostnega sistema, volje, mentalnih 
sposobnosti, spremembe vedenja. Gre za življenjski stil adolescenta. Da ga spoznamo, se mu 
moramo približati, delati stvari, ki jih dela on. Najstniki imajo tendenco biti iskreni. Pri svojem 
delu jim dam prostor, da se izrazijo in izživijo svoje potenciale. Negotovost izhaja iz tega, da je 
njihova samopodoba še nestabilna. Jedro terapije je vzpostavljanje individualnosti, integritete in 
identitete. Podatki, ki jih dobijo iz okolja, so kot nalepke, ki si jih prilepijo nase. Pomembno je 
samospoznavanje in samozavedanje. Razvijati je treba metakognicijo, da razmišljajo o posled-
icah svojih dejanj. 

Pri mladostnikih spodbujam čustveno inteligenco. Učijo se prepoznavanja in izražanja čustev. 
V terapevtskem odnosu, kjer se mladostnik počuti varnega, se lahko prav prek odnosa uči tudi 
prepoznavati in izražati čustva. Adolescenca je obdobje, ko so mladostniki zelo odprti in dojem-
ljivi za učenje. Učenje poteka na več ravneh: razumski, čustveni, relacijski, metakognicijski. V 
času pubertete se pri mladostnikih dogajajo velike spremembe v možganih. To je zelo občutljivo 
obdobje, a tudi obdobje, v katerem so mladostniki odprti za nove možnosti čutenja in za učenje 
na čustvenem področju. V tem obdobju je zelo pomembno učenje samoregulacije in pri tem smo 
lahko mladostnikom v veliko pomoč. Prav zato je velikokrat bolje, da se mladostnike vpraša o 
njihovih zanimanjih in se pri njih spodbuja pozitivna čustva, kot pa da se govori o »problemu«.

Eden od ciljev terapevtskega dela z mladostniki je tudi postavljanje mej. Pomembno je, kako 
se te meje postavijo. Ni splošne enačbe, ki bi veljala za vse mladostnike. Pri postavljanju mej 
sledim posamezniku in mu jih postavljam tako, da spodbujam njegov razvoj. Previdna sem, da 
postavljam meje tako, da se jih zmore držati, ker lahko v nasprotnem primeru zgolj še bolj utrdim 
njegova prepričanja, da nečesa ne zmore.

Pri delu z mladostnikom sem pozorna na sisteme, ki vplivajo nanj. Najvplivnejši sistem je 
družina, v najstništvu pa postane vedno bolj vpliven sistem mladostnikova družba. Veliko pozor-
nosti namenim prepoznavanju vzorcev, ki se pri mladostniku pojavljajo, in pazim na to, da jih 
tudi sama ne ponavljam. Mladostnik potrebuje socialno mrežo ter dobro in stabilno družinsko 
okolje. Potrebuje vrednostni sistem. Pri mladostnikih, ki tega nimajo, smo lahko v veliko pomoč 
pri ustvarjanju ustrezne podporne mreže. Pomemben sistem v mladostnikovem življenju je tudi 
šola, ki mu je lahko v veliko oporo pri njegovem razvoju, lahko pa je tudi sistem, ki mladostnika 
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dotolče in mu še bolj izkrivi njegovo samopodobo.

Zaključek

Psihoterapija mladostnikov, ki imajo čustveno vedenjske težave, zahteva od terapevta, da se 
mladostnikovemu svetu približa, da se poglobi v odnos in razume njihovo logiko. Zato menim, 
da psihoterapija mladostnikov ne more potekati na klasičen način, s klasično strukturo: po eno 
uro na teden, v prostoru, ki je namenjen zgolj psihoterapiji. Če se želimo mladostniku približati 
in razumeti njegovo razmišljanje, se mu moramo približati v njegovem prostoru, v njegovi di-
namiki in sporazumevanju. Le tako lahko z mladostnikom vzpostavimo pristen in iskren kontakt, 
ki je izhodišče za vse nadaljnje delo. Velikokrat je prav odnos in kontakt, ki ga z mladostnikom 
vzpostavimo, vir, iz katerega črpa in se uči. 

Pri delu z mladostniki, ki imajo čustveno vedenjske težave, so nam teoretični koncepti, me-
tode dela in jasno opredeljeni cilji lahko v pomoč, vendar niso edini mehanizmi, ki jih terapevt 
potrebuje pri svojem delu. Bistvenega pomena je terapevtova udeleženost v tem procesu in ta je 
mogoča zgolj, ko nekdo opravlja svoje delo kot poklic ter vnese vanj srčnost in predanost.
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  RUDI KOTNIK

Vloga procesno orientirane supervizije v izobraževanju 
gestalt terapije (Prispevek k procesnemu vidiku 

gestaltistične teorije osebnosti)

The role of process oriented supervision in ghestalt therapy 
training (the aspect of process in gestalt therapy)

Povzetek

Članek poskuša pokazati na možnosti, ki jih na področju psihoterapevtskega izobraževanja, natančneje 
na področju gestalt terapije, ponuja procesno orientirana supervizija, ki se poleg ostalega posebej osre-

dotoča tudi na proces tu in zdaj. V tradicionalni dilemi, ki na eno stran postavlja strukturo in vsebino, na 
drugo pa proces, je seveda smiseln preplet obojega. Pri tem posvečanje pozornosti procesu lahko pripomore 
tako k boljšemu uvidu v karakterni stil oziroma strukturo kot tudi daje možnost, da je v samem procesu iz-
koriščena ponujena možnost za želeno spremembo. Procesna supevizija v pomenu pozornosti na tu in zdaj 
tako lahko pomembno pripomore k usposabljanju supervizantov za spremljanje tega procesa in ustrezno 
odzivanje. Smiselna je tam, kjer lahko supervizante usmerimo v procesu na zmožnost, ki bi sicer ostala 
neizkoriščena. V članku se ilustracija primerov prepleta s konceptualizacijo procesa. 

Ključne besede 
proces, gestalt terapija, supervizija v živo, retrofleksija.

Abstract

The aim of the paper is to show the possibilities offered by process oriented supervision in Gestalt 
therapy training, which is focused to the process here and now. According to traditional approach 

opposing content and structure on one side and process on the other side it is reasonable that both sides are 
interwowen. However, a special attention to the process can contribute to a better insight of trainees into 
the structure and offers a possibility that desired client's change is achieved more successfully through this 
attention to the process. Within psychotherapy training the process oriented supervision focused on here 
and now can significantly contribute to noticing, recognising and appropriately responding of trainees to the 
process. This special attention make sense especially when the potentiality of the situation otherwise would 
not be actualised. The presentation offers illustration of examples with the attempts of conceptualisation 
of the process.

Key words 
process, gestalt therapy, live supervision, retroflection.
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Uvod

Gestalt psihoterapija že po svoji naravi posveča posebno pozornost procesu tu in zdaj, kar 
temelji na eni izmed njenih predpostavk, da je v procesu tu in zdaj eden izmed vzvodov za že-
leno spremembo. Čeprav to načelo, temelječe na omenjeni predpostavki, velja za razumevanje 
človeške narave nasploh in ga je tako mogoče uporabiti ter mu slediti tudi na drugih področjih 
(izobraževanje, socialno delo), bo moj prispevek osredotočen na področje supervizije edukantov 
psihoterapevtskega izobraževanja. Izkušnje kažejo, da spodaj opisani pristop lahko olajša proces 
učenja in s tem napredek edukantov. Ker sam temu načelu in pristopu uspešno sledim tudi v izo-
braževanju učiteljev, menim, da ima lahko širšo uporabnost tudi na drugih področjih.

Izhodišča:
- izkustveno učenje,
- načela gestalt terapije, zlasti načelo tu in zdaj, 
- pristop oziroma način dela, ki izhaja iz zgornjih načel.

Postopek

Supervizijo (SV) lahko začnemo s predstavitvijo, ki jo prinese supervizant. To je sicer mogo-
če na več načinov: s splošno predstavitvijo svojega dela s klientom, s posnetkom odlomka dela s 
klientom, s prepisom pet do desetminutnega dela s klientom ali z združitvijo več možnosti. Ena 
od možnosti je tudi 'supervizija v živo' (live supervision), ki je praviloma kratko desetminutno 
delo s kolegom ali kolegico iz skupine. Vendar naj opozorim, da gre za dejanski terapevtski pro-
ces in ne zgolj igranje vlog. Posebej naj tudi poudarim, da je tu v ospredju edukacijski vidik in je 
terapevtski v ozadju. Trajanje terapevtskega srečanja ni pomembno ravno zato, ker je poudarek 
na procesu. Spodaj opisane izkušnje kažejo, da je s procesnega vidika kot vzvoda za učenje tisto, 
kar se dogaja v širšem časovnem razmaku, navzoče tudi v krajšem časovnem razmaku – če smo 
na proces pozorni. Lahko bi rekli tudi drugače: če smo pozorni na to, kako se značilnosti karak-
ternega stila osebe oziroma njene osebnostne strukture kažejo v posameznem trenutku, nam ta 
pozornost v procesu da tudi uvid v strukturo in dinamiko. Struktura in dinamika se torej kažeta 
v procesu, kjer je s terapevtskega vidika vzvod za spremembo, s supervizijskega pa za učenje. 
Posvečanje pozornosti procesu ima torej lahko poseben pomen zaradi vzvoda za spremembo in 
zaradi učenja, v katerem je edukantu kot začetniku težko opaziti proces in mu slediti. 

Moj poudarek bo torej na procesu 'supervizije v živo', kar bom ilustriral z dvema primeroma 
in izpeljal teoretske ter metodološke implikacije. Ker je bila podlaga tako za supervizijo kot tudi 
za to predstavitev videoposnetek, naj poudarim, da je sam posnetek zgolj pomožno sredstvo, ki 
olajšuje delo, nikakor pa ni samostojna metoda ali tehnika. Prav tako je treba poudariti, da je 
prikazana procesna orientiranost supervizije ena od možnosti.

Prvi primer

Oglejmo si najprej primer odlomka terapevtskega dela, kjer bom izpostavil prvi dve minuti 
dela. Tu bo za naš namen posebej zanimivo in pomembno to, kar se je zgodilo že v prvi minuti.

(K: klientka, T: terapevtka)
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K: Bom malo prisluhnila …, da ne bom česa 'odglumila' … Saj ni treba dosti, ker je … 
ker je … Veš, res je … kar tukaj je … še od poletja. Koliko jaz zase poskrbim … in koliko 
sem drugim 'tepih'. Koliko jaz sploh pričakujem, da bom dobila zase … koliko grem s tem 
… pa ne vem, če s pričakovanjem. Koliko si sploh dopustim možnost, da nekaj dobim 
zase. 
T: To, kar si do zdaj povedala v vseh teh stavkih – kakor, da sama sebi preprečuješ, da bi 
kaj dobila.
K: Ja. Sploh ne vzamem v račun, da sploh kaj dobim zase.
 
To sta prvi dve minuti dela in nadaljnjih deset minut je nadaljevanje te teme, izpostavljene v 

teh nekaj vrsticah prepisa. Po samem delu je sledila refleksija, v kateri so ostale udeleženke su-
pervizije komentirale delo kot celoto, v katerem je klientka dobila uvid v to kako, kot sama pravi, 
pozablja nase, ko ustreže drugim, hkrati pa je s to terapevtko doživela drugačno izkušnjo slišano-
sti in varnosti. Terapevtkina pozornost do klientke, razumevanje in poslušanje so po klientkinem 
prepričanju torej opravili enega od terapevtskih vidikov. Hkrati pa se je pojavilo opažanje, da je 
bila v ospredju bolj vsebina zgodbe in kognitivni vidik doživljanja, kjer sta se karakterna stila 
terapevtke in klientke v procesu precej 'ujemala'. Naslednji korak je faza supervizije, v kateri bi 
se lahko bolj posvetili samemu procesu, ki bi lahko bil tudi izziv za učenje oziroma za profesio-
nalno rast. V tej refleksiji so supervizantke ugotavljale, da imajo težave pri poskusu konceptuali-
ziranja procesa, kar je bil dodaten dober razlog za ogled videoposnetka kot dragocene podlage za 
fenomenološka opažanja. Slednje je bilo tako izhodišče ob ogledu posnetka. Pri ogledu so super-
vizantke tako že v prvi minuti opazile nekaj, kar se jim je po več ogledih pokazalo za pomembno. 
V fenomenološkem sledenju psihoterapevtskega procesa je namreč začetna faza opažanje, v 
katerem je hkrati tudi že presojanje, kaj je za terapevtski proces bolj pomembno ali relevantno. 

Ko si ogledujemo videoposnetek, opazimo mnogo več kot v prvotnem sledenju dela in mno-
go več od tega, kar je ostalo v spominu. Med drugim opazimo, da klientka na začetku zavzdihne, 
zapre oči in po začetnih besedah »Bom malo prisluhnila …« odpre oči, (pomenljivo?) pogleda 
terapevtko in nadaljuje: »… da česa ne 'odglumim'«. Potem umakne svoj pogled stran in sledi 
premor. Med izrekanjem naslednjih besed zmigne s telesom in glavo, njen pogled se počasi vrne, 
a je usmerjen navzgor: »Saj ni treba dosti, ker je … ker je … veš, res je … kar tukaj je« (vzdih, 
premor, zdaj spet pogleda terapevtko, njen glas se spremeni) »… še od poletja. Koliko jaz zase 
poskrbim …« 

Opazimo, da je terapevtkin odziv predvsem odziv na besede, in od tukaj naprej so tako v 
ospredju predvsem besede, za katere je videti, da so za klientko varno zatočišče. Zato se naša 
pozornost usmeri tudi na vprašanje, kakšen potencial nam zdaj lahko prinašajo še druga opaža-
nja in kakšno pomembnost imajo, kaj se v tem procesu, ki je bil navzoč v teh trenutkih, dogaja 
in kakšni bi lahko bili odzivi terapevta ali terapevtke v takih položajih. Razprava se tako lahko 
usmeri v vprašanja, kaj so izzivi za osebno rast klientov v takih okoliščinah in kaj so izzivi za 
profesionalno rast supervizantov.

V konkretni situaciji je v ospredju predvsem vprašanje, kaj se v omenjenih trenutkih (ko 
izreka besede: »… ker je… ker je …. veš, res je … kar tukaj je…«) dogaja, ko sicer lahko 
domnevamo, da s klientko nekaj se dogaja. Ker je sama omenila »da ne 'odglumim'« in ker o 
njenem karakternem stilu nekaj vseeno vemo že od prej, smo lahko bolj pozorni na znake pora-
jajočih se občutkov, ki jih prekrijejo besede. Supervizantke so tako lažje prepoznale proces, ki 
ima v gestalt terapiji ime defleksija (odvračanje, preusmerjanje energije od naravne poti v drugo 
smer). To prepoznavanje procesa, ki je pomenilo tudi prepoznavanje prekinjanja stika, je bilo 
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ključno za supervizjsko razpravo in razmislek o različnih mogočih odzivih terapevta oziroma 
terapevtke v takih situacijah. Odzivi so seveda pogojeni s kontekstom, kar v našem primeru 
pomeni senzibilnost za klientkino potrebo po varnosti, ki jo je sama izrazila. Vsekakor pa bi bilo 
previdno preverjanje klientkinih občutkov v tistem hipu (v duhu: »Kaj se pravkar dogaja?« ali pa 
»Domnevam, da se s teboj nekaj dogaja, pa me zanima, če želiš pozornost usmeriti tudi na svoje 
občutke«) primerno. Pri vsem tem je zelo pomembno, da se terapevt(ka) odzove v tistem trenut-
ku, ko se to dogaja, sicer je v naslednjem trenutku lahko že prepozno. Supervizantke so ugoto-
vile, da ti občutki prinašajo s seboj nekaj, kar bi bilo lahko vredno pozornosti in raziskovanja: 
kaj je tisto 'kar tukaj je'? Ob teh besedah je mogoče zaznati 'energijo', ki bi se lahko bolj izrazila 
in dobila pomen. Ponovno so se lahko tudi prepričale o pomembnosti tega, da je terapevt(ka) 
poleg vsebine in zgodbe pozoren (pozorna) tudi na proces, da ga opazi in se nanj po presoji tudi 
ustrezno odzove. V procesu tu in zdaj se namreč manifestira tudi tisto v klientih, kar se ponavlja 
kot nekaj trajnega, vendar je ravno v tem procesu možnost in izziv za osebno rast kot preseganje 
tega trajnega, ki sicer klientu predstavlja težavo.

Ker sem izpostavil pomembno razlikovanje med vsebino, strukturo in dinamiko na eni strani 
ter procesom tu in zdaj, se mi za boljše razumevanje zdi pomembno, da jo poskušam nekoliko 
bolj podrobno pojasniti in jo potem ponazoriti z drugim primerom, kjer proces nekega dogajanja 
v določenem trenutku je izkoriščen in razvit naprej. 

Klientka govori zgodbo, terapevtka pa zgodbo predvsem posluša in jo (zgodbo in s tem kli-
entko) poskuša razumeti. Vendar se poleg te zgodbe in njene vsebine, na katero sta obe zelo po-
zorni, hkrati dogaja proces, ki nam lahko bistveno pomaga, če smo nanj pozorni in če usmerimo 
klientkino pozornost tudi nanj. Če se v procesu kaže osebnostna struktura (karakterni stil), potem 
je v pozornosti na procesu možnost zavedanja mehanizma, s katerim klient prekinja stik in s tem 
možnost želene spremembe. Tako kot mnogokrat pri začetnikih v GT-psihoterapiji je bil tudi v 
našem primeru navzoč potencial, ki pa ni bil izkoriščen. Če terapevt(ka) oziroma supervizant(ka) 
ta potencial opazi ali če supervizor nanj opozori, potem lahko pozornost klienta usmeri tudi na 
to, česar sam ne opazi ali vsaj ne v prvem trenutku. Če je klient pripravljen na raziskovanje 
tega procesa, lahko že kratko (zgoraj omenjeno) vprašanje dopusti, da pridejo na dan občutki, 
ki so sicer prekriti z besedami. In prekrivanje, umik pred neprijetnimi občutki z besedami, je 
mehanizem, s katerim naša klientka prekinja stik, se pravi, da (kot sama pravi) 'glumi'. Vemo, da 
se nekaj dogaja, ne vemo pa še, kaj to je, in to ni raziskano. To, kar običajno počne v življenju 
(skozi svoj karakter – kar je njen karakterni stil stika z okoljem, s čimer pa si ustvarja težave), 
se dogaja tudi v terapevtskem procesu in tam je mogoče to uporabiti kot vzvod za spremembo. 

Za ilustracijo mogočega nadaljevanja naj navedem preprost primer, kjer proces nekega do-
gajanja v določenem trenutku je izkoriščen in razvit naprej. Klientka na primer govori o svoji 
pretekli izkušnji – o samomoru svojega fanta – in nenadoma utihne. V tej tišini vprašam, kaj se 
dogaja. Pove, da razmišlja, jaz pa vprašam, kako bi bilo, če bi razmišljala naglas. Kaj se dogaja, 
ko utihne? Pogosto domnevamo, da nič. Vendar se s posvečanjem pozornosti tej tišini pozneje 
izkaže, da se lahko marsikaj dogaja in je tudi to lahko pomembno, včasih celo ključno. Kaj se 
dogaja v našem primeru? Klientka se drži se nazaj (zadržuje), ker ima občutek, da tisto ni v 
redu (da je nanj jezna, ker je to storil). Ko pove naglas, kaj je razmišljala, lahko vemo, da se 
drži nazaj (retrofleksija) in energijo namesto navzven usmerja navznoter, ker ima v sebi zakore-
ninjeno splošno prepričanje, da jeze ne bi smela čutiti in izražati – pozneje ugotovi, da so ji to 
vedno govorili (introjekcija – proces introjiciranja sporočil iz okolja o tem, kaj mora in česa ne 
sme). Psihoterapija je tako tudi raziskovanje in ustvarjanje pogojev za možnost izbire, procesno 
orientirana supervizija pa bistveno pripomore k učenju in pripravi supervizantov za take vrste 
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raziskovanje. 

Posvečati pozornost procesu pomeni torej dajati pozornost procesu kot doživljanju in delo-
vanju, ki ga žene želja v smeri zadovoljitve potrebe. Če to zaključevanje geštaltov ni uspešno, 
potem nas zanima, kako to nekdo v tem procesu prekinja. 

Drugi primer

Naslednji primer je z vidika procesa zanimiv na drugačen način in je tudi bolj kompleksen. 
Navajam ga zato, ker je v tem primeru supervizantka v vlogi terapevtke sicer sledila procesu in 
usmerila pozornost na klientkine občutke v telesu, vendar je bila zaradi drugačne narave tega 
procesa supervizijska učna izkušnja drugačna.

Klientka je srečanje začela z opisom tega, kar se ji dogaja v zadnjem obdobju, ko je bolj obre-
menjena s skrbmi, ki se je lotevajo. Beseda skrb izstopa, saj se večkrat ponovi. Na terapevtkino 
vprašanje, če to skrb občuti tudi zdaj, odgovori, da sicer ne, ampak ob govorjenju to začuti v 
trebuhu in z roko pokaže, kje jo tišči. Terapevtka vpraša, če to čuti tudi zdaj, klientka odgovori:

K: Zdaj, ko sem to povedala, manj, vendar je še vedno prisotno.
T: Kje?
K: Točno tukaj, glej, glej, vidiš, to, to, tukaj notri.
T: In če ostaneš s tem?
K: Ni, ni fino.
T: Kar ostani.
K: (Tišina – vzdihne, se odkašlja, vidimo premikanje rok in nog, pogled gre stran)… Ni, 
veš, v bistvu me žene, žene, me tako žene v akcijo, da moram nekaj narediti, urediti, zato, 
da to zmanjšam, da to izgine.
T: Če te prav razumem: če bi šla v akcijo, bi to izginilo? Ti je težko ostati s tem?
K: Ja, ja, je … Ker se potem naleze v celo telo. Postanem tudi slabe volje in zapadem v 
tisto samoobtoževanje. 
T: Če ostaneš s tem občutkom v telesu?
K: Ne vem … (tišina) …
T: Meni je to nekje domače. Če se čutim napeta, da bi morala kar nekaj delati, da bi s tem 
nekaj rešila, ampak …
K: (tišina) … Če nekaj počnem, se umaknem, skrb zmanjšujem, 'kao'. Ne, to ostane, do-
kler ne rešim stvari, to me preganja, je prisotno.

Malo pozneje:

T: V meni je občutek, kot da bi mi rekla: »Kaj me to sprašuješ, daj mi mir.« Pa ne vem, 
ali ima to kaj zveze s teboj.
K: Ja, ker imam občutek, da me preveč sprašuješ o tem. Jaz bi ti rada povedala čisto druge 
stvari, pa me ves čas vračaš nazaj na tole … tako se sprašujem, zakaj me to tolikokrat 
sprašuješ …

Za supervizante, ki se šele uvajajo v psihoterapijo, je težko slediti več stvarem hkrati. Zlasti 
pa je orientiranost na eno načelo in temu ustrezna pozornost lahko ovira, da bi bili pozorni tudi 
na proces, v katerem so lahko bolj ali manj pomembni trenutki, katerim bi bilo vredno posve-
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titi pozornost in preveriti, kaj se v takih trenutkih dogaja. V našem primeru imamo pred seboj 
zanimiv proces kot nekaj, kar se dogaja tu in zdaj in hkrati nudi možnost določenega uvida v 
karakterni stil oziroma strukturo (vendar slednje ni predmet naše obravnave). Klientka govori o 
skrbeh in občutkih v trebuhu (tiščanje), kar je proces retrofleksije (Perls et al, 1951: 455). Zato 
je pomembno vedeti, kakšne vrste proces so skrbi, dvomi in podobno. To je proces notranjega 
dialoga, ki je lahko samodestruktiven in ima lahko tudi somatske posledice. Klientka nam da tudi 
vedeti, da ta problem rešuje z neko dejavnostjo, s čimer pa problema ne reši. Poleg tega lahko 
sledimo procesu, ki se dogaja v odnosu med terapevtko in klientko. Terapevtka ji predlaga, da 
ostane s tem občutkom in to večkrat ponovi. Klientka omeni, da občutek ni prijeten, vendar šele 
na koncu jasneje izrazi svojo voljo v odgovoru na terapevtkino vprašanje in pove, kaj je prav-
zaprav želela. Torej se tudi v tem zadrževanju impulza oziroma preusmeritvi navznoter namesto 
navzven kaže proces retrofleksije. Videti je, da terapevtka to sicer zasluti, vendar v tem ne opazi 
samega procesa retrofleksije, kateremu bi se lahko posvetila kot procesu tu in zdaj.

Videti je, da terapevtka vztraja pri nečem, kar je videti v skladu z načeli gestalt terapije 
(vabilo v tu in zdaj in v ostajanje z občutki), vendar je za klientko to neprijetno in pobude do-
življa kot pritisk. Za kaj pravzaprav gre? Občutki, zlasti senzacije v telesu, so lahko pomemben 
'pripomoček' za terapevta, če jih zna ustrezno uporabiti. Običajno so porajajoči se občutki v tu 
in zdaj možnost, da se proces tu in zdaj (s preprosto sugestijo: »Ostani s tem.«) bolj artikulira 
oziroma da se tedaj še nejasen lik bolj izostri iz ozadja in tako ponudi možnost, da dobi pomen. 
To pomeni, da se ponavljajoči se proces neuspešnega zaključevanja nezaključenih geštaltov na 
podlagi intenzivnejših občutkov zdaj poveže s spominom in se tako omogoči zavedanje pove-
zanosti preteklosti in sedanjosti. V tem je možnost za uvid, kako klient prekinja stik in možnost, 
da ga ponovno vzpostavi. Naša supervizantka je kot terapevtka sledila tem načelom, vendar je 
v tem konkretnem primeru intenziven in neprijeten občutek že tu in intenziviranje ni smiselno. 
Lik (figura) v odnosu do ozadja je namreč že izoblikovan, in to zelo močen. Kar je v tem primeru 
in takih primerih smiselno, je raziskovanje procesa retrofleksije: kako ta občutek, ki je neprije-
ten in se lahko manifestira tudi kot bolečina, klient so-ustvarja. Širše gledano klienti po navadi 
govorijo o tesnobi, ki je povezana z nenehnimi skrbmi in dvomi, s katerimi se obremenjujejo. 
Teoretično je obravnava retrofleksije preprosta: enostavno preobrniti smer retrofleksije iz nav-
znoter proti navzven. V praksi pa razgradnja retrofleksije ne le, da ni tako preprosta, ampak je 
to dolgotrajen proces, ki od terapevta zahteva tudi senzibilen pristop. Prvo, kar po navadi lahko 
naredi, je, da ne poskuša nič narediti (kljub 'urgentnosti' ob bolečinah), pač pa je njegova naloga 
poslušati, predvsem pa slišati. Odnos, ki se začenja vzpostavljati, je torej tudi v slišanosti. Lahko 
torej posluša in prisluhne ter postopno, zelo previdno, korak za korakom v tu in zdaj skupaj s 
klientko (klientom) raziskuje, kako soustvarja ta neprijeten občutek, bodisi kot stisko, tiščanje ali 
celo bolečino. Vendar le toliko, kolikor je klient(ka) za to v vsakem trenutku odprt(a).

V našem primeru je klientka sama omenila, da je z govorjenjem o skrbi tudi tega neprijetnega 
občutka skrbi manj (»Zdaj, ko sem to povedala, manj…«), kar potrjuje izkušnje, da je že samo 
govorjenje o neprijetnih občutkih prvi korak v razgradnji retrofleksije. Nadaljnji koraki bi lahko 
bili v raziskovanju mehanizmov retrofleksije kot notranjega dialoga, kjer bi bila možnost za raz-
iskovanje tega, kako so-ustvarja svoje neprijetne občutke. Govorjenje o njenih skrbeh bi lahko 
bil korak v to smer, vendar več o tem, kar se ni zgodilo, ne moremo reči. V klientkinih odzivih se 
je pokazala tudi potreba po slišanosti. Sama je rekla, da je ob tem, ko je o stiski nekaj povedala, 
ta nekoliko popustila, nato pa tudi izrazila željo, da bi o skrbeh govorila.

V razpravi po tem kratkem osemminutnem delu so supervizantke izpostavile več pomembnih 
vidikov dela, ki so bili pomembni za njihovo učenje. Ena od njih je izjavila, da je bil s tehničnega 

Rudi KOTNIK 



99

vidika terapevtkin odziv 'ostani s tem' v redu, vendar je vseeno nekaj manjkalo. Tako se je tok 
supervizijske razprave preusmeril na terapevtski odnos in s tem tudi na proces, ki se je dogajal 
med terapevtko in klientko. Pozoren ogled videoposnetka ob izjavah izkušenj terapevtke in kli-
entke je omogočil, da smo bili ponovno in večkrat pozorni na posamezne trenutke in ugotavljali, 
kaj se je v teh trenutkih dogajalo – tudi takrat, ko je bila prisotna tišina in bi lahko kdo domneval, 
da se nič ne dogaja. Med drugim je v razpravi prišlo do spoznanja, da večji 'pritisk' terapevta 
lahko ustvari večji 'odpor' klienta, kar pomeni, da je to intersubjektivni proces. Naj poudarim, da 
besedo odpor namerno dajem v narekovaje, da poudarim intersubjektivnost tega procesa. 

Ko gre za poskus konceptualizacije, je v procesnem pristopu v superviziji pomembno, da 
sledimo fenomenološkim načelom in izhajamo iz evidentnega, se pravi iz tistega, kar je tu in 
zdaj in česar ni treba interpretirati. Kaj je evidentno? Evidentno je to, kar klientka pove o skrbeh, 
neprijetnih občutkih v trebuhu, samoobtoževanju. Pozneje pa lahko opazimo tudi to, da ji je spra-
ševanje neprijetno, vendar se zadržuje, da bi to povedala. Ko terapevtka to preveri, se tako tudi 
izkaže. V obeh primerih gre za proces retrofleksije. Vemo torej, da zadržuje nekaj v sebi ali da se 
v nečem zadržuje in da se v njej dogaja destruktiven notranji dialog. Supervizantke pri koncep-
tualizaciji prvega vidika retrofleksije (skrb, tiščanje) niso imele težav. Izkazalo pa se je, da je bil 
za drugi vidik koristen nekajkratni ogled posnetka in seveda posvečanje pozornosti procesu med 
terapevtko in klientko. Na podlagi tega se je v razpravi pokazala potreba po raziskovanju tega 
procesa oziroma načina, kako poteka klientkin notranji dialog. Ali je v terapevtskem procesu to 
mogoče raziskati? Seveda, vendar je pomembno predvsem to, kako se tega lotimo, da terapevt ni 
preveč direktiven ali prehiter in ima občutek za to. Tako se je nadaljevanje supervizijske disku-
sije razvilo v raziskovanje možnosti terapevtovega odziva v posameznih trenutkih. Slednje kaže 
na ključno pomembnost relacijskega vidika: vzpostavljanje in ohranjanje odnosa med terapev-
tom in klientom je namreč tisto, kar je sestavni del procesa tu in zdaj in kar so-omogoča 'celjenje' 
in s tem želeno spremembo.

Sklep

Sklenemo lahko, da je v tradicionalni dilemi, ki na eno stran postavlja strukturo, dinamiko 
in vsebino, na drugo pa proces, smiseln preplet obojega. Pri tem je posvečanje pozornosti pro-
cesu lahko tisto, kar pripomore tako k boljšemu uvidu v strukturo kot tudi daje možnost, da je 
v samem procesu izkoriščena ponujena možnost za želeno spremembo. Procesna supevizija v 
pomenu pozornosti na tu in zdaj lahko tako pomembno pripomore k usposabljanju supervizantov 
za spremljanje tega procesa in ustrezno odzivanje. Smiselna je tam, kjer lahko supervizante v 
procesu usmerimo na potencial, ki bi sicer ostal neizkoriščen. 
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Leon LOJK

Osebnost v realitetni terapiji

Personality in reality therapy 

Povzetek

Avtor realitetne terapije in teorije izbire konstrukta osebnosti ne vidi kot neke notranje entitete, ki ima 
svojo vzročno vlogo v vedenju in dejansko razlagalno moč. Na osebnost – kot na drugoten dejavnik – 

sklepa iz doslednosti vedenja osebe. Ker igrajo v usmerjanju vedenja pomembno vlogo neki drugi procesi, 
ima tvorba osebnosti v teoriji izbire šibko razlagalno moč. V članku prikazujem pojmovanje osebnosti v 
teoriji izbire oziroma realitetni terapiji in nekaj posebnosti tega pojmovanja.

    Ključne besede: 
entiteta, teorija izbire, realitetna terapija, nadzor, odgovornost.

Abstract 

The author of Reality Therapy and Choice Therapy does not see the construct of personality as an inter-
nal ‘entity’ with causal role of behaviour with genuine explanatory power. For him it is a    secondary 

factor inferred on the basis of the consistency of behaviour – while other processes play the critical causal 
roles and dictating the behaviour – and, hence, it has little explanatory power in Choice Theory. In the 
article I describe the concept of the personality in the Choice Theory and/or Reality Therapy and some 
speciality of this concept.       

Key words:
entity, choice theory, reality therapy, control, responsibility.                                          
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Nekaj uvodnih besed

Ameriški psihiater dr. William Glasser je svojo psihoterapevtsko in svetovalno metodo, reali-
tetno terapijo, razvil na osnovi svoje psihiatrične prakse in se s psihološko teoretičnimi vprašanji 
osebnosti ni veliko ukvarjal. Glasser je uporaben, zelo uspešen v pomoči ljudem in je realitetno 
terapijo razvijal od šestdesetih let do danes. Sam bom v tem zapisu poskušal opredeliti njegov 
pogled na osebnost in ga primerjati s splošnimi spoznanji v teorijah osebnosti. 

V realitetni terapiji z medosebnim sporazumevanjem pomagamo ljudem, ki trpijo zaradi 
različnih psihičnih, psihosocialnih ter psihosomatskih stisk in težav; učimo jih, kako prevzeti 
odgovornost (pobudo) za uravnavanje svojega življenja, za razvijanje kakovostnih odnosov z 
drugimi, in kako izbirati učinkovitejša vedenja za premagovanje (stresov) frustracij in reševanje 
problemov. Bolj kot na preteklost se osredotočamo na sedanjost in prihodnost. Terapija je ute-
meljena s teorijo izbire.  

Teorija izbire ugotavlja (Glasser, 1984: 5), da se vse življenje trudimo, da bi potešili pet 
osnovnih potreb: 1. potrebo po preživetju (kot posameznik in vrsta); 2. po ljubezni oziroma 
pripadnost in sprejetosti; 3. po moči, veljavi;  4. po svobodi in 5. po 'zabavi' ob spoznavanju 
(učenju) novega. Skoraj vse vedenje za potešitev teh potreb svobodno izbiramo. Najvažnejša je 
potreba po ljubezni, pripadnosti, sodelovanju oziroma povezanosti z ljudmi, saj je taka poveza-
nost pogoj za skladno potešitev vseh drugih potreb.

Teorija izbire ponuja zamenjavo zmotnega prepričanja, da lahko človekovo vedenje nadzi-
ramo (kontroliramo) 'od zunaj', prepričanja, ki ga zdravorazumsko goji večina ljudi, ker se zdi 
kratkoročno  uspešno. Nadziranje vedenja ni isto kot vplivati na drugega. Vsako naše vedenje 
je podatek za drugega in nanj vpliva; tisto, česar ne moremo vedeti, je, kako vpliva: tako, kot si 
želimo, ali povsem drugače. Žal poskusi nadzora vedenja drugih uničujejo medčloveške odnose. 
S takimi poskusi vedno uničimo možnost potešitve potreb enega ali obeh udeležencev odnosa. 
Posledica je odtujitev med ljudmi, ki bi si želeli biti blizu.

Šibka povezanost oziroma osamljenost onemogoča potešitev osnovnih potreb in je izvor sko-
raj vseh človeških težav. Od tistih, ki jim pravimo duševne bolezni, bolezni odvisnosti, nasilje, 
zločinstvo, pa do šolskih neuspehov, zlorabe otrok in partnerjev. Glasser ne verjame v koncept 
duševnih bolezni (Glasser, 2003: xxi). Nenavadno vedenje zanj ni bolezen, če ni nastalo na or-
ganski osnovi; v tem primeru gre za možgansko, ne duševno bolezen. Vse druge duševne težave 
– kljub njihovi nenavadnosti –  izhajajo iz nezadostne povezanosti z ljudmi, ki jih posameznik 
potrebuje in želi biti povezan z njimi. 

V nekem predavanju je dr. Glasser osebnost enostavno opredelil kot prevladujoče oblike 
vedenja, s katerimi oseba bolj ali manj učinkovito in odgovorno zadovoljuje svoje temeljne, 
vrojene potrebe. Odgovorno zadovoljevanje potreb je opredelil kot potešitev potrebe na način, ki 
ne onemogoča zadovoljevanja potreb drugim ljudem.

Glasser opredeljuje psihologijo kot vedo, ki bi morala raziskovati, kako bi ljudje lahko sreč-
nejše živeli drug z drugim. Gre za njegov voluntarizem; psihologi se ne bomo strinjali s to zoži-
tvijo stroke. Je pa taka naloga, priznajmo, nujnost sodobnega sveta. 

V knjigi Teorija izbire je mogoče razumeti, da Glasser opredeljuje osebnost kot prevladujoč 
način vedenja, s katerim vzpostavljamo odnose z drugimi ljudmi. Osnovne potrebe namreč lahko 
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tešimo le v družbi z drugimi (Glasser, 1998: 30). Pri tem Glasser ne misli na Jungov 'socialni 
jaz' kot masko (Musek, 1993: 9), ampak na celovito osebnost: »Osebnost, ki v razliki od golega 
individuuma vsebuje obenem socialnost ali družbenost.« (Trstenjak, 1976: 414) S konstrukti, 
kot so slepa pega, intimni jaz, neznano, zavestno, podzavestno, nezavedno in podobno, se avtor 
realitetne terapije in teorije izbire nerad ukvarja, ker se mu zdi, da jih je težko dokazati, zelo 
lahko pa jih posameznik 'izkoristi' za izgovore, da so ga težave doletele in ne, da jih je posredno 
izbral sam s svojim vedenjem ter da jih zato lahko tudi opusti. Prav tako dvomi, da je koristno 
raziskovati klientovo preteklost, ki je tem bolj nejasna in nedokazljiva, čim bolj je časovno od-
maknjena. Kot večina neglobinskih teorij v psihoterapiji in svetovanju verjame, da z reševanjem 
problemov v sedanjosti in prihodnosti klient tudi preteklost, kakršna koli je že ta bila, začne 
zaznavati drugače.

Primerjave s pogledi na osebnost v drugih pristopih

Glasserjev pogled na osebnost do neke mere lahko primerjamo s kognitivnimi teorijami (na 
primer Albert Ellis, George Kelly), s humanističnim pogledi (Abraham Maslow, Carl Rogers), 
z eksistencialističnimi, fenomenološkimi (Viktor Frankl), celo s psihoanalizo (Alfred Adler) in 
predvsem s sistemsko-kibernetskimi teorijami (William T. Powers). 

Kot sistemsko-kibernetske in druge teorije samousmerjevalnih sistemov Glasser ne verjame, 
da z znanostjo lahko dosežemo napovedovanje in nadziranje vedenja in prav tako nam pri tem 
veliko ne pomaga poznavanje osebnostnih značilnosti posameznika. Kot lahko večkrat slišimo: 
za vedenje lahko napovemo le to, da se ga ne da napovedati. Lahko napovemo, da bo posame-
znik v vsakem trenutku izkazoval tista vedenja, ki ga v stalno spreminjajočem okolju približujejo 
neki želji, ki je mi, četudi jo okvirno poznamo, ne poznamo v njeni specifičnosti.     

Danes bi Glasser verjetno opredelil osebnost kot prevladujoča vedenja, ki jih oseba izbira v 
odnosih s soljudmi, da bi zunanji svet (predvsem socialni), kot ga zaznava, približala želenim 
predstavam v svojem notranjem svetu. 

Ljudje so do pojma osebnosti prišli, ker jih je zanimalo, zakaj so ljudje različni in zakaj se 
vedejo različno v podobnih položajih. Zvedeli bi tudi, kaj lahko pričakujejo od drugih. Spraše-
vali so se, kaj lahko pričakujejo od sebe, kdo so, kaj je njihova identiteta. Namen ugotavljanja 
osebnostnih značilnosti v psihološki znanosti je najpogosteje napovedovanje in nadzorovanje 
vedenja. Glasser ne verjame, da je napovedovanje in še manj nadzorovanje sploh mogoče; ne le 
to, Glasser meni, da so poskusi nadzorovanja vedenja drugega človeka ena največjih in najbolj 
škodljivih zmot o človeku, ki kažejo na to, da drugega človeka jemljemo kot predmet in ne kot 
bitje, ki hoče prav tako nadzorovati svoje okolje. 

Pri psihoterapiji je morda moteče pomanjkanje takih osebnostnih značilnosti, iz katerih bi 
psihoterapevt lahko zanesljivo napovedoval in uravnaval klientovo vedenje. Po drugi strani pa 
ima ta ugotovitev tudi svetlejšo plat: klient, če se odloči, lahko izbere spremembe v svojem 
življenju, ki mu bodo nudile bolj kakovostno življenje mimo določenosti njegovih osebnostnih 
značilnosti oziroma osebnosti, ki je poleg vsega lahko tudi reifikacija nečesa, kar niti ne obstaja. 

Kako recimo odgovoriti na vprašanje, ali obstaja 'agresivna osebnost'? Ne dvomimo, da ob-
staja agresivno vedenje. Živa bitja od enoceličnih organizmov naprej nadzorujejo zunanje spre-
menljivke, kot jih zaznavajo; torej, nadzorujejo svoj 'input'. Dokler uspevajo nadzorovati spre-
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menljivke v okolju, živijo, ko ne uspevajo, umrejo. Enako velja za človeka. Enoceličarji seveda 
nadzorujejo okolje v veliko skromnejšem obsegu kot človek. Človek, ta 'krona stvarstva', hoče 
nadzorovati tudi sočloveka, ki je prav tako samousmerjajoče bitje ter hoče prav tako nadzorovati 
svoje okolje. Tu ju lahko čaka presenečenje. Sočlovek ni predmet, ki ga lahko gneteš in premikaš 
po svoji volji, ampak subjekt, ki tudi nadzira, kar naj bi se mu dogajalo. Oba poskušata nadzirati 
in sta eden drugemu ovira pri tem, da bi lahko nadzirala potešitev potreb. To je medosebni spor. 
Ker so poleg preživetja tudi druge vrojene psihične potrebe pogosto enako pomembne kot preži-
vetje, je vsak tak spor, če se ne rešuje, potencialna nevarnost tudi za agresivno in nasilno vedenje. 
Če človek dalj časa ne more potešiti psihičnih potreb z običajnim vedenjem, je to zanj skrajno 
ogrožajoče. Lahko nastopi z ustvarjalnim, novim vedenjem v obliki duševnih, psihosomatskih 
bolezni, psihosocialnih težav, potrtosti, pa tudi z agresivnim vedenjem, s katerim poskuša pote-
šiti osnovne potrebe na zanj pogosto boleč, za opazovalca pa neučinkovit način. 

Na zgornje vprašanje, ali obstaja agresivna osebnost, si lahko odgovorimo z besedami W. T. 
Powersa: »Agresija in nasilnost sta lahko naravna rezultata, ko en organizem obravnava drugega, 
kot da bi bil premakljiva zapreka, ne pa neodvisen, k cilju naravnan sistem. Kadar opazujemo 
agresivnost in nasilje kot izurjen proces nadziranja, ki je povezan z neznanjem, se pojav konflik-
ta zdi bolj razumljiv, ne da bi nam bilo treba verjeti v prirojene poteze agresivnosti ali objokovati 
usodo, ko popustimo pred njimi.« (Powers, 1992: 197) Agresivnost torej ni neka značilnost oseb-
nosti ali genov tistega, ki se tako vede, ampak (stranski) rezultat nadzorujoče osebe (organizma) 
ob  frustraciji, ko se sooča z odporom okolja. Zato v realitetni terapiji namesto malodušnega 
samospraševanja, 'kakšna osebnost sem jaz, da se mi vse to dogaja', klienta usmerjamo k samo-
spraševanju: 'kako lahko razumem svoje vedenje, kaj se izmika mojemu nadzoru in kako lahko 
nadzorujem potešitev svojih potreb na drug, uspešnejši način?' 

Čemu potem pojem osebnosti? Verjetno, da se določene kakovosti (vrednote), ki so do spre-
memb zelo odporne, pri posamezniku vzdržujejo vse življenje in mu omogočajo, da tudi sebe 
zaznava kot istovetnega. Takim oznakam bi lahko dali atribut osebnosti. Ne moremo pa iz teh la-
stnosti osebnosti napovedovati vedenja, s katerim bo posameznik zunanji svet poskušal približati 
tem svojim vrednotam. Recimo, da gre za vrednoto pravičnosti glede blagostanja vseh ljudi. To 
poskuša nekdo doseči kot Mati Tereza ali kot podpornik komunističnega totalitarizma, s katerim 
se želi približati idealu: 'vsakomur po njegovih potrebah'. Ljudje, katerih vrednota je morda od-
prava zla na tem svetu, lahko molijo, organizirajo humanitarne podvige ali pa sežigajo čarovnice, 
v katerih je zlo, napadejo države, ki predstavljajo 'os zla' in tako dalje. Spomnimo se: največ ljudi 
v zgodovini in v sedanjosti je pobitih v imenu najvišjih vrednot, ki jih učijo verstva in ideologije.  

Vendarle osebnost 

Tudi če Glasser ne verjame, da s poznavanjem osebnostnih značilnosti lahko napovedujemo 
vedenje, kaj šele, da bi vedenje sočloveka zato lahko nadzorovali, je moral postaviti neki model, 
kako človek 'deluje', kako poteka proces, s katerim človek od rojstva do smrti kot zaprt nadzorni 
sistem s svojim vedenjem nadzoruje svet okrog sebe in za sebe. Njegova teorija osebnosti ne 
sodi med tiste, ki razumejo osebnost kot upravičen konstrukt, hipotetično entiteto, ki ima vlogo 
pri povzročanju in razlaganju vedenja (kot na primer psihoanaliza, teorije tipov, teorije potez). 
Glasserjeva osebnost je sekundarna, izpeljana iz doslednosti vedenja, kjer so vzroki za vedenje 
drugje, zato osebnost nima razlagalne vloge (kot je nimajo humanistične, behavioristične in 
nekatere druge teorije).
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Literatura predlaga, naj bi vsaka teorija osebnosti vsebovala naslednje vidike (Rychlak, 
1981): 

1. Kaj je osnovna struktura osebnosti ali kaj, kadar je ni, obstaja namesto nje?
2. Na osnovi česa ta struktura deluje oziroma se vede? 
3. Ali se struktura s časom spreminja in kako?
4. Kako si razlagamo različna vedenja pri različnih posameznikih?

1. Struktura osebnosti  

Za razumevanje človeka, njegove osebnosti, njegovih težav, reševanja teh težav v realitetni 
terapiji, je treba poznati predvsem štiri teoretična pojmovanja:

- teorijo izbire, ki ugotavlja, da živi organizmi nadzorujejo okolje in ne obratno. V snovnem 
svetu, ki deluje izključno na osnovi fizikalne, dejavne vzročnosti (vzročne verige: vzrok-po-
sledica), se pojavi živi organizem, ki namensko skrbi za prihodnost sebe in svojih potomcev. 
Teorija izbire poudarja, da je vse naše vedenje notranje motivirano in namensko. Teorija izbire 
se izrazito razlikuje od najbolj razširjene teorije o vedenju, ki jo lahko zožimo na 'dražljaji pov-
zročajo odzive', 'zaznava nadzira vedenje' ali kratko 'dražljaj-odziv' behaviorizem (D-O). Če že-
limo razumeti vedenje izhajajoč iz teorija izbire, moramo vedeti, katere spremenljivke poskuša 
organizem nadzirati in ne, katere spremenljivke nadzorujejo vedenje organizma. Tako Glasser 
razume človeka kot svobodno in odgovorno bitje, ki je notranje motivirano, človekovo vedenje 
pa kot namensko in izjemno prožno, ustvarjalno. Razlikuje se tudi od teorij, ki pripisujejo vzroke 
sedanjega vedenja preteklim dogodkom; sklepa, da pretekli dogodki vplivajo na nas, vendar ne 
določajo sedanjega vedenja;   

- koncept celostnega, prožnega in ustvarjalnega vedenja je prepričanje o nedeljivosti dušev-
nega in telesnega. Človekovo telesno dejavnost, mišljenje, čustva in fiziološke pojave razume 
kot štiri komponente vedenja. S tem Glasser presega dvojnost telesnega in duševnega. Vsako 
od štirih komponent vedenja spremljajo vse ostale tri komponente. Pri tem se oseba zaveda 
predvsem čustvene in fiziološke komponente, ki ju nima neposredno pod voljnim nadzorom in 
se zaradi njiju pritožuje terapevtu; komponent dejavnosti in mišljenja, ki ju ima pod voljnim 
nadzorom, se zaveda precej manj in ju zato ne izkorišča zadostno v poskusih izboljšanja svojega 
življenja. V realitetni terapiji namesto na čustveno in telesno komponento vedenja, ki nam ju 
klient običajno nudi 'v popravilo', pozornost usmerimo na komponenti mišljenja in dejavnosti, 
ki ju lahko sam usmerja.  

Človek z možnostjo upravljanja dejavne in mišljenjske komponente vpliva tudi na čustva in 
fiziološke procese ter s tem na telesno, duševno in socialno zdravje. S tem v realitetni terapiji do-
segamo najboljšo mogočo učinkovitost. Vedenje je tudi izrazito ustvarjalno. Ko je človek v hu-
dih stiskah zaradi dalj časa trajajoče nepotešenosti potreb, lahko vedenje preoblikuje (avtoimune 
bolezni, 'psihotiziranje', samomori pa tudi umetniška dela, odkritja v znanosti, tehniki, itd.);  

- konstrukt osnovnih potreb poleg telesnih potreb, ki so pomembne za preživetja posame-
znika in vrste, vsebuje tudi psihične potrebe, ki so prav tako že zapisane v naši genski zasnovi. 
Od zibelke do groba človek odkriva in izbira ne le vedenja, ki zagotavlja preživetje vrste in 
posameznika, ampak tudi vedenje, ki zagotavlja potešitev dedno zasnovanih potreb po ljubezni 
(sodelovanju, sprejetosti), po moči (veljavi, samospoštovanju), po svobodi (neodvisnosti) in po 
zabavi (ob odkrivanju novega). Zdi se, da skozi variacijo potomcev in njihove izbire v različnih 
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obdobjih evolucije niso obstali le močni, ampak pri človeški vrsti tudi tisti, ki so znali sodelovati, 
ki so svobodno raziskovali in se igrivo učili novosti. Čeprav smo te štiri psihične potrebe razvili 
zaradi povečanih možnosti preživetja, so tako močne, da včasih človek zanemari celo preživetje 
samo. Tako si razlagamo, da ljudje umrejo zaradi časti, svobode, ljubezni in celo zabave. (»Tudi 
ti Brut, sin moj – potem padi Cezar«, je ugotovitev, da ni vredno živeti, če te izda najbližji.) 'Di-
agnoza' je tako v realitetni terapiji sorazmerno enostavna: k psihoterapevtu se po pomoč zatečejo 
ljudje, ki niso povezani z drugimi ali se jim pomembne vezi trgajo, ker svoje osnovne psihične 
potrebe poskušajo potešiti na neustrezen način, da jim daljnosežno ne nudijo možnosti uravno-
vešenega zadovoljevanja njihovih potreb; 

- konstrukt sveta kakovosti je mali, simulirani svet, ki ga človek razvije na osnovi izkušenj 
vsega, kar je zanj prijetno in dobro, ne pa nujno tudi družbeno sprejemljivo. Ta simulirani svet 
stalno primerja z zunanjim, stvarnim svetom. Na stvarni svet deluje tako, da izbira tista vedenja, 
ki zaznavo stvarnega sveta spreminjajo in jo čim bolj približujejo 'podobam' v svetu kakovosti. 
Svet kakovosti je srčika človekovega življenja. Dobro in prijetno je za nas vse, kar zadovoljuje 
ali se zdi, kot da zadovoljuje (mamila) osnovne človekove potrebe, zapisane v naši genski za-
snovi.

2. Motivacijski konstrukt

S celostnim vedenjem, torej z vsemi štirimi komponentami, skušamo delovati na stvarni svet, 
kot ga dojemamo, da bi potešili vrojene temeljne potrebe. Razlika med  stvarnim svetom, kot ga 
dojemamo, in specifičnimi, individualnimi podobami v svetu kakovosti (spomini na to, kaj nam 
je v preteklosti godilo), kakšen naj bi svet bil, predstavlja frustracijo, ki jo človek rešuje s svojim 
vedenjem. Simulirani svet kakovosti je v procesu stalne spremembe ter tako predstavlja, kaj si 
v sedanjosti želimo. Vse življenje človek izkazuje vedenje, ki ima namen zadovoljiti temeljne 
potrebe in je zato zanj vedno smotrno, četudi se zunanjemu opazovalcu lahko ne zdi niti smotrno 
niti učinkovito – prej trpeče (recimo pri depresiji). Vrojenih potreb se seveda ne moremo znebiti; 
vedenja, kako jih potešiti, pa smo se naučili prek izkušenj in ga zato lahko tudi spreminjamo 
(včasih tudi s pomočjo psihoterapije).  

Da bi živo bitje lahko nadzorovalo okolje zase, mora imeti štiri lastnosti: neko notranje navo-
dilo, kaj je dobro za preživetje organizma (podobe v svetu kakovosti); čutila, s katerimi zaznava, 
kakšno je stanje v zunanjem svetu; možnost primerjanja zaznanega sveta in notranjih navodil 
ter možnost poseganja v okolje in spreminjanje le-tega. Razlika med notranjim navodilom in 
zaznanim stanjem vedno sproža signal za delovanje na zunanji svet in s tem na vnos, ki ga bitje 
dobi prek čutil (podobno kot hišni termostat da signal peči, ko pade temperatura pod tisto, ki 
smo jo izbrali in ta začne zagrevati prostor do želene temperature). Razlika med termostatom 
in človeškim nadziranjem okolja je, da termostatu vnesemo zaželeno temperaturo mi, 'od zunaj' 
(kibernetika prvega reda), v 'termostat' v naši glavi pa si želeno 'temperaturo' vnesemo sami, 
torej 'od znotraj' (kibernetika drugega reda). 

3. Razvojna razsežnost

Človeško bitje z biološkim razvojem, izkušnjami, ustvarjalnostjo razvija svoj svet kakovo-
sti (želje, podobe), s stalnim izbiranjem vedenja odkriva, koliko je neko vedenje učinkovito 

Leon LOJK 



106

za prilagoditev zaznave zunanjega sveta svojemu svetu kakovosti. Novorojenček 'izbere' edino 
vedenje, ki ga pozna, kričanje, in tako poteši svoje potrebe po preživetju, predvsem po hrani 
in toploti. Ko raste, odkriva nova vedenja in razvija nove podobe v svetu kakovosti, ki so mu 
ponujene za zadovoljevanje potreb: smeh, hojo, govor in podobno. Pestrost vedenja in sveta 
kakovosti z izkušnjami stalno raste, s tem pa tudi obseg našega nadzora. Lahko domnevamo, da 
je bil od širjenja sposobnosti nadzora odvisen tudi razvoj vrst v evoluciji.  

4. Konstrukt individualnih razlik

Poleg bioloških razlik in različnega okolja, v katerem živijo posamezniki, ključno vplivajo na 
različen razvoj osebnosti prav individualne izbire vedenja, ki jih z različnimi biološkimi danost-
mi in v različnih okoliščinah izbirajo posamezniki, da bi nadzorovali  'zunanje' spremenljivke. 
Ob tem posamezniki razvijejo specifične svetove kakovosti, ki spet vplivajo na različnost posa-
meznikov. Tu se teorija izbire sklada z mislijo A. Adlerja (navajam po spominu), da je vprašanje, 
kako dednost in okolje vplivata na to, kaj bo človek postal, treba obrniti in se vprašati, kako je 
človek izkoristil dednost in okolje, da je postal to, kar je.     

Umestitev konstrukta  osebnosti v realitetni terapiji in teoriji izbire   

Metateoretično od štirih vrst vzročnosti (tvarna, dejavna, formalna in namenska), ki jih na-
vaja Aristotel za razlago pojavov in s tem tudi vedenja, teorija izbire vidi človekovo vedenje, s 
tem pa osebnost, predvsem v luči namenske (finalne) vzročnosti, torej – teleološko (Lojk, 2001: 
17). To je redko, ker v akademski psihologiji stavijo predvsem na dejavno vzročnost, v medicini 
predvsem na tvarno, vidik finalne vzročnosti pa se pojavlja predvsem v nekaterih psihoterapev-
tskih šolah, v realitetni terapiji morda najbolj temeljito.  

Epistemološko, če vzamemo Lockov empirizem in Kantov kritični realizem kot dvoje izho-
dišč, na katera se opirajo razne smeri v psihologiji in posledično tudi v psihoterapiji, je vzpore-
dnico teorije izbire, na kateri sloni realitetna terapija, treba iskati v Kantovem kritičnem realizmu 
in njegovem prepričanju, da stvari, kakršne so 'po sebi', dejansko ne moremo spoznati; spoznava-
mo jih le, kakršne so 'za nas'. Glasserjeva vzporednica za Kantov 'fenomen' je 'zaznani svet', ki ni 
enak stvarnemu svetu ('noumen'), ki sicer obstaja in vpliva na človeka, a mu ne določa vedenja. 
Tako bi lahko rekli, da teorija izbire upošteva vplive stvarnega sveta (torej razlage vedenja 'od 
spodaj navzgor' ali po konstitutivnem modelu Locka), toda vedenje se ravna po 'zaznanem svetu', 
ki ga oseba ustvarja glede na svoje potrebe (torej upošteva razlage vedenja 'od zgoraj navzdol' ali 
Kantov konceptualni, konstruktivistični model). Zdi se mi, da s tem realitetna terapija upošteva 
koncepta vedenjskega in kognitivnega pristopa in v njuni združitvi ponuja nekaj novega tako kot 
Powersova 'perceptualna kontrolna teorija' (Powers, 1999: 12).

Zaradi teorije izbire se realitetna uvršča med konstruktivistične terapije, kjer duševne težave 
ne vidijo kot entitete posameznih diagnoz, niti jih ne pripisujejo osebnostnim značilnostim ali 
razvoju osebnosti, ampak jih razumejo kot različne, po prepričanju realitetnih terapevtov zelo 
ustvarjalne, včasih zelo čudne načine nadzora nad okoljem, kadar ga zaznavajo kot skrajno ne-
ugodnega.

Z znanstvenega vidika je zanimiv W. T. Powers (Powers, 1973), avtor perceptualne kon-
trolne teorije (na osnovi te je W. Glasser, kot sam pravi, odkril, zakaj realitetna terapija deluje. 
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Pozneje je razvil teorijo izbire, ki jo je prilagodil za psihoterapevtske namene). Če se je v sre-
dnjem veku govorilo o deistični teleologiji in z nastopom fenomenologov in eksistencialistov o 
humanistični, se je s pojavom kibernetike (predvsem 'drugega reda') začelo razumeti naravno 
teleologijo. Powers z znanstveno doslednostjo ustvarja kibernetični model 'drugega reda' in z 
njim zajema »tako notranje, subjektivne, kot objektivne vidike delovanja.« (Musek, 1982: 464) 
V akademski psihologiji se je za zdaj to bolj redko pojavljalo.  

Powersova definicija kontrole je: sistem nadzoruje spremenljivko, če uspeva delovati nanjo 
tako, da kljub prisotnosti nenapovedljivih in močnih vplivov na isto spremenljivko zadržuje 
spremenljivko v poljubnem stanju, ki si ga sistem izbere. Najpomembnejše pri tem je, da zunanji 
vplivi, ki so sicer na spremenljivko delovali povsem normalno po fizikalnih zakonitostih, zdaj 
nimajo več učinka in zdi se, da se spremenljivka spreminja ali miruje neodvisno od fizikalnih 
vplivov. (Veter na morju, ki spreminja smer, sicer vpliva kot sila na jadrnico in s tem na jadralca, 
vendar jadralec  kontrolira smer,  ki si jo je izbral neodvisno od vetra. Tu vidimo zvezo med 
imenoma obeh teorij: teorija izbire in perceptualna kontrolna teorija.) 

Naravna teleologija govori, da ne gre za enosmerno vzročnost: dražljaj–organizem–odziv. 
Organizem ni 'črna škatla', zaradi katere ne moremo natančno napovedati odziva, kot verjamejo 
behavioristi; 'črna škatla' je okolje, v katerem mora organizem najti, kar potrebuje za preživetje 
(Lojk, 2001a). V bistvu gre za krožno vzročnost, kjer akcija nima niti začetka niti konca. Vedenja 
tudi ne moremo razložiti kot funkcije neodvisnih spremenljivk v okolju, ker je spreminjanje ve-
denja namenjeno nadzoru teh spremenljivk v okolju. Torej, okolje ne oblikuje organizma, ampak 
organizem oblikuje sebe in okolje (Powers, 1992: 197). 

Stara predpostavka pri organizmih, ki delujejo na okolje, je bila, da je proces občutenja bolj 
prvinski kot proces akcije. Vendar bi lahko rekli tudi obratno, da je v nekaterih primerih obču-
tenje odvisno od  delovanja, ki ga organizem izkazuje. Še bolj verjetno je, da gre za neločljiv, 
sočasen in nepretrgan  proces. Torej, organizmi so sistemi, ki s svojim vedenjem vplivajo na 
čutenje (vnos), od katerega –  tako se nam zdi – je potem odvisno vedenje organizma.  

Powers ugotavlja, da organizmu kot  snovnemu sistemu, ki živi v snovnem svetu,  fizikalni 
zakoni sicer omogočajo njegovo vedenje, ne morejo pa razložiti njegovega delovanja na okolje. 
Organizmi vsiljujejo okolju neverjetne oblike in gibanja ter delujejo tako, da fizikalnim silam 
preprečujejo njihov normalni učinek. Vsega tega si ne moremo razložiti s fizikalnimi zakoni, 
ampak s posebno organizacijo energije in materije (Powers, 1994: 76).

Z antropološkega in etičnega vidika teorija izbire spominja na Sartrovo pojmovanje, ki člo-
vekovo eksistenco predpostavlja esenci, bivanje je pred bistvom človeka, zato je človek odgo-
voren za to, kar bo iz sebe ustvaril (Sartre, 1964: 11). V knjigi Bit in nič je zapisal: »[…] čudna 
značilnost človekovega bivanja je, da ni izgovorov!« (Sartre v Lojk, 1986: 33) Znana je prispo-
doba z igranjem kart: kot igralci dobijo različno dobre karte, tudi mi z rojstvom dobimo različne 
pogoje, od gmotnih, genetskih, socialnih, in, če hočete, tudi osebnostnih. Ker pritoževanje nad 
slabimi 'kartami' ne pomaga, v realitetni terapiji učimo ljudi igrati s kartami, kakršne so dobili, 
s čim manj pritoževanja, ker to rodi spoznanje, da so sami kovači svoje prihodnosti. Včasih se 
zaradi tega komu zdi, da je ta terapija nekoliko manj občutljiva. Pri tem moramo poudariti, da 
je v realitetni terapiji odnos s klientom glavno terapevtsko sredstvo in cilj terapije. Zato mora 
terapevt presoditi, kdaj je primeren čas in kako sporočiti klientu prepričanje, da s svojo izbiro 
vedenja sodeluje pri razvoju težav, ki jih ima, in da lahko iz 'žrtve usode' postane 'kovač svoje 
sreče'. (Ob tem pa Glasser večkrat posebej poudarja, da se te zamisli o sodelovanju pri lastni 
nesrečnosti nikakor ne smejo zlorabiti, ko gre za ljudi, ki živijo v obupnih socialnih, ekonomskih 
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in političnih razmerah.)  

Z namensko vzročnostjo naletimo na problem človekove nejuridične odgovornosti. Če izbi-
ramo vedenje in določena pričakovanja (podobe v svetu kakovosti), kako potešiti osnovne po-
trebe,  vsako vedenje 'vsebuje' tudi odgovornost za posledice. Francoski  psihiater Philippe Pinel 
je snel verige 'obsedencem' s tem, da jih je razglasil za duševno bolne in jih rešil muk. To je bil 
velik korak v humanizaciji dela z ljudmi, ki se vedejo nenavadno. Vendar so se na tej osnovi raz-
vile metode zdravljenja, psihoanaliza ter cela vrsta psihoterapij, ki so, razen redkih, vse zadržale 
pogled na duševne težave in motnje kot na bolezni, za katere posameznik ni odgovoren. (Tudi 
danes se izogibamo priznanju, da je človek odgovorno bitje. Opreznost je upravičena, saj ljudje 
in zakonodaja povsem drugače pristopajo k neodgovorni, neprištevni osebi oziroma osebnosti 
kot k odgovorni  osebi, osebnosti.) 

Odgovornost skoraj redno povezujemo s kaznijo. Vendar, pravi Glasser, kazen je človeški 
dodatek, ki izhaja iz zmotnega prepričanja o odzivnem vedenju človeka na zunanje dražljaje: če 
bo storilec po nekem dejanju dovolj trpel, se bo odzval tako, da dejanja ne bo več ponavljal. O 
zmotnosti tega prepričanja govori teorija izbire, potrjujejo pa jo povratniki v zaporih. Glasser-
jevo razumevanje človeka ne govori o kazenski odgovornosti za preteklo vedenje, ker se ga ne 
da več spremeniti; govori o odgovornosti za vedenje v sedanjosti in prihodnosti (O. H. Mowrer 
v  Glasser, 1965: xxvii).

Človek kot zaprt sistem je sebi 'središče sveta', ki pazi na svoje preživetje in na potešenost 
osnovnih psihičnih potreb. Ko širi možnosti nadzora, doživlja ugodje, ki ga lahko vidimo pri 
vseh dosežkih, velikih in malih, družbeno sprejemljivih in nesprejemljivih (doseči vrh Mont 
Everesta ali urediti stanovanje, organizirati pomoč nekemu ljudstvu v Afriki ali uspešno oropati 
banko). Važno je, da z dejavnostjo neko zaznavo v okolju približa podobi, ki si jo je izbral v 
svetu kakovosti. Pomembno je, da posameznik zadovoljuje svoje potrebe na način, ki ne ovira 
ali celo onemogoča drugim, da bi zadovoljevali svoje potrebe. To se pogosto dogaja, ker druge 
ljudi vidi kot objekte in ne kot samousmerjajoče se sisteme, ki so podobni njemu. Če na to ni po-
zoren, bodo tudi drugi kmalu ovirali ali ustavili njegov način zadovoljevanja potreb, kar vodi v 
nesrečnost. Lahko sklenemo: širjenje nadzora je naravno in etično, naravno je lahko tudi oviranje 
širjenja nadzora drugim, ni pa etično. 

Ena glavnih nalog teorije izbire in realitetne terapije je doseči razumevanje sebe in drugih kot 
odnos 'subjekt-subjekt' in ne kot odnos 'subjekt-objekt'. Nisem le jaz sam sebi 'središče sveta', 
ampak je vsakdo sebi 'središče sveta'. Glasser trdi, da v sedanjem blagostanju, v katerem živimo, 
lahko zadovoljstvo dosežemo tudi brez drugih ljudi. Srečni pa smo lahko le v povezanosti z 
drugimi (Glasser, 1998).

Stalnejše podobe v svetu kakovosti – vrednote, s katerimi oseba nadzoruje namensko (te-
leološko) tudi svojo istovetnost, bi lahko v teoriji izbire imenovali osebnost ali še natančneje 
– značaj. Z istovetnostjo človek najlažje vzpostavlja odnose s seboj in z drugimi, ob katerih 
lahko uravnovešeno zadovoljuje svoje psihične potrebe in to omogoča tudi drugim. V posebnih 
okoliščinah lahko daje nadzorovanju svoje identitete prednost pred preživetjem kot v primeru 
mučenikov vseh vrst po vsem svetu v preteklosti in tudi danes. 
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Miran MOŽINA

Hipnoza v terapevtskem delu z otroki in mladostniki ter 
uporabnost hipnoze v osnovnih šolah: 

Intervju s psihoterapevtom Miranom Možino v Ljubljani, 
8. marca 2012a

Hypnosis in therapeutic work with children and 
adolescents and the use of hypnosis in elementary 

schools: 
Interview with psychotherapist Miran Možina 

in Ljubljana, 8th of March 2012

Pogovor med Miranom Možino (M) in Barbaro Cvetko (B) je nastal med raziskovanjem 
teme diplomskega dela z naslovom Hipnoza in njena uporabnost na področju izobraževanja pri 
osnovnošolskih otrocih Barbare Cvetko.

 
B: Koliko časa se ukvarjate s hipnozo? Kje ste se prvič srečali z njo? Kje ste se je učili? 

M: Začel sem leta 1985, učil pa sem se od ameriškega psihoterapevta in hipnoterapevta 
Grahama Barnesa. On je bil moj glavni učitelj, ki me je med drugim vpeljal v delo Miltona 
H. Ericksona. Leta 1988 sem se udeležil več seminarjev v Nemčiji v okviru Društva Miltona 
H. Ericksona. Tam sem spoznal tudi glavne avtoritete tega društva: Bernharda Trenkla, Bur-
charda Petra, Wilhelma Gerla, Guntherja Schmidta in druge. Glavni del hipnoterapije, ki sem 
se je naučil, je delo Miltona H. Ericksona.

B: Zdaj tudi pri svojem delu kot psihoterapevt uporabljate to tehniko?

M: Naj najprej opozorim, da hipnoza ni samo tehnika. Hipnoza je precej več kot tehnika 
oziroma metoda. Je poseben način komunikacije. S pomočjo hipnoze se nam razkrije never-
jetna kompleksnost medčloveške komunikacije, saj lahko z njo postanemo bolj občutljivi za 
nezavedno. Zavemo se, da nezavedno ni le v nas, ampak tudi med nami. Milton H. Erickson 
je razvijal metodologijo hipnoze kot znanost o komunikaciji med nezavednim pacienta in 
nezavednim terapevta.

Kairos 6/1-2/2012 Mnenja, recenzije, informacije

MAG. MIRAN MOŽINA, DR. MED., SPEC. PSIHIATER, PSIHOTERAPEVT, SLOVENSKI INŠTITUT ZA PSIHOTERAPIJO, TRG MDB 5, LJUBLJANA
MIRANMOZINA.SLO@GMAIL.COM, 041 748 812 
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B: Za kakšne težave uporabljate hipnozo?

M: Do zdaj nisem naletel na kakšne absolutne kontraindikacije. Delo v hipnozi uporabljam 
praktično za vse probleme, s katerimi se ljudje obračajo name. To morda zveni nenavadno, ven-
dar je razumljivo, če hipnozo razumemo kot nujni sestavni del vsake medčloveške komunikaci-
je. Ljudje med seboj ne moremo komunicirati, ne da bi drug drugega uvajali v trans. Moj način 
psihoterapevtskega dela pa ne temelji izključno na hipnozi, hipnoza je zame del psihoterapevtske 
obravnave. Zelo pomembno vpliva na to, kako komuniciram z ljudmi. Hipnozo v ožjem smislu, 
tisto, kar si predstavljamo kot delo v globokem transu, pa uporabljam dosti bolj specifično in 
ciljno, ne z vsakim pacientom.

B: Za kakšne vrste težav uporabljate ciljno usmerjeno globoko hipnozo?

M: Najbolj pogosto jo uporabljam za anksiozno problematiko, za težave, povezane s tesno-
bo. Odlično se obnese tudi pri psihosomatskih težavah, pri raznih bolečinskih stanjih, motnjah 
vegetativnega ravnovesja in podobno. 

Glede na najino temo pogovora je seveda koristna tudi pri delu z družinami in otroki oziroma 
mladostniki. V okviru sistemske družinske terapije uporabljam metodo, ki jo imenujemo Reka 
življenja, in je v bistvu hipnoterapevtska metoda. Uporabljamo metafore in razne pripomočke za 
vizualizacijo in eksternalizacijo problemov, na primer lutke, razne simbole. Ta metoda je v veliki 
meri prirejena prav za potrebe otrok in mladostnikov. 

Hipnoza je po mojih izkušnjah koristna tudi pri hudih in dolgotrajnih duševnih motnjah, kot 
so osebnostne motnje ali psihoze, na primer za okrepitev pacientovega zaupanja in za stabili-
ziranje terapevtskega odnosa. Pri teh motnjah se praviloma ne izvaja destabilizirajočih, provo-
kativnih postopkov, ampak bolj take, ki okrepijo terapevtsko vez s terapevtom, in tu je hipnoza 
lahko v veliko pomoč. 

Uporabna je tudi pri depresivnih motnjah in pri težavah, ki jih imajo ljudje v raznih hudih 
življenjskih stiskah, in sicer kot del krizne intervencije, ker pomaga stabilizirati ljudi, da spet 
najdejo mir in ravnovesje v sebi. 

B: Kot ste omenili, imate med svojimi pacienti tudi otroke. Kako dojemljivi so za hipnozo 
otroci?

M: Otroci so zelo v stiku s tem načinom doživljanja oziroma s stanjem zavesti, ki mu pravi-
mo trans. Otroci so naravno v transu večji del časa, zato je to vredno izkoristiti za terapevtske 
namene in terapevtsko spremembo, ki je včasih potrebna. Otroci so glede hipnoze zelo hvaležni 
pacienti.

B: V kateri starosti ali od katere starosti naprej se lahko dela z njimi?

M: Če vzameš dojenčka, otroka, ki še ne more govorit, ugotoviš, da so to izjemno dobri 
hipnotizerji. Če hočeš navezat dober stik z dojenčkom in če se ukvarjaš s hipnozo, vidiš, da je 
to najlažje v stanju transa. S hipnozo pa je možno delati tudi z nosečnicami, na primer za izbolj-
ševanje stika med njimi in zarodkom. Nosečnica bo lažje razvila stik z zarodkom, če bo sama 
vstopila v trans. Trans zahteva upočasnjevanje, fokusiranje in tudi, da tisto, na kar se osredoto-
čaš, vpija tvojo pozornost. Če na primer v običajnem stanju zavesti nosečnica ne sliši ali ne čuti 
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bitja srca svojega zarodka, bo to v transu veliko lažje. Če je nosečnica v stresu, je tudi zarodek 
v stresu, če je globoko sproščena, se podobno dogaja z zarodkom. Torej je mogoče delati s hi-
pnozo že z zarodki, prek nosečnice pa tudi z dojenčki. Ko otroci spregovorijo, se odprejo nove 
možnosti za hipnotsko komunikacijo. 

B: Kakšne so posebnosti v metodah dela z otroki v primerjavi z odraslimi?

M: Otroci ne rabijo toliko formaliziranih postopkov, ker so že sami ves čas v naravnem stanju 
transa, in velikokrat je dovolj, da se jim le pridružimo v hipnotskem stanju, v katerem so. Odrasli 
smo večinoma zelo misleča bitja, zelo veliko mislimo in to nam velikokrat preprečuje neposre-
den stik ali pa neposredno doživljanje določenih čutnih zaznav, pa tudi stvari, ki se dogajajo tu 
in zdaj v odnosih z drugimi. Sam se na terapevtska srečanja pripravim tako, da se par minut pred 
srečanjem induciram v trans, kar mi pomaga, da lažje najdem stik z otroki. Bolj formalizirani 
hipnotski postopki seveda tudi pridejo v poštev, posebno, če delam v globokem transu. Večinoma 
pa moj način dela z otroki ni v globokem transu, ampak je bolj to, kar imenujemo »trans z odpr-
timi očmi«. Nekdo, ki hipnotskih fenomenov ne pozna in bi me opazoval pri delu, bi mislil, da je 
to pravzaprav običajna komunikacija, če pa se ukvarjaš s hipnozo, lahko vidiš, da ima komunici-
ranje z otroki, kadar imajo odprte oči, veliko značilnosti hipnotske komunikacije. Ena od stvari, 
ki spodbuja razvijanje hipnotskega transa, je pripovedovanje zgodb. Otroci veliko bolj mislijo 
v podobah kot odrasli, tako da to veliko uporabljam. Tako večkrat s pomočjo lutk uprizorim 
zgodbo družine, ki se je name obrnila po pomoč, ali pa pripravim neko znano pravljico, v katero 
vnesem nekatere elemente aktualnega družinskega položaja. Včasih tudi samo pripovedujem 
zgodbe o neki drugi družini, s katero sem delal na podobnem problemu, ali o drugih otrocih, ki 
so morda imeli podobne težave. Pripovedovanje zgodb uporabljam torej kot hipnotski medij. 

B: Če prav razumem, je hipnoza za vas način komunikacije. Kaj pa razumete pod globokim 
transom? Mislite na različne globine transa, ki jih vsak človek lahko doseže? Globoki trans je 
sposobna doseči manjšina ljudi, ali ne?

M: Mislim, da ne. Po mojih izkušnjah je večina pacientov, s katerimi sem delal, dosegla 
globoki trans. Ta je videti tako, kot bi človek spal. Tisto, kar je razlika med spanjem in globokim 
transom, je, da obstaja v stanju transa ves čas povezanost med subjektom, kot večkrat pravimo 
pacientu v hipnotskem besednjaku, in terapevtom. Notranje dogajanje človeka v globokem tran-
su lahko spremljamo z uporabo nehotnih gibov, na primer z levitacijo rok ali pa raznimi neho-
tnimi gibi prstov na rokah. Roke so zelo dobre zaradi drobnih, subtilnih gibov in fine motorike 
prstov, ki jo omogoča odlična oživčenost rok. Trzajo lahko prsti ali zapestje, lahko se aktivira bi-
ceps, ko se dviga podlaht, triceps, ko roka se izteguje. Te nehotne gibe se da povezati s procesom 
transa tako, da se psihološki proces ves čas zrcali na teh motoričnih spremembah, ki so nehotne, 
gibi v globokem transu so torej neprostovoljni. Vsak človek ima sposobnost za nehotne gibe, vsi 
imamo na primer izkušnjo, da preden zaspimo, trznemo. Te sposobnosti trzajočih gibov za delo v 
globokem transu zelo uporabljamo. To mi omogoča, da neprestano vidim odzive in jih povežem 
s sugestijami za terapevtsko delo, ki ga človek opravi na mentalni ravni. Preko nehotnih gibov 
lahko ves čas preverjam, v kakšnem stiku sva s pacientom, koliko mi sledi. Če bi spremljali dru-
ge fiziološke parametre, kot so elektroencefalogram, dihanje, bitje srca, krvni pritisk, upornost 
kože, razne funkcije notranjih organov, izločanje hormonov in nevropeptidov, bi videli, da se v 
globokem transu dogajajo posebni procesi. 

B: Je tudi lahen nivo hipnoze primeren za terapevtske spremembe?
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M: Prav gotovo. V tem načinu hipnoterapevtskega dela po Miltonu H. Ericksonu, ki ga sam 
uporabljam in tudi učim, pravimo, da terapevtska sprememba ni premo sorazmerna z globino 
transa, torej, da se lahko velike spremembe zgodijo v  relativno lahnem  transu, zato globoki 
trans ni nujen.

B: Katera so področja, kjer se lahko pri otrocih uporablja hipnozo? Omenil ste že anksio-
znost, depresijo, kaj pa šolske obremenitve?

M: Hipnoza je vsekakor koristna za številne težave, povezane s šolo. Začniva pri težavah, 
ki so povezane s tremo, na primer pred nastopanjem pred skupino ali stiske otrok v zvezi s sto-
rilnimi zahtevami v šoli, kot so preizkusi znanja in podobno. Zelo pomembno področje so tudi 
strahovi pred bližino, stikom, področje tako imenovanega avtističnega sindroma. Vemo tudi, da 
se predvsem v najstniških letih mladi iščejo, da so negotovi glede lastne samopodobe in uvelja-
vljanja v družbi sovrstnikov. Tem problemom pristop s pomočjo hipnoze lahko precej pomaga. 

Otrok ali mladostnik si  lahko v transu predstavlja neki položaj, ki mu bo izpostavljen v pri-
hodnosti. Zelo velika vir in dragocenost transa sta ta, da si lahko poudarjeno, živo predstavljamo 
neko situacijo, bodisi v preteklosti, kjer pride do zelo živega obujanja spominov, ali pa gremo 
v prihodnost. Vživimo se, kot da bi res bili tam, na primer v nekem položaju v svojem razredu, 
med nastopanjem na odru in podobno. Tukaj ima hipnoza veliko moč, saj ne deluje na intelek-
tualni ravni, ampak aktivira halucinatorno sposobnost človeka. V transu si lahko predstavljaš, 
podobno kot v sanjah, da si v najrazličnejših situacijah, zato se lahko na neki zahteven preizkus 
v prihodnosti pripraviš veliko bolj kakovostno, in to ne samo z razmišljanjem, ampak lahko že 
danes celostno doživiš to, kar predvidevaš, da te čaka v prihodnosti. Tako sem s hipnozo večkrat 
pomagal ljudem, ki nastopajo. Ko glasbeniki opisujejo, kaj se jim dogaja na odru, velikokrat 
opisujejo fenomene transa. Mnogi na primer opisujejo fenomen disociacije, kjer je njihovo telo 
za ali z glasbilom, medtem ko imajo občutek, da njihov duh to spremlja z drugega konca sobe. 
To je znak globokega transa in večinoma poročajo, da v takem stanju odlično igrajo. Nekaj igra, 
oni ne kontrolirajo več tega, neki drug »sistem« prevzame vajeti v svoje roke in izvedba je zelo 
kvalitetna. Priprava na zahtevne položaje v prihodnosti s pomočjo transa je lahko zelo koristna 
tudi za otroke in mladostnike. 

Pojdiva naprej na probleme z agresivnostjo. Pri agresivnosti je tako, da s hipnozo lahko 
izboljšamo stik s tistim, čemur bi lahko rekel »avra«, to pomeni, da odkrijemo, kaj so tisti prvi 
znaki, ko se jeza in potem bes začneta. Če otrok ugotovi, kaj so prvi znaki, potem je stvar še 
obvladljiva, dokler se preveč ne razvname, ko izliva jeze ali besa ni več mogoče ustaviti. Zatem 
se ravnamo po sistemu odzivanja, praznjenja, šele potem pa se otrok lahko spet pomiri. Zelo 
koristno je lahko, da se z otroki trudimo doseči prepoznavanje teh zgodnih znakov iritacije. Prav 
tako lahko delamo na tem, čemur pravimo prepoznavanje »kontekstualnih ključev«. Vsa naša 
razpoloženja in čustva, bodisi pozitivna ali negativna, se aktivirajo v nekem kontekstu, okolišči-
nah, naj gre za žalost, jezo ali veselje, ki jih lahko prepoznamo. Velikokrat ne vemo, kaj nas je  
razžalostilo ali spravilo v dobro voljo, občutimo samo rezultat, ne pa, kaj se je točno zgodilo, kaj 
je bil sprožilec nekega razpoloženja. S pomočjo hipnoze je mogoče tudi v tem pomenu razkriti 
pojave, ki so bili sprožilci, zaradi česar lahko človek bolj obvladuje svoje odzive in je lahko bolj 
pozoren na stvari, ki ga hitro vznemirijo.

B: Kaj pa za razvijanje samozavesti in koncentracije? Bi se dalo otroke naučiti samohipnoze 
za izboljšanje koncentracije, da bi se uspeli bolje osredotočati, kar je velikokrat problem v šoli?
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M: Po eni strani lahko vsekakor odgovorim z da. Kot sva že rekla, se trans razvije, če se 
koncentriraš in ohraniš pozornost dovolj dolgo na eni stvari. Torej s samohipnozo lahko otroci 
izboljšajo svojo koncentracijo. Seveda so pa stvari bolj zapletene, ker je, kot sem že prej omenil, 
vedenje, tako problemsko kot pozitivno, vedno tudi stvar konteksta. Če otrok, ki ima motnje 
koncentracije, odrašča v družini, kjer je problem odvisnost starša ali staršev od alkohola, kjer 
je zaradi tega veliko občutka nevarnosti, kjer je velikokrat čustveno in morda tudi fizično zlo-
rabljen, bomo s samohipnozo za izboljšanje koncentracije dosegli relativno malo. V disfunkci-
onalnih družinah je velikokrat problem, da odrasli nadleguje, kritizira, zbada, priganja otroka, 
kadar je utrujen ali zmehčan, v stanju vsakdanjega transa pa zato pri učenju neučinkovit. Ali pa 
so odzivi starša nepredvidljivi, enkrat so empatični, drugič ne, zato otrok nikoli ne ve, na kaj bo 
naletel. Ravno takrat, ko bi potreboval mir in nežen, uglašen objem ali dotik, dobi bodico. Tako 
vzdušje stalno ponavljajočih se nesporazumov v odnosih, kjer se starši z otroki ne morejo ugla-
siti in jih negovati, podpirati, ampak se ves čas na neki način drgnejo drug ob drugega, morda 
celo ponižujejo in zasmehujejo otroka, ko je ta bolj neučinkovit v stanjih vsakdanjega naravnega 
transa, je za otroka zelo škodljivo in se lahko kaže v učnih težavah, slabi koncentraciji, motnjah 
pozornosti in podobno. Če bomo v takem primeru otroka učili (avto)hipnotske tehnike, hkrati 
pa ne bomo delali v družinskem kontekstu, v katerem se ni oblikovala varna navezanost, bodo 
učinki (avto)hipnoze zelo majhni. 

Naslednji problem, povezan s kontekstom, je, da so v šolah razredi pogosto veliki in je priso-
tna velika stopnja nemira v celem razredu. Tako je v takem primeru otrok z motnjami pozornosti 
izpostavljen množici dražljajev, ki to motnjo še povečujejo. 

Raven motivacije za učenje je v celotnem razredu lahko tudi nizka. Spomnim se mladostnika, 
ki je, potem ko je bil v osnovni šoli v razredu visoko motiviranih sošolcev, prišel v srednji šoli 
v razred, ki je bil po kazalcih uspešnosti najslabši na šoli. Ko sem obiskal šolo in se pogovarjal 
z razredničarko, mi je potožila, da je imelo veliko število učencev hude težave doma, nekateri 
so bili iz skoraj povsem razpadlih družin. Mladostnik, ki sem ga obravnaval in je bil do konca 
osnovne šole v elitnem okolju, je nenadoma prišel v nespodbudno okolje, zato je njegov uspeh 
drastično padel. Vedno je torej treba gledat otroka v okolju kot enoti obravnave, še posebno pri 
otrocih, kjer ne gre za samega otroka, ampak otroka v okolju. To je lahko otrok v družini ali otrok 
v šolski skupnosti, lahko pa tudi oboje.

B: Prebrala sem članek neke psihologinje v Avstriji, ki dela s problematičnimi otroki. Pokliče 
jih iz razreda in jim s hipnozo pomaga pri njihovih učnih težavah. Nekateri strokovnjaki pa pre-
dlagajo, da bi se hipnozo uvedlo v pouk, tako da bi se delalo s celim razredom ali na razrednih 
urah, ali da bi se jih pred uro umirilo, jim dalo neke pozitivne sugestije o uri, ki bo sledila. Kaj 
menite o teh dveh pristopih? 

M: Mislim, da tukaj ni dvoma, ali je bolje eno ali drugo, zelo dobro je vsekakor oboje. Po-
dročje, ki ga še nisva omenila, so hiperaktivni otroci. Za njih je značilno, da težko razvijejo trans 
v mirovanju. Tukaj prideva na področje dela s hipnozo in transom, ki mu pravimo »dinamični 
trans«. Trans je lahko tudi v gibanju. Katera koli ponavljajoča aktivnost, kot sta tek ali hoja, 
lahko sama po sebi vzbudi trans. Ko si v nekem ponavljajočem ritmu, enakomernem gibanju, 
lahko pri sebi zaznaš spremembe, ki so tipične za hipnotski trans. Pri vseh rutinskih opravilih, ki 
jih obvladamo, kot so pomivanje posode, šivanje, likanje, umivanje zob, se lahko razvije trans. 
Pri delu s hiperaktivnimi otroki, s katerimi sem se veliko ukvarjal dvajset let v okviru projekta 
terapevtskega taborjenja oziroma tako imenovane miljejske terapije, smo se naučili, da je zelo 
pomembno skupno gibanje. Da prideš v isti ritem gibanja z otrokom in potem otroka na posreden 
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način postopno vodiš prek te uglašenosti gibanja v to, da se umiri. Imeli smo dobre izkušnje s ta-
bornim ognjem, saj je ogenj izjemno dobro hipnotsko sredstvo, ker je po eni strani ves čas enak, 
po drugi pa ves čas drugačen, se stalno spreminja. Zato pritegne pozornost in jo lahko priklene 
nase. Imeli smo taborni ogenj na sredi tabora in zvečer, ko je padel mrak, okoli nas pa je bila le 
divjina, gozd, ki je postal z nočjo za otroke še bolj strašljiv, so otroci sami od sebe radi posedali 
ob ognju. Tam so se počutili bolj varne. Tudi hiperaktivni otroci so se tam umirili, zagledali so 
se v ogenj in se zmehčali, upočasnili. Ob ognju je bilo mogoče z njimi dobro delati s hipnozo. S 
pripovedovanjem zgodb in včasih tudi z nežnimi dotiki smo poglabljali njihov trans in v pogo-
vorih so se večkrat odprle njihove travmatske izkušnje. Njihova napetost je popustila in lahko so 
se prepustili varnim trenutkom ob ognju. Velikokrat sem doživel, da so se zmehčali kot dojenčki 
in sem jih odnesel v šotor spat, ker tudi hoditi več niso mogli. Da smo lahko dosegli tako drago-
cene trenutke terapevtskih premikov pri posameznih otrocih, pa je bilo nujno, da se je vzdušje 
v celotni taborni skupnosti premaknilo v smer pozitivnega skupnega transa. Terapevtsko delo s 
posameznim otrokom poteka z roko v roki s terapevtskim delom s celotno skupino, katere del je.

Na osnovi svojih izkušenj z miljejsko terapijo jasno vidim, da so za delo s hipnozo zelo dobri 
tudi taki konteksti, kot so na primer šole v naravi. Tam bi se dalo veliko delati s hipnozo tako s 
posameznimi učenci kot s celimi razredi. Prej sva govorila o hipnotizirajočem učinku zgodb. Če 
na primer učitelj pripravi neko animacijo, ki otroke pritegne v smislu zgodbe, lahko je to dram-
ska, glasbena ali plesna uprizoritev, pripovedovanje pravljic, so vse to naravni hipnotski mediji. 
Hipnozo je mogoče razumeti kot določeno atmosfero, vzdušje, ki se razvije med ljudmi, med 
dvema, lahko pa seveda tudi v večji skupini, kot je razredna skupnost. Poglejva si primer hipnot-
skega vzdušja, ki ga vsi dobro poznamo: včeraj sem bil v gledališču, sedeli smo in čakali, da se 
predstava začne. In potem je prišel tisti čarobni trenutek, ko so se luči ugasnile, se prižgale odr-
ske luči. Pogovori med gledalci so potihnili, nastala je tista prijetna tišina, polna pričakovanja: 
igralcev še ni, zdaj čakamo – vsi smo usmerjeni in vsi pričakujemo. In nato se predstava začne. 
Čeprav vemo, da ne gre za resnično življenje, nas dobra predstava vsrka vase. Pozabimo, da ne 
gre za resnično življenje in se vživimo, tako da nas predstava lahko globoko pretrese. Prinese 
nam lahko nove uvide, nam omogoči čustveno katarzo. 

Kako nam lahko ta analogija z gledališčem pomaga k boljšemu razumevanju hipnoze? Tudi 
pri hipnozi je ključnega pomena, da pričakujemo, da se bo zgodilo nekaj prijetnega in da se 
bo težišče našega doživljanja premaknilo v fantazijsko dogajanje, ki bo morda ravno zato, ker 
vemo, da je to fantazija, toliko bolj učinkovalo na nas. Hipnoza je velikokrat povezana z neko 
inscenacijo, ki nagovori našo domišljijo, našo desno hemisfero, naš svet notranjih predstav, slik. 
Posebno za otroke je pomembno, da se nekaj uprizarja, seveda lahko v tem aktivno sodelujejo 
tudi oni, in da obstaja pričakovanje, da bo to nekaj prijetnega, nekaj zanimivega, da se vzbudi 
njihova radovednost. Takrat se začnejo hipnotski procesi. Če me vprašaš, kako bi se dalo upo-
rabljati hipnozo, je zame pomembno, da se hipnoza stalno že uporablja v šolah, samo da večina 
učiteljev ne ve, da se to dogaja. Ne vedo, da je, ko nekaj uprizarjajo in vzpostavijo osredotoče-
nost cele skupine na neko dogajanje, to pravzaprav hipnoza v skupini. Seveda terapevt potem 
to še bolj zavestno izkorišča, to je morda edina razlika. Mislim pa, da so dobri učitelji dobri 
hipnotizerji. Dober učitelj zna vzbuditi zanimanje otrok in pritegniti pozornost otrok tako, da se 
za nekaj časa res osredotočijo na nekaj, kar vzbudi in spodbudi njihovo domišljijo, ustvarjalnost. 
Vse to pa so značilnosti hipnoze.

B: Vidite kakšne slabosti ali omejitve pri hipnozi?

M: Da, morda to, da je hipnoza izjemno občutljiva na kontekstualne dejavnike. Če v neki 
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razredni skupnosti delujejo stvari tako, da se otroci ne počutijo varne, da občutijo veliko stresa, 
bo zahtevno razviti pozitivno hipnotsko kulturo. 

Pojdiva za trenutek stran od šole in si poglejva primer tako imenovanega negativnega transa. 
Takoj ko imamo množico ljudi, ki ima skupen fokus, se razvijejo hipnotski fenomeni v dobro, 
lahko pa žal tudi v slabo smer. Predstavljajva si velik nogometni štadion, kjer je 50.000 ljudi in 
so vsi osredotočeni na žogo, ki jo brcajo igralci. Raziskovalci množic so odkrili, da se gledalci 
neverjetno uskladijo, sinhronizirajo se namreč na velikost stotink sekunde. Brez dirigenta prihaja 
do stotinke sekunde natančne uskladitve ritmov ploskanja, navijanja in celo dihanja.

Ko na primer žoga za las zgreši gol nasprotnika, vsi kot eden v istem trenutku vzdihnejo. Taki 
fenomeni sinhronizacije so mogoči, ker se razvije kolektivno stanje spremenjene zavesti, transa. 
Tako doživetje kolektivnega transa v množici je lahko dobro, saj deluje katarzično, še posebej, 
če tvoje moštvo zmaga. Takrat pozabiš na vse težave, se za dve uri in še kakšno uro prej in po 
tekmi preklopiš v drug svet. 

Žal pa ima množica tudi drug obraz. Če se na primer spomnim bližnje jugoslovanske pre-
teklosti, ko je Milošević s svojo ekipo organiziral velike mitinge, na katerih se je zbralo skoraj 
milijon ljudi, in so tam razpihovali sovraštvo do Albancev na Kosovu, me je spreletaval srh, ko 
sem spremljal televizijski prenos. Milijon ljudi se je usmerilo na nekaj besed in stavkov, ki so jih 
kot negativne sugestije ponavljali neverjetno usklajeno v kolektivnem transu in s tem spodbujali 
nestrpnost, sovraštvo, razdiralnost. Hipnoza je torej lahko medij za strašne grozovitosti, ki jih 
ljudje v običajnem stanju zavesti ne bi naredili. Ko sem gledal Miloševića, sem se spomnil na 
množične nacistične in fašistične prireditve, kjer sta Hitler in Mussolini spretno pomagala mno-
žicam, da so razvile kolektivni trans, v katerem so postale popolnoma nekritične in brez razuma. 
Hipnoza tako žal nima samo svojega pozitivnega obraza. Ljudje se lahko hipnotiziramo tudi 
zato, da počnemo grozovitosti, ki jih drugače ne bi. Mnogi se po tem, ko se prebudijo iz transa, 
velikokrat čudijo, kaj so počeli. 

V negativni trans, v stanje zožene zavesti, se lahko na primer inducirajo tudi manjše skupine 
mladostnikov v tolpah. Poznamo zgodbe o mladih ljudeh, ki najdejo tarčo, recimo neko starejšo 
mamico, jo pretepejo in oropajo. Čudimo se, kako je to mogoče. Ampak ljudje, tudi otroci in 
mladostniki, se lahko na tak destruktiven način spodbujamo in se žal induciramo v destruktivno 
hipnotsko stanje. 

S tega gledišča lahko vidiva stvari še bolj kompleksno. Probleme, ki nastanejo v razredih 
oziroma šolah, kjer je recimo več nasilja, lahko razumemo tudi z vidika kolektivnega negativ-
nega transa. Lahko rečeva, da se v neki razredni ali šolski skupnosti učenci postopno inducirajo 
v posebno stanje zavesti, ki temelji na strahu in občutku nevarnosti. Ujamejo in spodbujajo se v 
uničujoč medsebojni ples. Ne gre samo za dejanja posameznikov, gre za kolektivni trans. Posto-
pno se okrepijo kontekstualni dejavniki, ki vodijo v stopnjevanje nasilja. Zato so edini uspešni 
programi preprečevanja nasilja na šolah, kjer je to postalo problem, taki, kjer poleg individualne 
obravnave z najbolj izstopajočimi posamezniki delajo s celotno šolsko skupnostjo. Z vidika hi-
pnoze delajo na tem, da se kolektivni negativni trans spremeni v pozitivnega. 

B: Če bi poskušali vpeljati hipnozo v šole ali v razrede, morda tudi kot neko dodatno fakul-
tativno pomoč, kakšno bi bilo do tega stališče družbe? Mislite, da bi se pojavil kakšen problem? 
Je družba pripravljena na to ali bi se kdo upiral?
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M: Mislim, da bi se pojavili odpori, gotovo, ker ima hipnoza med laiki podobo, ki je pove-
zana z odrsko hipnozo, kjer se hipnotizerji norčujejo iz ljudi. Človek, ki je v stanju transa, ima 
res posebne sposobnosti, kar je lahko dobro gradivo za predstavo. Hipnotizerji na odru uprizar-
jajo smešne in večkrat bizarne situacije. Tipična demonstracija odrske hipnoze je, da hipnotizer 
da človeku čebulo in mu reče, da je to slastno sladko jabolko. Človek potem v stanju transa je 
čebulo pred gledalci, ki lahko pri njem opazijo vse značilnosti telesnega in psihičnega odziva, 
kot da bi jedel jabolko. Naša sposobnost žive notranje predstave in spreminjanje te v transu res 
omogoča neverjetne stvari. V transu si lahko predstavljam oziroma haluciniram, da je v sobi, kjer 
se nahajam, pes, ki je nevaren, in se začnem obnašati, kot da me bo ugriznil, kar zgleda smešno, 
če te nekdo gleda, v prostoru pa ni nobenega psa. Skratka, med ljudmi je veliko predsodkov do 
hipnoze, kar opažam tudi sam, ko pridejo po pomoč k meni in se je treba skoraj z vsakim pogo-
varjati o tem, kakšno predstavo ima o hipnozi, ker imajo o njej predsodke in zmotne predstave. 
Hipnoza, ki jo uporabljamo v terapevtske namene, temelji na spoštovanju človekovega dosto-
janstva, zaupnosti in ne dovoljuje nobenega norčevanja iz ljudi. Seveda bi bilo treba učiteljem in 
staršem, če bi uvajali hipnozo v šole, to povedati, jim pokazati, razložiti, potem pa bi jo morda 
sprejeli. Hipnoza ni nevtralen pojem, pri večini ljudi namreč vzbudi ambivalentna občutja, ki so 
velikokrat celo negativna in odklonilna.
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Osebnost v različnih psihoterapevtskih pristopih

V letu 2012 pripravljamo jubilejne 10. študijske dneve Slovenske krovne zveze za 
psihoterapijo.

Z naslovno temo »Osebnost v različnih psihoterapevtskih pristopih« želimo poudariti 
osnovna načela delovanja SKZP:

- Spoštovanje različnih pogledov na človekov obstoj, njegovo iskanje sreče in duševnega 
zdravja.
- Spodbujanje dialoga in sodelovanja med strokovnjaki različnih psihoterapevtskih 
smeri znotraj SKZP (SKZP pod svojo streho združuje sedem različnih psihoterapevtskih 
usmeritev: družinsko-sistemsko, gestalt, globinsko-psihološko, integrativno-relacijsko, 
integrativno, realitetno in transakcijsko) ter med različnimi psihoterapevtskimi 
ustanovami in združenji v Sloveniji.
- Prizadevanje za stalni pretok znanja in izkušenj s področja psihoterapije (SKZP vsako 
leto organizira študijske dneve na Rogli, kamor povabimo domače in tuje strokovnjake, 
SKZP izdaja strokovno revijo KAIROS).
- Vključevanje SKZP v strokovni mednarodni prostor (SKZP je pooblaščena nacionalna 
krovna organizacija s strani Evropske zveze za psihoterapijo – EAP, ki ima 26 članic iz 
vse Evrope).
- Uveljavljanje visokih strokovnih in znanstvenih standardov izobraževanja 
psihoterapevtov s poudarkom na interdisciplinarnosti.
- Dosledno izvajanje različnih enakovrednih stebrov psihoterapevtskega izobraževanja: 
teorija, osebna izkušnja in supervizijska praksa.
- Prizadevanje, da postane psihoterapija samostojen poklic in avtonomna akademska 
disciplina.
- Prizadevanje za vključitev poklica psihoterapevt v slovensko zakonodajo in ureditev 
zakonske regulacije poklica.
- Skrb za prenašanje visokokakovostnih psihoterapevtskih storitev uporabnikom.
- Vključevanje v slovenski družbeni prostor po načelih demokracije, multikulturnosti in 
enakopravnosti vseh državljanov.

Na letošnjih študijskih dnevih se bodo predstavile vse članice SKZP z enotno temo »Model 
osebnosti«. K sodelovanju bomo povabili tudi predstavnike drugih psihoterapevtskih združenj in 
ustanov. Udeleženci bodo tako imeli priložnost sistematično spoznati razlike med posameznimi 
pristopi. 

Psihoterapevti po določenih letih prakse s klienti radi obtičimo v ozkem teoretsko-
metodološkem okviru, ki smo ga oblikovali znotraj svojega pristopa. Zato je koristno, 
da se odpremo v dialog in se soočimo z drugačnimi pogledi in interpretacijami modela 
človekove osebnosti, duševnega zdravja in razumevanja bolezni. To nas sicer vrže iz udobja 
samozaverovanosti v dodatna izobraževanja in raziskovanja, vendar tako tudi lažje vzdržujemo 
odprtost in sprejemljivost za vse novosti v stroki. Deseti študijski dnevi bodo za psihoterapevte 
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dobra spodbuda za strokovno rast in razvoj.

Za študente psihoterapije bodo študijski dnevi dragocena priložnost za spoznavanje različnih 
teoretičnih perspektiv dojemanja človekove osebnosti. 

Z naslovom »Vse, kar ste želeli vedeti o sebi, pa niste imeli koga vprašati« vabimo na študijske 
dneve SKZP tudi tiste, ki delate v različnih poklicih pomoči, uporabnike psihoterapevtskih 
storitev in vse, ki vas zanima samospoznavanje in spoznavanje sočloveka. Dobili boste dodatne 
spodbude za vaše delo in zamisli, kaj še narediti za utrjevanje notranjega ravnovesja in za 
utrjevanje svojega edinstvenega življenjskega stila. Vse, kar boste želeli vedeti o sebi, boste 
imeli koga vprašati.

Živimo v obdobju nemirnega družbenega, političnega in gospodarskega dogajanja tako na 
lokalni kot na svetovni ravni. Zato bomo na 10. študijskih dnevih organizirali okroglo mizo o 
družbenih dimenzijah psihoterapije. Tomaž Flajs (podpredsednik SKZP) razmišlja o tej tematiki:

»Ali se psihoterapevti pri svojem delu srečujemo res zgolj z individualno psihopatologijo? Ali 
pa so duševne težave posameznikov, parov in družin tudi odraz širšega socialnega, ekonomskega 
in političnega konteksta in s tem v precejšnji meri 'simptomi' časa, v katerem živimo? Znano 
je, da na primer vse več ljudi doživlja panične napade in tudi sicer so v porastu anksiozne in 
depresivne motnje. Kaj to pomeni za poklic psihoterapevta? Smo le 'gasilci požarov' ali naj 
psihoterapevtski etos kot pomembno sestavino vključuje tudi neki širši družbeni angažma? Se 
naš glas v družbi dovolj sliši? Kaj je tisto, na kar bi v sklopu celovitejših prizadevanj za duševno 
zdravje posameznikov in družbe morali opozarjati v javnosti? Na kakšne načine se, če smo 
dovolj dovzetni za ta vprašanja, lahko bolj aktiviramo tudi, če uporabimo Aristotelov izraz, kot 
'politične živali'? S temi in podobnimi vprašanji se bomo skupaj ukvarjali na okrogli mizi.«

Zanimiva predavanja, delavnice, okrogla miza, domači in tuji strokovnjaki bodo zaznamovali 
jubilejne 10. študijske dneve na Rogli. Poleg strokovnega programa bomo tudi tokrat poskrbeli 
za umetniške trenutke. V goste smo povabili našo pesnico Majo Vidmar, ki nam bo ob glasbeni 
spremljavi predstavila svoje delo, svoje ustvarjanje. Študijski dnevi so tudi pomemben družabni 
dogodek. Srečujemo se s prijatelji, stanovskimi kolegi, izmenjujemo svoje poklicne in življenjske 
izkušnje. Rogla bo vsem udeležencem, izvajalcem in organizatorjem s svojo naravno lepoto in 
tišino ponudila mehko zavetje za počitek, za stik s seboj in poglobljen vdih in izdih. Se vidimo. 
Do takrat ostanite v miru in zdravi.

         
Predsednica SKZP 
Milena Vidmar
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PROGRAM 10. ŠTUDIJSKIH DNI SKZP

Četrtek, 31. maj 2012
09.00 10.00 Registracija 
10.00 10.30 POZDRAVNI GOVOR: Milena Vidmar, predsednica SKZP
10.30 12.00 PLENARNO PREDAVANJE: John Heath: Teorije osebnosti – raziskovanje za  
                             psihoterapevte
12.00 13.30 Kosilo
13.30 15.30 DELAVNICE
15.30 16.00 Odmor s kavo in čajem 
16.00 18.00 OKROGLA MIZA: »Družbene dimenzije psihoterapije« (zaenkrat znani 
                             sodelujoči: Tomaž Flajs, dr. Michela Gecele, Leon Lojk, John Heath, dr. 
                             Robert Masten, mag. Miran Možina)
18.00 18.30 Odmor
18.30 20.00 PLENARNO PREDAVANJE: dr. Michela Gecele: Polis kot ozadje in figura v 
                             gestalt terapiji
20.00 21.00 Večerja
21.00 22.00 KULTURNI VEČER z Majo Vidmar

Petek, 1. junij 2012
09.00 11.00 PREDAVANJA: Predstavitev modela osebnosti v različnih psihoterapevtskih               
                             pristopih: 1. gestalt, 2. realitetna, 4. sistemska družinska, 
                             3. integrativna-relacijska, 
11.00 11.30 Odmor s kavo in čajem
11.30 13..30 PREDAVANJA: Predstavitev modela osebnosti v različnih psihoterapevtskih 
                             pristopih: 5. transakcijska, 6. integrativna, 7. globinskopsihološka, 
                             8. transpersonalna
13.30 15.00 Kosilo
15.00 17.00 DELAVNICE: (tudi John Heath)
17.00 17.30 Odmor s kavo in čajem
17.30 19.30 PLENARNO PREDAVANJE: John Heath
19.40 20.00 Predstavitev knjige: Razvojne teorije v psihoterapiji (dr. Gregor Žvelc)
20.00 21.00 Večerja
21.00  Večer poezije in glasbe s Sašo Pavček in glasbeno skupino: »OBLECI ME V 
                             POLJUB« ter svečana podelitev evropskih in slovenskih diplom iz 
                             psihoterapije 

Sobota, 2. junij 2012
09.00 10.00 PLENARNO PREDAVANJE:Peter Praper: »Sodobni vidiki razvojne
                             analitične psihoterapije« 
10.00 11.30 Odmor s kavo in čajem
10.30 12.30 DELAVNICE
12.30 13.00 Zaključek
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Na letošnje 10. študijske dneve smo povabili dva gosta iz tujine:

- gostjo iz Italije, ki bo izvedla predavanje in sodelovala na okrogli mizi …
 

 

Dr. Michela Gecele,

je psihiatrinja, gestalt psihoterapevtka, poučuje v programu gestalt psihoterapije na Inštitutu 
za gestalt (Istituto di Gestalt H.C.C.).  Vodi magistrski program iz gestalt svetovanja v katanski 
podružnici inštituta. Je pridružena članica Inštituta za gestalt terapijo v New Yorku in članica 
Komiteja za človekove pravice in socialno odgovornost EAGT (Evropske zveze za gestalt 
terapijo). 13 let je delala v javni službi za duševno zdravje, tri leta pa je koordinirala psihološko 
in psihiatrično preventivo in psihosocialno pomoč za imigrante. Je avtorica številnih člankov, 
poglavij in knjig na področju psihiatrije, psihoterapije in transkulturalnih tem. Je članica 
uredniškega odbora revije Quaderni di Gestalt.

- gosta iz Anglije, ki bo izvedel dve predavanji, delavnico in sodeloval na okrogli mizi 

 

John Heath BSc, MEd, CTA, TSTA,

je učitelj in supervizor transakcijske analize na področju psihoterapevtske aplikacije in vodi 
klinični program ter supervizijsko prakso na severu Anglije. Je tudi pedagoški psiholog, član 
angleškega Združenja psihologov – BPS in angleškega Združenja psihoterapevtov – UKCP. 
Kot psihoterapevt dela že več kot dvajset let, pred tem pa je delal kot pedagoški psiholog na 
vzgojnem področju.

Zadnja leta posveča svojo pozornost telesno usmerjeni psihoterapiji in potencialu spominov, 
ki jih telo lahko hrani. Ko se ti spomini aktivirajo,  je izkustvo lahko globoko transformativno. 
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Pretežno dela v svoji zasebni praksi, kjer sodeluje tudi z lokalno bolnišnico, z ljudmi, ki trpijo 
kronične bolečine. Njegova želja je prispevati h koherentni teoriji psiho-fizične psihoterapije, ki 
je lahko uporabna za ljudi z mentalnimi in telesnimi težavami.

Transakcijska analiza ga zanima tudi kot globalna psihologija, ki temelji na humanističnem 
principu »Jaz sem v redu – Ti si v redu«. Zanj je tovrstna psihologija navdihujoča tudi kot sila 
mirnega mednarodnega sporazumevanja in razvoja v svetu. K temu cilju od leta 2009 poskuša 
prispevati tudi kot predsednik Svetovne  organizacije za transakcijsko analizo ITAA (International 
Transactional Analysis Association – Mednarodno združenje za transakcijsko analizo).

Domači gost bo:

Prof. dr. Peter Praper

je specialist klinične psihologije, psihoterapevt, skupinski analitik, supervizor in terapevt za 
osebno izkušnjo ter redni profesor klinične psihologije.

Diplomiral je na Oddelku za psihologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani leta 
1968. Zaposlil se je v Zdravstvenem domu v Mariboru, kjer je bil eden od ustanoviteljev prvega 
dispanzerja za psihohigieno v osnovnem zdravstvu v takratni Jugoslaviji. Tam je tudi specializiral 
klinično psihologijo. V letih med 1970 in 1980 je razvil preventivni psihološki presejalni 
postopek SPP-3, ki je del nacionalnega programa zdravstva že 35 let. Na osnovi prospektivne 
raziskave prediktorjev nevrotičnega razvoja v okviru tega dela je leta 1983 na Filozofski fakulteti 
Univerze v Ljubljani tudi doktoriral. V letih 1989 do 1994 je opravil subspecialistični študij iz 
skupinske analize pri londonskem inštitutu za skupinsko analizo in po diplomi postal redni član 
Group-analytic Society London. Ima evropsko diplomo EFPA in naziv psihoterapevta ter je s 
tem uvrščen v evropski register psihoterapevtov. Je avtor treh monografij in treh učbenikov s 
področja psihoterapije in je urednik devetih znanstvenih monografij s tega področja na osnovi 
psihoterapevtskega bienala Bregantovi dnevi, Združenja psihoterapevtov Slovenije, za katero 
je prav avtor dal pobudo. Objavil je številne članke v domačih in tujih znanstvenih revijah. Je 
redni član mednarodnih in nacionalnih združenj s področja klinične psihologije in psihoterapije, 
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v katerih je opravljal mnoge pomembne funkcije. Tako je že petnajsto leto tudi član (en 
mandat pa bil tudi predsednik) stalne komisije za psihoterapijo pri Evropski federaciji združenj 
psihologov; v tej vlogi je tudi pobudnik urejanja zakonske podlage za verifikacijo poklicnega 
nivoja psihoterapevta. Po številnih priznanjih doma je leta 2004 prejel tudi srebrno plaketo IAGP 
(International Association of Group Psychotherapists).

E-naslov: peter.praper@ikpp.si

Predstavljamo gostjo četrtkovega kulturnega večera:
 

Maja Vidmar, pesnica, svobodna umetnica

Maja Vidmar je rojena leta 1961, doma je iz Nove Gorice in živi kot svobodna književnica 
v Ljubljani. Do zdaj je izdala šest pesniških zbirk (Razdalje telesa, Mladinska knjiga/Pomurska 
založba, 1984; Način vezave, Mladinska knjiga, 1988; Ihta smeri, Emonica, 1989 (izbor); 
Ob vznožju, Nova revija, 1998; Prisotnost, Aleph, 2005; Sobe, Apokalipsa 2008). Za knjigo 
Prisotnost je prejela Jenkovo nagrado, Nagrado Prešernovega sklada in dunajsko štipendijo v 
okviru Grosser Preis für osteuropäische Literatur. Prejela je Premio Letterario Internazionale 
Trieste Scriture di Frontiera dedicato a Umberto Saba 2007 in za knjigo Sobe Nagrado mreže 
gradova književnosti 2009. V tujini je izšlo šest knjig njene poezije: Leibhaftige Gedichte 
(Droschel, 1999), za katero je prejela nagrado Hubert-Burda-Stifung für junge Lyrik, Akt 
(Meandar, 1999), Molitva tijela (Tugra, 2007), Gegenwart (Edition Korrespondenzen, 2007), 
Način vezivanja (udruženje Književnika Srpske, 2009) in E il mondo si scolora (Ibiskos Editore, 
2010). Ima veliko tujih in domačih revijalnih in antologijskih objav.
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Predstavljamo goste petkovega kulturnega večera: 

»OBLECI ME V POLJUB«

Saša Pavček je podpisana pod zbirko pesmi Obleci me v poljub. Na petkovem večeru glasbe 
in poezije bodo njene pesmi dobile tudi glasbeno dimenzijo (Aljoša Rijavec – klavir, Samsudin 
Dino Džopa – kitara, Jan Oršič – bas kitara). S čutno glasbo in ljubezenskimi zgodbami bodo 
umetniki žlahtno zaokrožili delovni študijski dan na Rogli. 

Dva kulturna večera, dve pesnici, dve umetnici, glasbeni ustvarjalci. Pravi čas, da damo 
vidno mesto kulturi, umetnosti, svobodi duha in prizadevanju za integriteto človeka.

 Programski odbor 10. študijski dni SKZP:
 Milena Vidmar (predsednica programskega odbora)
 Irena Poštrak (predsednica organizacijskega odbora)
 Tanja Šraj
 Herman Vernik
 Zlatko Vršič
 Judita Miščič Bucik
       
Dodatne informacije:
Irena Poštrak, tajnica SKZP
Tel: 031 410 919, 
fax: 02/429 65 61
E-pošta: irena.skzp@gmail.com 
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URNIK DELAVNIC
Rogla 2012

31.maj. - 2. junij 2012, Rogla, Slovenija

ČETRTEK 13.30 – 15.30 
Maks. št. 

udeležencev

1. TOMAŽ FLAJS Izkustvena gestalt skupina
1. del 7-12

2. ANDREJA LAVRIČ Vse, kar je reševalec po nesreči želel vedeti o 
sebi, pa ni imel koga vprašati 25

3. LJUDMILA SREBOT 
        BREZIGAR  

 in 
        METKA FURLANI

Ko osebnost mrtve mame nadomesti izkušnja 
dobre mame 14

4. NATAŠA PRELESNIK 
        KOROŠIC

»Pri osemindvajsetih sem stari džanki in robijaš«: 
identiteta zapornika v luči integrativne terapije 15

5. NEVENKA BREZNIK Terapija pasivnosti skozi modele osebnosti 
v transakcijski analizi neomejeno

6. MIRAN MOŽINA Hipnoza v psihoterapji (1. del): 
uporaba vsakdanjega transa 20

7. MARTIN BERTOK Relacijska psihoterapija sebstva 20

 

PETEK 18.00 – 20.00
Maks. št. 

udeležencev

8. JON HEATH ? neomejeno

9. MIRAN MOŽINA
Hipnoza v psihoterapji (2.del): 

uporaba globokega transa 15

10. TOMAŽ FLAJS
Izkustvena gestalt skupina

2. del
7-12
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11.  ROMANA KEBE
Proces osebnoste integracije

12

12. LIDIJA in JOŽE
        KOCIPER

Nekaj pogledov na različnost moške in ženske 
narave

neomejeno

13. TATJANA KAPURALIN
Prikaz dela z nevrozo po načelih integrativne 

terapije s poudarkom na obvladovanju odporov
15

14. ANITA PREZELJ Integrativna terapija z otroki 20

                                                                                                                                                                          

SOBOTA 11.30 – 13.30

  Maks. št. 
udeležencev

15. TOMAŽ FLAJS Izkustvena gestalt skupina
3. del

7-12

16. SREČKO SORŠAK Hipnoterapija danes (predavanje z razpravo) 15-20

17. MOJCA STUDEN
Predstavitev tehnike avtohipnoze za doseganje 
nezavednih izvorov moči, notranje modrosti in 

višjega zavedanja
12

18. BARBARA REPINC Kaj boš rekel/rekla, ko pride čas za slovo? 20

19. KATARINA MAVEC Psihoterapija s pomočjo konja neomejeno
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PREGLED PRISPEVKOV
Plenarna predavanja

1.  Dr. MICHELA GECELE
Polis as ground and figure in Gestalt Therapy

Since its origins Gestalt Therapy has considered the individual as part of a social and political 
context.

Starting from this point we will consider how psychotherapy changes in relation to society, 
focusing on how the polis we live in is both ground and figure in each therapeutic relationship.

Psychopathological and intercultural issues will be analyzed and discussed as concrete exam-
ples of taking part in the polis as professionals.

Polis kot ozadje in figura v gestalt terapiji

Od svojih začetkov je gestalt terapija obravnavala posameznika kot del socialnega in poli-
tičnega konteksta. Iz tega izhodišča bom prikazala, kako se psihoterapija spreminja v odnosu 
do družbe, posebej pa se bom osredotočila, kako je polis, ki ga živimo, v vsakem terapevtskem 
odnosu hkrati ozadje in figura. Analizirala bom psihopatološka in medkulturna vprašanja in o 
njih diskutirala kot o konkretnih primerih, kako kot strokovnjaki sodelujemo v polisu.

2.  JOHN HEATH BSc, Med, CTA, TSTA
Personality Theories – an exploration for psychotherapists

There’s a saying in English that you can’t judge a book by its cover.  And yet book publi-
shers spend a great deal of money on designing covers because they know we judge books on 
the basis of them.  The concept of personality has the same duality in psychology and this is an 
important issue for psychotherapists to consider.  How well do we know a person by knowing his 
personality?  A personality has a defensive function and it can be a mask.  It can also be a way 
of showing a real identity in a socialised and measured way.  Can we see past the personality to 
a “real” person underneath?

I will open up the debate by looking at the notion of “temperament”.  This is the word usually 
used to refer to those individual psychological differences between people that are genetically 
determined.  They show up in the psychological domain but have their origin in our biology.  
We can think about these aspects as hardwired into our physical structure. In that sense they are 
“real”. They cannot be changed by environmental influence.

The dimension we call “personality” fits as a buffer zone between temperament and the 
outside world and is formed in the interplay between the two.  Though it is relatively enduring 
in style, the personality is essentially a learned phenomenon.  Personality variables can change, 
though it can be hard to achieve that.  This is the target arena of psychotherapy. 

Psychologists and related professionals have generated many different notions of personality 
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structure, not all of them especially useful therapeutically.  I shall look at a number of different 
theories of personality and consider their various merits for those of us engaged in the business 
of helping people change at this deep and difficult level.  I shall focus on the model of ego struc-
ture used in Transactional Analysis and present it as an effective model of personality that lends 
itself particularly well to therapeutic application.

Teorije osebnosti – raziskovanje za psihoterapevte

Angleški pregovor pravi, da knjige ne moreš presoditi po njeni naslovnici.  In vendar zalo-
žniki porabijo veliko denarja za oblikovanje naslovnic, ker vedo, da ocenjujemo knjige po njih. 
Koncept osebnosti je v psihologiji podobno dualističen in za psihoterapevte je to pomembno 
vprašanje. Kako dobro lahko spoznamo osebo, če poznamo njegovo ali njeno osebnost? Oseb-
nost ima lahko obrambni značaj in je lahko maska. Lahko pa tudi izraža resnično identiteto na 
socializiran in pretehtan način. Ali lahko skozi osebnost zagledamo “resnično” osebo pod njo?

Odprl bom razpravo tako, da si bomo bolj podrobno pogledali koncept “temperamenta”.  To 
besedo običajno uporabljamo takrat, ko mislimo na genetsko določene individualne psihološke 
razlike. Kažejo se na psihološkem področju, vendar izvirajo iz naše biologije. Lahko si mislimo, 
da so ti vidiki vgrajeni v našo fizično strukturo. V tem smislu so “resnični”. Vplivi okolja jih ne 
morejo spremeniti.

Dimenzija, ki jo imenujemo “osebnost”, ustreza  mejnemu področju med temperamentom in 
zunanjim svetom in se oblikuje v njuni interakciji. Čeprav je relativno trajna v stilu, je osebnost v 
bistvu naučeni pojav. Osebnostne spremenljivke se lahko spreminjajo, čeprav je to včasih težko 
doseči. To je tisto področje, kamor cilja psihoterapija. 

Psihologi in strokovnjaki sorodnih disciplin so oblikovali veliko različnih konceptov oseb-
nostne strukture, vendar vsi niso terapevtsko uporabni. Prikazal bom pregled različnih teorij 
osebnosti in jih ocenil iz vidika nas, ki pomagamo ljudem, da bi se spremenili na tej globoki in 
zahtevni ravni. Še posebej se bom osredotočil na model strukture jaza v transakcijski analizi in 
ga predstavil kot učinkovit model osebnosti, ki je uporaben v terapevtske namene.  

3.  Prof. dr. PETER PRAPER, psiholog, psihoterapevt
»Sodobni vidiki razvojne analitične psihoterapije«

Psihoanaliza je od vsega začetka nastajanja razvojno procesno usmerjena, vendar njeno za-
četno razumevanje človekove osebnosti temelji na preučevanju procesov socializacije načinov 
zadovoljevanja teženj gonov. Z razvojem egopsihologije se pozornost preusmeri na razvoj struk-
ture adaptacijskih zmožnosti (ega), saj se tudi klinično delo širi od obravnavanja oseb z nevro-
tičnimi motnjami na mejno organizirane osebe z osebnostnimi motnjami. Spoznanja, da človek 
razvija svojo adaptacijsko strukturo v pomembnih odnosih, so vodila v razvoj relacijskih mode-
lov psihoanalize – preko teorije objektnih odnosov, raziskav simbioze in navezanosti, separaci-
je in individualizacije, procesov identifikacije in psihoanalitične selfpsihologije, do konceptov 
intersubjektivnosti.

Analitične oblike psihoterapije so se razvijale v odnosu do klinične psihoanalize s skupnimi 
izhodišči, a tudi z razvojem po specifičnih diferencah. Ena od temeljnih je metodična usmerje-
nost na razvoj avtonomije namesto regresivnega iskanja svobodnih asociacij z namenom ozave-
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ščanja konfliktnih infantilnih vsebin. Tako se je rodila variacija »razvojne analitične psihotera-
pije« (RAP), ki  metodično uvaja podpiranje razvojnih korakov skozi mrežo ključnih razvojnih 
linij. Klinična aplikacija temelji na neposrednem raziskovanju dejavnikov razvoja adaptacijske 
strukture in kristalizacije selfa v pogojih intersubjektivne izmenjave.

Teoretična konceptualizacija RAP obsega integrirano dojemanje razvojnih procesov mnogo 
globlje, eksplicitno dialektično, in konceptualizira strukturne transformacije v procesih organi-
zacije sistemov kot so: dinamično motivacijski, adaptacijski vključno z razvojem mentalizacije, 
identifikacijski vključno z modeli interakcije in odnosnimi  shemami… v polju interakcije z 
drugimi sistemi fizičnega in socialnega okolja. Najsodobnejši prispevek RAP je Greenspanov 
(1997, 2010) DIR (Developmental Individual-Difference Relationship-Based) model, ki ga je 
možno integrirati v vsak odkrivajoči psihoterapevtski pristop.

Predstavitev modelov osebnosti v 
različnih psihoterapevtskih pristopih

3.  Mag. Miran Možina in prof. dr. Günter Schiepek
Model osebnosti v sistemski psihoterapiji

Ključne besede: osebnost, jaz, self, sebstvo, identiteta, atraktor, pokrajina potencialov, stanja 
duha, nevronska samoorganizacija, nevrobiologija, nevroznanost, sinergetika, zavest.

Pojem osebnost pomeni relativno trajne vzorce mišljenja, doživljanja, čutenja in vedenja 
vključno z ustreznimi fiziološkimi procesi. Te vzorce so tradicionalno opisovali z lastnostmi 
(anksiozen, agresiven, pomagajoč in podobno) in/ali kot poteze (angl. »traits«). Ti vzorci morajo 
biti časovno trajni (torej morajo biti prisotni dlje kot posamezna vedenja) in relativno nespre-
menljivi v različnih položajih (transsituacijska stabilnost). Osebnostne poteze vključujejo več 
različnih lastnosti, medtem ko izražanje različnih posameznih značilnosti lahko povezujemo v 
poteze ali dimenzije (na primer s pomočjo faktorske analize).

Kljub dolgi tradiciji psihologije osebnosti nas sistemska teorija opozarja, da nas pojem oseb-
nost lahko zapelje v začaran krog: različne načine vedenja določene osebe lahko opazovalec (pri 
čemer ni nobene razlike, ali opazovalec opazuje samega sebe, ego ali drugega/alter) prepozna 
kot podobne oziroma ponavljajoče se in jih označi z določenim pojmom ali konceptom. Ta po-
jem ali koncept potem opazovalec uporabi za razlago vedenja opazovane osebe in mu pripiše 
vzrok(e). Na primer: oseba X se izogiba situaciji A, B ali C, zato ji opazovalec pripiše anksio-
znost. Zakaj se oseba X izogiba situacijam A, B, C, morda še D in drugim? Ker je anksiozna. 
Vse jasno, ali ne?

Če se tega začaranega kroga zavedamo, lahko uporabljamo značilnosti osebnosti samo de-
skriptivno, to pomeni kot opis ponavljajočega vedenja, ki se vedno bolj širi v različne položaje. 
Pazili pa bomo, da značilnosti osebnosti ne bomo uporabljali razlagalno, to pomeni za pojasnje-
vanje opazovanega vedenja. Tako se bomo izognili logičnim zapletom in začaranim krogom, 
hkrati pa to pomeni, da se moramo odreči osebnostno psihološkim poskusom razlage. 

10. Študijski dnevi SKZP



131

Sistemskega pogleda na osebnost si ne moremo predstavljati brez pogleda, ki vključuje di-
namične procese. S tem pristopom lahko prepoznamo vzorce mišljenja, čustev, vedenja in od-
nosov ter analiziramo njihovo stabilnost ali nestabilnost. V jeziku teorije dinamičnih sistemov 
lahko v popolnoma opisnem pomenu značilnosti osebnosti razumemo kot atraktorje vedenja in 
doživljanja. Teoretično zgradbo osebnosti lahko tako prikažemo z individualno konstelacijo bolj 
ali manj stabilnih atraktorjev (to je kognitivnih, čustvenih in vedenjskih vzorcev) v večdimen-
zionalnem prostoru s spremenljivkami, ki ponazarjajo vedenje, čustva in kognicijo določene 
osebe. Dinamične vzorce vedenja, čustvovanja in kognicije lahko prikažemo s tako imenovanimi 
pokrajinami zmožnosti. S kvalitativnim pristopom, ki se imenuje konfiguracijska analiza, lahko 
prikažemo časovno omejene atraktorje mentalnega delovanja kot stanja duha (States of Mind). 
To so doline v pokrajini zmožnosti. S kratkim prikazom primera bom ilustriral, kako se lahko 
psihoterapijo opiše s pomočjo spreminjajočih se konstelacij stanj duha. Razvoj osebne identitete 
človeka – 'selfa' – temelji na metareprezentaciji osebnih pokrajin zmožnosti kognitivno-čustve-
no-vedenjskih vzorcev. Naši možgani oblikujejo občutek osebne identitete z neprekinjenim in 
aktivnim procesom. Na ta način zagotavljajo subjektov občutek koherence in sposobnost delo-
vanja. Vsi tipi oblikovanja mentalnih vzorcev kot tudi predstavitev selfa temeljijo na procesih 
nevronske samoorganizacije, ki se stalno odvija v nelinearnem kompleksnem sistemu, ki ga 
imenujemo možgani.

Damasio (2001) je eden vodilnih nevroznanstvenikov, ki poskuša najti nevrobiološko razlago 
občutka sebe. Po njegovi teoriji občutek sebe izhaja iz različnih stopenj zavesti, pri čemer za-
čenja z nezavednim protojazom/sebstvom (nem. Proto-Selbst, ang. proto-self), kjer gre za  vza-
jemno povezane in začasno usklajene nevronske vzorce, ki predstavljajo stanja organizma na 
različnih možganskih ravneh. Naslednja stopnja, jedrni jaz/sebstvo (nem. Kern-Selbst, ang. core 
self), je zavestna, a predverbalna stopnja. Predstavlja spremembe našega organizma (v telesu, 
vedenju, zaznavanju in mišljenju) v povezavi z notranjimi in zunanjimi 'objekti' in je osredoto-
čen na prostor in čas ter minljiv. Temelji na povratnih zankah samoreprezentacije (tako imenova-
nih 'zemljevidih drugega reda'), v katerih se upodobi oziroma preslika protojaz/sebstvo. Trajni, a 
dispozicionalni zapisi izkušenj jedrnega jaza/sebstva preidejo v avtobiografski jaz/sebstvo (nem. 
autobiographisches Selbst, ang. autobiographical self). V avtobiografskem spominu se obdelajo 
in okrepijo, nato se lahko aktivirajo kot nevronski vzorci, se spremenijo v eksplicitne predstave 
in se preoblikujejo skozi nadaljnje izkušnje. V tej razširjeni obliki je zavest osnova predstavitve 
sebstva, saj omogoča psihične procese, pri katerih se doživljamo kot opazovalci in razsodniki 
opazovanih objektov, kot avtorji svojih misli, kot potencialni akterji dejanj v določenih okolišči-
nah. Individualno perspektivo, »mojost« in avtorstvo našega razmišljanja, čutenja in delovanja 
omogoča jedrna zavest, časovno kontinuiteto pa naš avtobiografski jaz/sebstvo (Damasio, 2001).

Zelo razslojena oblika razširjene zavesti je tista o lastnem obstoju in identiteti. Čeprav se 
skozi življenje psihično in fizično spreminjamo (na primer glede kompetenc in stališč, pa tudi 
glede življenjskih okoliščin, v katerih se nahajamo), imamo občutek kontinuitete, neprekinjene 
lastne identitete. Kaj daje duhu hrbtenico, ki skrbi za edinstvenost in identiteto? Odgovor: Jaz/
Sebstvo – mentalni naslednik notranjega okolja organizma (Damasio, 2001: 165). Podobno kot 
za to biokemijsko notranje okolje tudi za jaz/sebstvo ni značilna homeostaza, temveč homeodi-
namika, kar pomeni, da združuje stabilnost in prilagajanje.

 
Naši možgani ustvarjajo konstrukcijo (Mahoney, 1995), ki nam omogoča, da se doživljamo 

kot pobudniki in avtorji dejanj, imamo podobo o samem sebi in se občutimo kot koherentne in 
eno s samim sabo. Jaz/sebstvo bi lahko s tega vidika opisali kot dinamični urejevalec na visoki 
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integracijski stopnji oziroma kot metareprezentacijo, s katero si vzporedno in hierarhično delu-
joči možgani ustvarijo sliko lastnega delovanja-v-svetu in lastnega središča delovanja. Ker to 
počne tako popolno, so ljudje dolgo mislili, da v nas obstaja majhen človek, homunkulus, ki nas 
upravlja in drži na vajetih. Vendar ta ne obstaja, ravno tako kot v možganih ne obstaja upravljal-
no središče oziroma centrala.

Predpogoj za nastanek zavesti o jazu/sebstvu je, da v možganih delujejo koherentne in kon-
vergentne strukture, znotraj katerih se med sabo preslikavajo nevronski vzorci aktivacije. Če 
pri tem sodelujoče zanke povratnih zvez ne delujejo, na primer zaradi možganskih poškodb, 
ne pride le do posebnih izpadov, ampak tudi do izklapljanj, ki vplivajo na posamezne funkcije, 
na zavest, pa tudi na zavest o lastni identiteti. Jaz/sebstvo je rezultat samoorganizacije celotnih 
možganov, pri čemer so določena področja še posebej pomembna. Naslednji pogoji so osnova za 
doživetje oziroma izkušnjo koherentnega jaza/sebstva. 

1. Različni nevronski sistemi opravljajo različne funkcije (na primer vidni in slušni predeli 
možganske skorje), vendar so del istih možganov in doživljajo isti svet. Koordinirana vzporedna 
plastičnost možganskih sistemov med drugim temelji tudi na skupnem inputu teh sistemov.

2. Sinhronizacijo omogočajo prek velike oddaljenosti sinaptična preklapljanja in sinhrona 
aktivacija. Veliko kompleksnejših funkcij, kot so zaznavanje, spomin, motivacija in čustvova-
nje, je povezanih z delovanjem prostorsko razpršenih, a sodelujočih možganskih področij. S 
sinhrono aktivacijo (na primer v področju gama) nastanejo intra- in intermodalne povezave med 
značilnostmi in koherentni celotni vtisi.

3. Vzporedno delujočo plastičnost različnih možganskih področij koordinirajo modulatorni 
sistemi. Pri tem imajo pomembno vlogo jedra v možganskem deblu, od koder tečejo aksoni v 
skoraj vse možganske regije ter izločajo določene nevromodulatorje, predvsem monoamine (do-
pamin, serotonin, noradrenalin, adrenalin ali acetilholin). Nevromodulatorji posežejo v prenos 
signalov med nevroni in modulirajo predvsem tiste celice in sinapse, ki so ob njihovem priho-
du že aktivne. Modulatorni sistemi se mobilizirajo pri pomembnih izkušnjah in okrepljenem 
vzburjenju. Tako povzročijo selektiven prenos podatkov v tiste sinapse, ki te izkušnje ravno-
kar obdelujejo. Kot vemo, se pri čustveno pomembnih izkušnjah okrepi delovanje spomina. Pri 
tem udeleženi noradrenalin spodbuja dolgotrajno aktivacijo nevronov. Ko je na sinapsah dovolj 
serotonina ali noradrenalina, začnejo delovati molekularne kaskade, ki spodbujajo sinaptično 
plastičnost.

Potem ko se nevromodulatorji sprostijo, učinkujejo relativno dolgo, pri čemer na različne 
nevrone vplivajo na različne načine (na primer serotonin v povezavi z določenimi receptorji 
deluje ekscitatorno, v povezavi z drugimi pa inhibitorno). Zaradi njihove široko razpršene aktiv-
nosti obstaja velika verjetnost, da bodo dosegli tiste aktivne sinapse posameznih procesirajočih 
sistemov, v katerih se ravnokar procesirajo in kodirajo različni vidiki nekega doživetja oziroma 
izkušnje. 

V okviru sinergetike razumemo vpliv nevromodulatorjev na plastičnost nevronskih sistemov 
kot delovanje kontrolnih parametrov. Selektivnost sistemov za njihove kontrolne parametre ob-
staja na ravni posameznih celic, odvisna pa je od njihovega stanja aktivnosti in njihovih tipov 
receptorjev. 

4. Vzporedna plastičnost posameznih nevronskih sistemov je medsebojno usklajena v kon-
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vergenčnih conah. Konvergenčne cone so sistemi, v katere se stekajo podatki iz različnih podro-
čij in se med sabo združuejo. Takšne konvergenčne cone se nahajajo v prefrontalnem korteksu ali 
pa v anteriornem cingularnem korteksu (ACC). Aktivnosti vidne, slušne, somatske in motorične 
obdelave se med drugim integrirajo tudi v perirhinalnih, parahipokampalnih in entorhinalnih 
področjih, od koder potujejo v hipokampus. Posebne senzorne reprezentacije tukaj postanejo 
multimodalne in nastanejo konceptualne reprezentacije. Pri gradnji eksplicitnega dolgoročnega 
spomina in pri tvorjenju zapletenih relacijskih povezav je sodelujoči hipokampus tako neke vrste 
metakonvergenčna cona. Če pride v posameznih področjih do novih preklapljanj, potem pride 
do njih zagotovo tudi v integracijskih področjih, saj ta zaznavajo aktivnosti, ki se pojavljajo 
v posameznih področjih. Sinhrone aktivacije in vpliv nevromodulatorjev seveda delujejo tudi 
na konvergenčne cone ter povečujejo njihovo sposobnost integracije. Sprememba nevronskih 
vzorcev v konvergenčnih conah vpliva na sisteme, ki se tja preslikavajo. Nastanek urejevalcev v 
hierarhično višjih sistemih ima vpliv na samoorganizirajoče procese, ki se dogajajo v hierarhično 
nižjih sistemih. 

5. Bistvena metakonvergenčna cona so spominska področja v medialnem temporalnem re-
žnju. Proizvajajo lahko zavestne spomine, v katere vključujejo ločene in implicitno kodirane 
elemente drugih sistemov. Vendar pa lahko aktualna zavest do konstrukcijskih dosežkov medi-
alnega temporalnega režnja seže le, če ti pristanejo v delovnem spominu. V tem prefrontalnem 
funkcijskem sistemu se nahaja naša trenutna resničnost, subjektivni trenutek. V njem se pove-
zujejo objekti našega doživljanja oziroma izkušnje ter naš občutek jaza/sebstva. LeDoux (2003) 
pravi, da v delovnem spominu nastane delovni jaz/sebstvo, trenutna tvorba, ki je bistvena za 
istočasno obdelavo vseh mogočih izkušenj, za odločanje in upravljanje vedenja. V smislu »pov-
zročanja navzdol« nevronski aktivacijski vzorci delovnega spomina in drugih konvergenčnih 
con dovajajo kontrolne parametre in robne pogoje za samoorganizacijo, to je aktivacijske vzorce 
in nevronsko plastičnost v hierarhično podrejenih sistemih.

Poleg kognitivnega lahko izhajamo tudi iz čustvenega delovnega spomina, ki se med drugim 
nahaja v ventromedialnem področju prefrontalnega korteksa. V njem so dostopne in ohranjene 
čustvene kvalitete, predstave in predvidevanja, in sicer tudi ko ni aktualnih čustvenih dogodkov, 
kar je na primer za predvidevanje bodočih posledic odločitve zelo pomembno. Dorzolateralno 
področje prefrontalnega korteksa omogoča predstavitev ciljev, na katere so naravnana čustva, 
motivacija in iz tega sledeče delovanje.    

6. Odločilno vlogo pri koordinaciji nevronskih sistemov imajo čustva. Po eni strani je po-
vezovanje najpomembnejši učni mehanizem čustvenih sistemov: pri klasičnem pogojevanju se 
povezujejo izkušnje in vtisi. Iz tega nastale strukturne spremembe oblikujejo pogoje za nadaljnje 
čustvene učne izkušnje. Čustveni dražljaji so po drugi strani najpomembnejši generatorji impul-
zov za modulatorne sisteme v možganskem deblu. Od tam se uravnava tudi naša aktivacijska in 
energetska raven celotnega organizma (Lambertz, Vandenhouten in Langhourst, 2003). Amigda-
la, ki postane aktivna v nevarnih okoliščinah, ima na to področje možganskega debla neposredni 
vpliv (preklapljanje iz parasimpatične na simpatično aktivnost, nevromodulatorno delovanje na 
celotne možgane). Poleg tega vpliva tudi na izločanje različnih hormonov (na primer adrenalin 
in noradrenalin prek hipotalamusa in stresne osi hipotalamus-hipofiza-nadledvična žleza), na 
aktivnost sosednjega hipokampusa (pomnjenje določenih položajev, povezanih z nevarnostjo) 
in na najrazličnejše predele korteksa (na primer motorika, pozornost) (LaBar in LeDoux, 2003). 
Čustveni sistemi in motivacijska stanja, ki so odgovorna za funkcije, ki omogočajo preživetje 
(prepoznavanje nevarnosti in obramba pred njo, spolno vedenje, pridobivanje hrane), kažejo na 
jasno izključnost. Medsebojno se zavirajo in težijo k temu, da zasužnjijo in po svoje usklajujejo 
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številne funkcijske sisteme celotnih možganov. Mobilizacija čustev obsežne kognitivne in ener-
getske vire kopiči in zahteva zase. V močnih čustvenih stanjih se ponavadi aktivira več možgan-
skih sistemov kot v nevtralnih oziroma manj čustvenih stanjih. Stopnja vzburjenja (arousal) se 
poveča, s čimer se olajša koordinirano učenje med različnimi možganskimi sistemi. »Čustvena 
stanja spodbujajo razvoj in poenotenje jaza/sebstva, ker usklajujejo vzporedne plastične procese 
v celotnih možganih.« (LeDoux, 2003: 422)

7. Podobno kot čustva imajo tudi motivi močan sinhronizacijski učinek. Motivacija pomeni, 
da prirojene ali pa priučene vzpodbude aktivirajo čustvene sisteme, možgane pa prestavijo v 
stanje, ki z večjo verjetnostjo vodi k instrumentalnemu vedenju za doseganje cilja oziroma zado-
voljitve potrebe (LeDoux, 2003: 317). Še posebno sodelujejo v motivacijskem sistemu oziroma 
v anticipatorni fazi motiviranega dejanja dopaminski sistemi, ki se ob vzburjenju aktivirajo v 
ventralno tegmentalnem predelu možganskega debla. Medtem pozitivne občutke ob izpolnitvi 
želje (faza konzumacije) posredujejo predvsem telesu lastni opiati. Osrednji položaj v dopamin-
skih motivacijskih zankah povratnih zvez ima nucleus accumbens. Kot vmesnik med čustvi in 
motoriko ima ta predel pomembno nalogo pri usmerjanju čustev na motivirano vedenje in pri 
njihovem (temu ustreznem) preoblikovanju. Motivacijska stanja vodijo k intenziviranju koordi-
nacije procesiranja podatkov znotraj in med posameznimi možganskimi področji, mobilizirajo 
vedenje ter ga usmerjajo na doseganje oziroma izogibanje določenim izkušnjam (Approach vs. 
Avoidance). Zato jim lahko pripišemo pomembno funkcijo nadzornega parametra. Ko nastopijo 
notranje ali zunanje vzpodbude, imajo čustvene strukture, kot je amigdala, močnejši učinek na 
mobilizacijo in usmerjanje vedenj, saj sta zaradi povišane ravni dopamina senzibilizirana in v 
pripravljenosti tudi nucleus accumbens in globus palidus. 

8. Naš jaz/sebstvo se v odločilni meri naslanja na možnost uporabe avtobiografskega spomi-
na. Vsaka izkušnja in vsaka pulzacija jedrne zavesti se na ta način vgradi v osebne in individual-
ne zgodovinske povezave. Oblikuje se »most med neprekinjenim procesom jedrne zavesti, ki je 
v svoji minljivosti kot Sizif obsojena na večni začetek, ter med nenehno naraščajočim komple-
ksom globoko zakoreninjenih spominov na enkratna zgodovinska dejstva in na posameznikove 
trajne značilnosti.« (Damasio, 2001: 210) Ta most je tudi ključ razširjene zavesti, do katere 
pride, ko delovni spomin istočasno skrbi za aktivnost določenega objekta, ki se predstavlja, in 
avtobiografskega jaza/sebstva oziroma ko tako določen objekt kot tudi objekti lastne biografije 
istočasno porajajo jedrno zavest.            

Kot vidimo, je »jaz«/»sebstvo« zapleten nevronski sestav, ki temelji tako na tesni koordi-
naciji kognitivnih, čustvenih in motivacijskih procesov, kot tudi na koordinaciji implicitno in 
eksplicitno (zavestno) delujočih sistemov. Je rezultat nevronske samoorganizacije.

Za psihoterapijo je ključnega pomena, da razumemo, kako in po kakšnih postopkih delu-
je nevronska samoorganizacija (Schiepek, 2004). Razumevanje procesov samoorganizacije je 
najbolj dodelano v sinergetiki, zato ta omogoča razvoj modernega, naravoslovno utemeljenega 
koncepta integrativne psihoterapije, ki presega posamezne psihoterapevtske pristope, saj je tran-
sdisciplinarna. Psihoterapevtom in psihoterapevtkam lahko da občutek, kaj potrebujejo ljudje, da 
bi lahko razvijali svojo osebnost in osebno identiteto. Hkrati nam je to razumevanje omogočilo 
razvoj novih tehnologij, s katerimi lahko te procese registriramo, evidentiramo in analiziramo 
(na primer Sinergetski navigacijski sistem) (Haken & Schiepek, 2006).
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4.  Romana Kebe
Model osebnosti v transpersonalni psihoterapiji

Model osebnosti je v vsaki psihoterapevtski šoli pomemben teoretičen koncept, ki nam služi 
kot podlaga za razumevanje našega dela s pacienti. Glede na model osebnosti oblikujemo naše 
razumevanje psihološkega zdravja oz. patologije, anamneze, delovne hipoteze, psihoterapev-
tskega procesa, psihoterapevtskega odnosa in razumevanje faktorjev, ki pripomorejo k želeni 
spremembi v pacientu. 

Poleg modela osebnosti pa je v transpersonalni psihoterapiji pomemben tudi koncept ce-
lostne psihe, ki osebnost vključuje in jo nadgradi s pojmom Sebstva – t.j. arhetip celostnosti, 
duhovni vir, iz katerega osebnost izhaja in ki motivira in koordinira njen razvoj in delovanje. 
Svojo filozofsko predpostavko najde transpersonalna šola psihologije v Večni filozofiji [Peren-
nial Philosophy, A. Huxley] »…ki predstavlja tiste temeljne resnice  in tiste verske modrosti, ki 
pomenijo skupni temelj vsem kulturam vseh časov«. Ena teh resnic je možnost posameznika, da 
izkusi nedeljeno povezanost oz. enost vseh živih bitij in vseh stvari – transpersonalna izkušnja, 
ki pripomore k zdravljenju osebnosti. 

Model celostne psihe pogosto ponazorimo s t.i. Assagiolijevim* diagramom, ki mu je tran-
spersonalni pristop dodal dimenzijo Sebstva v globini. 

* Dr. Roberto Assagioli (1888-1974) italijanski psihiater in psihoanalitik (učenec Freuda in Jun-
ga), ustanovitelj Psihosinteze, ene od transpersonalnih šol, ki spodbuja razvoj človekovih naj-
višjih potencialov v različnih družbenih vedah, kot npr. psihologiji, pedagogiki, socialnem delu, 
ekologiji. 
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Iz diagrama so razvidna štiri področja: 
- osebno nezavedno, s katerim se poglobljeno ukvarjajo psihoanalitične šole,
- zavestno, ki je predmet obravnave predvsem v humanističnih in sistemskih šolah,
- nadzavestno ali transpersonalno, ki predstavlja človekove višje funkcije, kot so 
  inspiracija, intuicija, kreativnost,
- kolektivno nezavedno in arhetipi, kot ga poznamo iz Jungove analitične psihologije. 

Razvidna sta tudi dva avtonomna centra (Edinger, 1992): 
- Ego je center zavestnega dela osebnosti ali sedež subjektivne identitete,  
- Sebstvo je center celostne (arhetipske) psihe ali sedež objektivne identitete. 
Odnos med njima je v transpersonalni psihoterapiji izrednega pomena in predstavlja razvoj 

vertikalne osi in s tem razvijanje zavesti (osebnosti), ki se skozi življenjska obdobja spreminja 
(Somers, 2002). V prvi polovici življenja se ego oddaljuje od Sebstva, v drugi polovici pa se na 
zavesten način vrača nazaj k njemu.

V obdobju zgodnjega otroštva samostojne zavesti ni, potopljena je v materino in otrok izkusi 
Sebstvo v odnosu do matere oz. v projekciji na mater. Če je ta prvobitni odnos dovolj dober, če 
hrani, varuje in otroka usmerja, potem bo le-ta odraščal z občutkom, da je del nečesa večjega, da 
pripada in da ima neke temelje, namen in smisel. Če pa je ta najzgodnejši odnos poškodovan, če 
ne nudi varnosti in ljubezni, se to pozneje občuti kot pomanjkanje Sebstva. Pride do občutka iz-
gube, odtujitve, praznine in obupa, do trajnih poškodb osebnosti. Iz občutka odtujitve se pogosto 
rodi nasilje nad drugimi ali nad seboj.

V obdobju poznega otroštva se otrokov ego postopoma pomika ven iz zavesti matere in obli-
kovati se začne os – na enem koncu mala osebnost in na drugem starši, ki predstavljajo predfazo 
Sebstva. Otrokov svet se širi, poleg očeta so vanj vključene še druge 'avtoritete', katerih vpliv 
postaja vse močnejši. Mali ego se razvija pod vplivom skupnosti, v kateri se je rodil. 

V obdobju adolescence se os med dvema centroma daljša, mlada osebnost se oddaljuje od 
ozadja, ki ga v tem obdobju predstavljajo ponotranjene podobe staršev. To oddaljevanje je nujno, 
saj si mlad človek ustvarja osebnostno identiteto, ki je starši ne smejo zavirati. To je viharno ob-
dobje, tako za mladostnika, kot za starše, ki morajo vzdržati njegovo oddaljevanje in prihajanje 
nazaj. 

V odraslem obdobju sta si oba avtonomna centra (ego in Sebstvo) najdlje narazen. To je ob-
dobje materialnega ustvarjanja in osebnostnega uveljavljanja v zunanjem svetu. Če so prejšnje 
faze potekale dokaj uspešno, če je bila separacija od matere in pozneje od starševskih podob 
dovolj dobro izpeljana, potem si odrasel človek aktivno ustvarja svoje življenje, se odloča po 
svoji presoji in prevzema odgovornost za svoje odločitve. In čeravno se zaveda svojega ozadja 
in tradicije, iz katere izhaja, ima svojo lastna avtoriteto. Na psihološkem področju to pomeni, da 
svoje sence ne projicira na druge, da je iz svoje psihe izpustil starše in njihov vpliv, da ni odvisen 
niti od prijateljev. Odrasla osebnost se začne zavedati, da obstaja še nekaj več od nje same – 
Sebstvo – in prične se proces individuacije, kot ga poznamo po Jungu. Za ljudi, ki jih srečujemo 
pri svojem psihoterapevtskem delu, bi lahko rekli, da osebnostni razvoj skozi predhodne faze ni 
potekal optimalno, da varnega zlitja v materino zavest in poznejše separacije ni bilo dovolj, in 
posledično, da je os med egom in Sebstvom poškodovana. Psihoterapija in psihoterapevtov su-
portiven odnos do pacienta postane reparacijski odnos, v katerem naj bi bilo dovolj možnosti za 
osebnostno zorenje in integracijo – upamo, da do tolikšne mere, da je omogočena komunikacija 
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med egom in Sebstvom. 

Transpersonalna psihoterapija nadaljuje z razumevanjem dialoga med dvema centroma še v 
dveh obdobjih. V obdobju zrelih let in v obdobju starosti se ego vrača k Sebstvu, os med njima 
se ponovno krajša. Človek razume, da je del nečesa večjega in prostovoljno nudi Sebstvu, da se 
izraža skozi njega. Moder človek sprejema svoje življenjske izkušnje in tradicijo, iz katere izhaja 
na miren način, saj ve, da je bila to njegova osebna pot zorenja. Njegova osebnost je ponovno 
zlita s Sebstvom in hkrati popolnoma samostojna. 
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Delavnice, referati
 

1. dr. ANDREJA LAVRIČ, dr. pedagoških znanosti
Vse, kar je reševalec po nesreči želel vedeti o sebi, pa ni imel koga vprašati
                                                          
Oblika prispevka: delavnica
Največje število udeležencev: 25

V Sloveniji se vzpostavlja model preventive pred stresom in psihosocialne pomoči na podro-
čju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Psihosocialna pomoč v sistemu varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami je namenjena:

– reševalcem v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (gasilci, gorski reše-
valci, kinologi in drugi) in 
– prizadetim neposredno po nesreči (ponesrečenci, svojci, prijatelji, sodelavci, šola, širše 
okolje).

Za reševalce se vzpostavlja sistem svetovanja in razbremenilnih pogovorov – »da bodo imeli 
koga vprašati«. Zadnji od korakov psihološke podpore reševalcem je psihoterapija (kognitivna 
vedenjska terapija, usmerjena na travmo, in EMDR), ki je namenjena reševalcem z akutnimi ali 
kroničnimi potravmatičnimi stresnimi motnjami. 

Psihosocialna oskrba prebivalstva po naravnih in drugih nesrečah bo podrobneje predstavlje-
na na primeru smernic evropske mreže za travmatski stres – The European Network for Trauma-
tic Stress (TENTS). Na delavnici se bomo posvetili izvajanju pogovora s prizadetimi po nesreči.
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2. mag. ANITA PREZELJ, spec. klin. psih., psihoterapevtka
Integrativna terapija z otroki

Oblika prispevka: referat – prikaz primera
Največje število udeležencev: 20
Ključne besede: motnje hranjenja, depresivnost, tesnobnost, gestalt terapija

V prispevku bodo prikazane osnovne značilnosti integrativne terapije z otroki, ki jo je razvil 
Hillarion Petzold. Pri delu z otroki je še posebej prikladna uporaba ustvarjalnih sredstev in raz-
ličnih medijev (glina, barve, različni materiali). Pomembno je slediti razvoju otroka in pri tem 
paziti, da upoštevamo socialne okoliščine vseh udeležencev ter da ne povzročimo večje škode. 
Najbolj pomemben je odnos med otrokom in terapevtom. Cilj je, da lahko vzpostavimo odnos, 
ki je zdravilen, da otrok lahko oblikuje svojo identiteto in razširi nabor različnih možnosti. V 
terapevtskem procesu dobi otrok prek progresivne analize možnost 'postsocializacije' in 'socia-
lizacije na novo'. 

Za ponazoritev bodo predstavljeni tudi izseki iz različnih terapevtskih procesov pri delu z 
otroki (setting, vzporedno delo s starši, uporaba različnih kreativnih sredstev in podobno). 

3. BARBARA REPINC, univ. dipl. pedag. in soc. kult., TA psihoterapevtka
Kaj boš rekel/rekla, ko pride čas za slovo?

Oblika prispevka: delavnica
Največje število udeležencev: 20
Ključne besede: danosti bivanja, eksistencialna anksioznost, življenjski scenarij, transakcij
ska analiza, etika

Eksistencialno anksioznost doživljamo, ko pridemo v stik s tako imenovanimi danostmi bi-
vanja kot so izolacija, smiselnost, svoboda, smrt. Naše življenje bi bilo zelo naporno, če bi nas 
tovrstna anksioznost stalno preplavljala, zato lahko na naš življenjski scenarij gledamo kot na 
pozitivno obrambo pred njo.

Že naši starši so se na svojevrsten način zaščitili pred tovrstno anksioznostjo in nam posredo-
vali »program«, kako se spopadati z njo, saj je neprijetna, prinaša negotovost, bolečino in tvega-
nje. Tudi družba in naše lastne izkušnje so nam pomagale, da smo se pred njo zaščitili. Pa vendar 
nam soočanje z njo na dolgi rok omogoča, da zaživimo bolj polno življenje. Če se z njo soočimo 
sami, bomo zanjo našli tudi prostor v terapevtskem procesu, saj se bomo zavedali, da klientov 
ne moremo ozdraviti tovrstnih neprijetnih občutkov, lahko pa jih kljub negotovim položajem in 
tveganjem spodbujamo k sprejemanju odgovornosti za življenje, ki ga živijo.

Izkustvene vaje v delavnici nam bodo pomagale pri odkrivanju naših obramb pred danostmi 
bivanja, zlasti s smrtjo, hkrati pa nam bodo dale nekaj zamisli, kako tovrstno vsebino obravna-
vati v terapevtskem procesu z našimi klienti.
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4. KATARINA MAVEC, univ. dipl. psih.
Psihoterapija s pomočjo konja

Oblika prispevka: referat – prikaz primera
Največje število udeležencev: neomejeno
Ključne besede: psihoterapija, konj, jahanje

Pri obravnavi psihičnih težav s pomočjo konja je znanje konjarstva in jahanja v ozadju, v 
ospredju pa je predvsem vzpostavljanje empatičnega terapevtskega odnosa, skozi katerega lahko 
terapevt vpliva na zmanjšanje simptomov pri klientu, na preoblikovanje vedenja, izboljšanje 
socialnih zmožnosti ravnotežja z okoljem ter na usmerjanje življenjskih procesov in osebnostno 
rast klienta. Terapevtsko jahanje in siceršnji stik s konjem na osebo deluje celostno tako na tele-
sni, duševni, emocionalni kot tudi socialni ravni.

Konj za razliko od drugih živali v terapiji omogoča celosten telesni stik, kar na kliente deluje 
pomirjajoče. V sebi združujejo dve skrajnosti, so nežna, občutljiva bitja, za katere lahko skrbimo 
ali se jim pustimo zibati na hrbtu, hkrati pa so velike in močne živali s svojo voljo, za sodelova-
nje z njimi pa se moramo potruditi, biti jasni, odločni, odkriti, vztrajni in znati postavljati meje.

Konji so v naravi plen, zato so vedno v pripravljenosti in je pri delu z njimi potrebna nenehna 
pozornost. Za terapevta so konjevi odzivi na dejanja klientov ključnega pomena, saj se konji 
zaradi svoje narave odzivajo na neverbalno sporazumevanje in nudijo takojšen in odkrit odziv. 
Konji se tako odzivajo na naše nezavedne gibe, namero, razpoloženje ter odslikavajo naše no-
tranje stanje. Tako služijo kot pomoč terapevtu, da spremlja počutje in dogajanje v klientu. Tera-
pevtski konj je dragocen tudi kot projekcijsko platno in identifikacijski objekt ter objekt zdrave 
navezanosti brez dvojnih sporočil. 

5. LIDIJA KOCIPER, dipl. psih., imago psihoterapevtka in 
JOŽE KOCIPER, dr. med. psihiater, psihoterapevt
Nekaj pogledov na različnost moške in ženske narave

Oblika prispevka: delavnica
Največje število udeležencev: neomejeno
Ključne besede: spoznavanje različnosti, dopolnjevanje, vživljanje

Ko se v medsebojnem odnosu spoznavamo, prihajajo vse bolj do izraza prav razlike v  spolu. 
Zato se partnerji odtujujejo med seboj. Lahko pa so te razlike, če jih oba sprejemata in se odločita 
za nadaljevanje skupne poti, temelj za večje dopolnjevanje in povezovanje v različnosti moške 
in ženske narave.

Moški in ženske imamo drugačne poglede na življenje in ljubezen. Na različne načine se 
tudi sporazumevamo, govorimo o drugačnih stvareh, tudi razloge za pogovor imamo drugačne. 
Čustveno smo najbolj drugačni pri doživljanju strahu in sramu. Vsak spol ima svojevrsten način, 
kako shaja s strahom in sramom.

Moški in ženske potrebujemo različnost drug drugega. Če se pretirano sramujemo, se lah-
ko obnašamo preveč tvegano. Če postane strah premočan, se ne izpostavimo nobenim izzivom 
več. Le v spoštovanju drug drugega¬ in cenjenju različnosti, ki jih oblikujeta naša biologija in 
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dednost, lahko presežemo obtoževanje in zaničevanje drug drugega. Tako se opremo na medse-
bojno bližino in začnemo radovedno raziskovati deželo drugega. 

Na delavnici boste imeli možnost:
• spoznavanja različnosti in pogovora o njej,
• pogleda na doživljanje drugega z njegovega zornega kota.

6. LJUDMILA SREBOT BREZIGAR, univ. dipl. socialna delavka in psihodi
namska psihoterapevtka in 
METKA FURLANI, univ. dipl. sociologinja in psihodinamska psihoterapevtka
Ko osebnost mrtve mame nadomesti izkušnja dobre mame

Oblika prispevka: delavnica – prikaz primera
Največje število udeležencev: 14
Ključne besede: kompleks mrtve mame, separacijski konflikt, osebnostna struktura
                         
V okviru delavnice bosta prikazana primera dveh klientov (ženske in moškega), katerih oseb-

nost je zaznamovana s kronično depresivno in emocionalno odsotno mamo (tako imenovani 
»kompleks mrtve mame«). V prvem primeru bomo spregovorili o klientki, ki je v psihoterapev-
tski proces vstopila zaradi občutkov obupa, brezvoljnosti, anksioznosti, simbiotičnega partner-
skega odnosa, ambivalence in nespečnosti. Občasno je jemala pomirjevala. V drugem primeru 
bomo spregovorili o klientu, ki se je za psihoterapijo odločil zaradi zloma po odhodu dolgo-
letnega dekleta. To je imelo za posledico paniko pred samoto, odsotnost apetita, nespečnost, 
nezainteresiranost za osebno higieno, nočne more in nekontroliran jok. Delovanje obeh klientov 
bomo razčlenili na podlagi osebnostne strukture po Freudu (»jaz«, »ono« in »nadjaz«) in skozi 
telesno izkustveno vajo pokazali, kje je ena od možnih poti iz zlitja z drugimi v avtonomnost 
oziroma individualnost.

7. MARTIN BERTOK, TSTA-psihoterapevt
Relacijska transakcijska analiza kot skupinski psihoterapevtski  proces

Oblika prispevka: delavnica
Največje število udeležencev: 20
Ključne besede: sebstvo, border line, narcisizem, projektivna identifikacija, osebnost tera-

pevta

Namen izkustvene delavnice je udeležencem ponuditi osnovno teorijo te sodobne transakcij-
sko analitične šole in jo povezati z  odnosnimi procesi med udeleženci delavnice.

Prvi del bo namenjen predstavitvi elementov razvojne teorije sebstva (Selfa) Danijela Sterna 
v luči TA-modela stanj jaza osebnosti III. reda. Predstavljene bodo temeljne posebnosti uporabe   
osebnosti psihoterapevta v terapevtskem odnosu s posameznikom in skupino s poudarkom na 
uporabi projektivno identifikacijskih procesov, predvsem  pri borderline in narcisistični strukturi.

 
V drugem delu bo vzpodbujena osebna skupinsko-dinamična terapevtska izkušnja, v tretjem 

pa integrativna razprava o procesu delavnice.
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8. mag. MIRAN MOŽINA, dr. medicine, psihiater, psihoterapevt  
Hipnoza v psihoterapiji 

Oblika prispevka: delavnica
Največje število udeležencev: 20
Ključne besede: hipnoza, trans, psihoterapija, zavestno, nezavedno, utilizacija

HIPNOZA V PSIHOTERAPIJI (1. del): uporaba vsakdanjega transa
Vsakdanji trans lahko opredelimo kot stanje stopnjevane pozornosti, navadno osredotoče-

ne navznoter. V psihoterapiji nam vsakdanji trans med drugim omogoča tudi to, da se obidejo 
zavestni obrambno-varovalni mehanizmi in da se s tem olajša dostop do nezavednih virov. V 
transu se poveča sposobnost sporazumevanja – tako terapevt kot pacient lahko slišita in razume-
ta sporočila na več ravneh, zavestnih in nezavednih. Terapevti, ki se naučijo uporabe hipnoze, 
lahko bolje izkoristijo svoj nezavedni potencial in možnosti komunikacije svojega nezavednega 
z nezavednim pacienta v terapevtsko smer.

Psihoterapevti pogosto nehote inducirajo trans, ne da bi vedeli in razumeli, da to počnejo. 
Psihoterapevtski položaji so neizogibno transogeni, kar pomeni, da je hipnotska komunikacija 
vsakdanja izkušnja terapevtov, da so to običajni vzorci sporazumevanja, v katere spontano zdr-
snejo tako pacienti kot terapevti. Terapevti, ki niso preučevali videoposnetkov svojih psihotera-
pevtskih seans tako, da bi bili z enim očesom pozorni na fenomene transa, morda niti ne vedo, 
da morda inducirajo trans in kdaj njihovi pacienti kažejo znake transa. Zato je cilj delavnice, 
da bi se udeležencem s pomočjo lastne izkušnje in analize videoposnetkov odprle oči za znake 
vsakdanjega transa in za to, kako besede sprožajo trans v vsakdanjem življenju in v običajnem 
psihoterapevtskem sporazumevanju.

HIPNOZA V PSIHOTERAPIJI (2. del): uporaba globokega transa
Delo v globokem transu je poseben izziv v hipnoterapiji. V tem stanju zavesti klient usmeri 

pozornost na notranjo realnost. Povabila (sugestije) delujejo močneje kot v stanju običajne bu-
dnosti, hkrati pa se okrepi terapevtski odnos. Trans ne zagotavlja, da bo pacient povabilo (suge-
stijo) sprejel – pomembno je prebuditi in utilizirati njegove lastne mentalne procese na načine, 
ki so neobičajni za njegovo zavestno, namensko in voljno delovanje.

Milton H. Erickson, ki je bil mojster dela v globokem transu, je temeljito spremenil staro 
predstavo o hipnozi kot aktivnosti, s katero terapevt nadzoruje pacienta s premetenimi sugestija-
mi. Metodologijo hipnoterapije in psihoterapije nasploh je utemeljil kot znanost sporazumevanja 
med nezavednim terapevta in nezavednim pacienta. Tako lahko razumemo, da je hipnoza krožna 
aktivnost, kjer je nadzor vmes med terapevtom in klientom. Tako tudi klient postane enakovre-
den partner v terapevtskem odnosu.

Na delavnici bo demonstracija dela v globokem transu, sledila bo refleksija in analiza.

DELAVNCI Z NASLOVOM: »UPORABA VSAKDANJEGA TRANSA« in »UPORABA 
GLOBOKEGA TRANSA« STA ENA CELOTA. 
TOREJ, UDELEŽENCI SE PRIJAVIJO NA OBE DELAVNICI V PAKETU!
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9. MOJCA STUDEN, univ. dipl. fiz. CCHt
Predstavitev tehnike avtohipnoze za doseganje nezavednih izvorov moči, notra
nje modrosti in višjega zavedanja

Oblika prispevka: delavnica
Največje število udeležencev: 12
Ključne besede: hipnoza, avtohipnoza, transpersonalno, nezavedno, kolektivno nezavedno,
samopomoč, arhetipi, osebni mit

»Kdor gleda navzven, sanja, kdor gleda navznoter, se prebudi.« C. G. Jung

Osnovna predpostavka transpersonalne psihologije je, da smo duhovna bitja, ki potujemo 
skozi človeško izkušnjo. In kot duhovna bitja lahko dosežemo izvor vsega kar obstaja, ker naša 
zavest v resnici ni omejena. Na tej kratki delavnici se bomo naučili, kako se dotakniti in obli-
kovati ta izvor. Kako navezati stik s tem izvorom in ga uporabiti za svojo osebnostno in/ali du-
hovno rast. Čeprav je tehnika avtohipnoze dokaj preprosta, vendarle ponuja vedno nove uvide, 
poglede in odtenke arhetipskega dogajanja, ki nas trenutno najbolj okupira in je za nas osebno 
najpomembnejše.

Naj povzamem uporabnost te tehnike s kratko sufijsko zgodbo. Pripoveduje o finomehaniku, 
ki je bil po krivici vržen v ječo. Mnogo let po tem, ko je pobegnil iz ječe, so ga vprašali, kako 
mu je to uspelo. Povedal je naslednjo zgodbo: »Žena, ki je pletla preproge, je v molilno preprogo 
vpletla vzorec ključavnice na vratih ječe in prinesla preprogo meni v ječo. Ker je bila to molilna 
preproga, sem petkrat na dan molil na njej in skrbno opazoval njen vzorec. Nekega dne se mi je 
posvetilo: to je načrt ključavnice vrat ječe. Pretkano sem se pogodil z ječarjem, da mi je ta prine-
sel orodje in material, iz katerega sem izdeloval majhne predmete, ki jih je ječar zlahka prodajal 
na trgu in tako dodatno služil na moj račun. Sam pa sem poleg tega počasi izdeloval posamezne 
elemente ključa, ki bo nekoč odprl vrata ječe. In nekega dne mi je uspelo pobegniti.«

Na dvourni delavnici boste dobili vsa potrebna orodja in znanja, da boste lahko uporabljali to 
tehniko tudi sami, samostojno, ker mora vsak od nas poiskati svoj ključ, ki odpira vrata osebne 
ječe.

 10. NATAŠA PRELESNIK KOROŠIC, univ. dipl. soc. ped., 
integrativna psihoterapevtka
»Pri osemindvajsetih sem stari džanki in robijaš« - identiteta   zapornika v luči 
integrativne terapije

Oblika prispevka: prikaz primera
Največje število udeležencev: 15
Ključne besede: integrativna terapija, identiteta, identitetni stebri, stigmatizacije, zasvoje-

nost, zapor

V okviru integrativne terapije (po H. G. Petzoldu) predstavlja identiteta pomemben del oseb-
nosti. Identiteto zaznamujejo vidiki telesnosti, socialnih mrež, kulture in razvoja. Povezovati jo 
je treba s spoznanji o socializaciji in razvoju tekom celotnega življenja (lifespan developement). 
Oblikovana je z dodelitvijo lastnosti in sposobnosti s strani drugih ter s kognitivnim ocenjeva-
njem in emocionalnim vrednotenjem teh dodelitev. Identitetni procesi učinkujejo na različnih 
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področjih, prek katerih se kaže identiteta posameznika. Teh področij, ki jih imenujemo »stebri 
identitete«, je pet: 1) telesnost, 2) socialna mreža, 3) delo, dosežki in prosti čas, 4) materialna 
varnost, 5) vrednote. Identitetne stebre lahko raziskujemo tudi s pomočjo slikovnih upodobitev.

 
Integrativni pristop k razumevanju osebnosti s poudarkom na identiteti bo prikazan prek 

konkretne slike identitetnih stebrov mlajšega moškega ter njegovih pojasnil k sliki. Njegova 
življenjska zgodba je povezana s težavami z odvisnostjo od prepovedanih drog in zaporskim 
sistemom. Treba je izpostaviti, da je njegova identiteta zaznamovana s tako imenovano stigmo, 
torej z negativnim, izključujočim družbenim odnosom do njega.

Kratko bo prikazan tudi zapor kot 'totalna institucija' (po E. Goffmanu). Del časa bo name-
njen razpravi in aktivnostim udeležencev.

11. NEVENKA BREZNIK, supervizant transakcijske analize
Terapija pasivnosti skozi modele osebnosti v transakcijski 
analizi

Oblika prispevka: delavnica
Največje število udeležencev: neomejeno
Ključne besede: pasivnost, osebnost, ego stanje, Odrasli, Prilagojeni Otrok, kontaminacija 

Pasivno vedenje, mišljenje in čustvovanje so načini, s katerimi se ljudje izmikajo avtono-
mnemu odzivanju na izzive in probleme v življenju s ciljem, da bi svoje potrebe zadovoljili 
z nezdravim simbiotičnim odnosom. Notranji procesi pasivne osebe temeljijo na odpisovanju, 
grandioznosti oziroma kontaminaciji ego stanja Odraslega v strukturalnem modelu osebnosti. 
Zdrava osebnost je do problemov in izzivov iz okolja aktivna, ravno tako se tudi zaveda svojih 
potreb. Zato so pasivna vedenja v bistvu patološka. Najbolj tipične oblike pasivnega vedenja, 
ki so značilne za Prilagojenega Otroka iz funkcionalnega modela osebnosti, so: ne početi nič, 
preadaptacija, agitacija in agresivno obnašanje. Na delavnici bomo spoznali oblike pasivnega 
vedenja, mišljenja in čustvovanja ter raziskovali učinkovita terapevtska posredovanja, s katerimi 
okrepimo ego stanje Odraslega, mu omogočimo, da prepozna način vedenja iz svojega Prilago-
jenega Otroka ter sprejme odgovornost za svoje vedenje in nadaljnji izbor vedenja, mišljenja in 
čustvovanja. 

12. ROMANA KEBE, univ. dipl. psih., dipl. psihoterapevtka 
Proces osebnostne integracije

Oblika prispevka: delavnica
Največje število udeležencev: 12
Ključne besede: celostna psiha, zavedanje, transpersonalna psihoterapija

Srečanje s samim seboj na sprejemajoč in spoštljiv način za mnoge od nas predstavlja naj-
boljše mogoče psihično stanje in vrednoto, za katero se je vredno potruditi in se je učiti negovati. 
Transpersonalna literatura govori o celostni  psihi in o poti individuacije, ki nas vodi k njej. To 
je proces osebnostnega zorenja, ki se dogaja skozi umik projekcij in s pomočjo zavedanja, da so 
to naše nezavedne vsebine, ki jih moramo integrirati. 
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Na delavnici bom najprej predstavila nekaj pomembnejših teoretičnih konceptov transper-
sonalne psihoterapije. Nato bodo udeleženci na izkustven način in s pomočjo metode aktivne 
imaginacije spoznavali svoje psihične vsebine in njihov odnos do njih.

  

13. dr. SREČKO SORŠAK, klinični psiholog, psihoterapevt
Hipnoterapija danes – predavanje z diskusijo

Oblika prispevka: delavnica – predstavitev primera
Največje število udeležencev: 15–20
Ključne besede: (hipno)terapija, psihoterapija, regresija, egostanja, osebnost, disociacija

V prispevku poskušam predstaviti pomen hipnoterapije za današnji čas. Odpiram vprašanje 
učinkovitosti psihoterapije, s katero so neločljivo povezana vprašanja, kot so regresija in ego-
stanja, ki so izhodišča za psihoterapijo osebnosti. Med dvoumnostmi je v ospredju metodologija 
psihoterapije, tema, s katero se bodo ukvarjale prihodnje generacije. V predavanju oziroma raz-
pravi preidem na problem disociacije, vsakdanji pojav v medsebojnem sporazumevanju kot tudi 
v psihoterapevtskem procesu, izvajanje pa dopolnim s predstavitvijo primerov, kjer je poudarek 
na simptomatski regresiji. Udeleženci bodo dobili material na predavanju.

14. TATJANA KAPURALIN, socialni pedagog, svetovalec, specialist integrativne tera
pije
Prikaz dela z nevrozo po načelih integrativne terapije s poudarkom 
na obvladovanju odporov

Oblika prispevka: prikaz primera
Največje število udeležencev: 15

Prikaz dolgotrajne terapije pri klientki z nevrozo in izraženimi depresivnimi simptomi s po-
udarkom na predelovanju odporov

»Nič nisem vredna. Depresivna sem. Obupno je biti depresiven.«

Na eni izmed terapij izrečeni stavki niso nič novega. Duševno trpljenje mlade mame me je 
spodbudilo napisati prispevek. Prvi namen prispevka je poudariti teoretična ozadja integrativne 
terapije s prikazom metodike dela dolgotrajne terapije. Naslednji namen je spodbuditi strokovno 
razpravo. Menim, da je ta problematika zelo aktualna, čeprav ni nova. Lahko jo zasledimo v 
mnogih ženskih revijah in na spletnih portalih. 

Epiktet je govoril o tem, da se ljudje ne vznemirjajo zaradi tega, kar se jim dogaja, ampak 
zaradi stališč do nekaterih dogodkov.

V smislu opisovanja simptomatike bom prek opisovanja prvega stika in prvih petih srečanj 
v terapij razložila pomen telesnega sebstva. Vsak izmed nas je pomemben osebek z lastno ko-
renspodenco v prostoru in kontinuumu. Spoznavanje tega področja je podlaga za delo s telesom. 
Prek tipičnih telesnih vaj počasi prihajamo do socialnega področja oziroma do sebstva vlog. Ta 
nam pomaga odkrivati konkretni smisel. Ob zmanjševanju psihosomatike prihajamo do področja 
identitete, ki je osnova za novo terapevtsko orientacijo. Naštevala bom stebre identitete. Jasno 

10. Študijski dnevi SKZP



145

je, da so ob zgoraj našteti simptomatiki porušeni osebni in družbeni odnosi. Lahko zasledujemo 
socialne, ekonomske, spolne in nenazadnje motnje, ki segajo na področje osebnih vrednot.

Ena izmed naših osnovnih terapevtskih nalog je zaznavanje, spoznavanje, razumevanje in 
pojasnevanje. V procesu skupaj s klientom delamo na odporih. Z različnimi metodami predsta-
vljanja in fokusiranja, gremo skozi proces mišljenja, čutenja, sočasnega in holistčnega delova-
nja. Cilj je nova orientacija v smislu zdrave in ustvarjalne osebnosti.

Literatura:
1. Dorothea Rahm, Hilke Otte, Susane Bosse in Hannelore Ruth – Hollenbach: Uvod v Inte-

grativno terapijo, Paderborn: Junfermann, 1993.
2. Albert Ellis: Savladavanje otpora u psihoterapiji; racionalno – emocionalna bihevioralna 

terapija (REBT) integrirani pristup, naklada Slap, Zagreb, 2005.
3. Maša Žvelc, Miran Možina, Janko Bohak: Psihoterapija, založba IPSA, Ljubljana, 2011.

15. TOMAŽ FLAJS, univ. dipl. prof, EDP, dipl. GPTI, gestalt psihoterapevt
Izkustvena gestalt skupina

Oblika prispevka: delavnica
Največje število udeležencev: 12
Ključne besede: gestalt terapija, skupinski proces, doživljanje, organizmično samouravna-

vanje

Na lanskih Študijskih dnevih se mi je ob pogovoru s kolegi porodila zamisel, da na letošnji 
Rogli ponudim izkustveno delavnico v treh delih, ki bi udeležencem omogočala kontinuirano 
procesiranje študijskih dni od prvega do zadnjega. Delavnica temelji na gestalt terapevtskih na-
čelih skupinskega procesa. Osredinjenost na doživljanje 'tu in zdaj' mi kot voditelju omogoča, da 
sem pozoren na potrebe članov skupine in na tej osnovi s svojimi posredovanji na način gestalt 
terapevstkega eksperimenta spodbujam njihovo zavedanje s ciljem spodbujanja njihovega orga-
nizmičnega samouravnavanja. Ob tem sem pozoren na vse tri temeljne dimenzije skupinskega 
dogajanja, ki se medsebojno vzajemno prepletajo: na individualni intrapsihični proces, na do-
gajanje med posameznimi člani in na teme, ki vznikajo na ravni celotne skupine. Cilj delavnice 
ni teoretsko-izkustveno spoznavanje gestalt terapije (čeprav je to lahko tudi 'stranski produkt'), 
ampak omogočiti udeležencem čas in prostor, kjer se lahko v stiku z drugimi posvetijo svojemu  
doživljanju študijskih dni, osveščajo svoje potrebe ter zaključujejo svoje nedokončane gestalte.

Skupina poteka vse tri dni. Odprta je za prehajanje članov, vendar pa imajo prednost pri 
prijavi tisti udeleženci, ki se želijo udeležiti vseh treh delov delavnice. Število članov je strogo 
omejeno na največ 12. Minimalno število udeležencev je 7.

Prijave in dodatne informacije:
E-mail: irena.skzp@gmail.com  
tel: 031 410 919
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research. Meta-analytic study is expected to compare different empirical investigations addressing a common problem. 
Other contributions about the psychotherapy practice, development of profession, novelties, sharing of experiences 
are also welcome.
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The manuscripts should be prepared in accordance with the APA Publication Manual. Each manuscript, meeting the 
technical standards and falling within the aims and scope of the journal, will be subject to double-blind review by two 
reviewers.
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as JPG, TIF, or PNG. 
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and a short description of the file (e.g. stern-text.doc, stern-tables&figures.doc). In another separate file (e.g. stern-about 
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Navodila za objavo prispevkov

Namen in cilji revije Kairosa – Slovenske revije za psihoterapijo
Kairos – Slovenska revija za psihoterapijo je uradna revija Slovenske krovne zveze za psi-

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

Vrste prispevkov in objava
Vsebina prispevka naj bo s področja psihoterapije oz. mejnih interdisciplinarnih področij. V 

reviji objavljamo tri vrste prispevkov: znanstvene članke, strokovne članke in druge prispevke. 
Čeprav je glavni cilj in namen revije pripomoči k znanstveno strokovni promociji slovenske 
psihoterapije s kvalitetnimi znanstvenimi in strokovnimi članki (tudi glede obsega je to večji 
del revije), so dobrodošli tudi drugi prispevki (bolj natančno glej spodaj). Članek objavimo po 
uskladitvi z recenzentoma (postopek dvojne slepe recenzije) in po lektoriranju. Uredništvo za-
upa, da prispevek, poslan za objavo, ni v postopku za objavo v drugi reviji ali drugem mediju. 
Objavljamo prispevke napisane v slovenskem ali angleškem jeziku, po dogovoru z uredniškim 
odborom tudi v drugem jeziku.

Za prispevke, ki jih ponudite v objavo kot članke, bodisi kot znanstvene ali strokovne, veljajo 
pra vila, ki jih bolj obširno navajamo v nadaljevanju. Objavljamo raziskovalne in teoretične član-
ke, pregledne članke ter prevode pomembnih tujih člankov. V raziskovalnem (empiričnem) član-
ku avtor poroča o raziskavi v skladu z ustaljeno strukturo: uvod, metoda, rezultati, razprava in 
lite ra tura. Teoretični članek naj preuči in kritično analizira določene modele ali teorije. Pregled-
ni članek kritično ovrednoti na različnih mestih že objavljene prispevke. Metaanalitična študija 
predstavlja posebno vrsto članka, v katerem avtor s pomočjo posebne raziskovalne metodologije 
pregledno predstavi rezultate številnih empiričnih študij na temo nekega raziskovalnega pro b-.
lema.

Hkrati so dobrodošli prispevki vseh vrst, ki so namenjeni informiranju o praksi, razvoju stro-
ke, novostih, izmenjavi izkušenj in stališč, saj želimo dati priložnost tudi vsem (strokovnjakom, 
klien tom, študentom psihoterapije), ki niso vešči akademskega pisanja. Pošljete lahko kratka 
poro čila o praksi, projektih, mini raziskavah, kazuistične prikaze, knjižne recenzije, razmisleke, 
pole mike, izkušnje, pisma, ocene prispevkov, strokovne novice, novice o družbenih dogajanjih 
pomem bnih za psihoterapijo, poročila iz različnih psihoterapevtskih kongresov, strokovnih sre-
čanj, usposabljanj, predavanj, seminarjev ipd.

Struktura člankov
Članek mora vsebovati v slovenskem in angleškem jeziku napisane: naslov članka, ključne 

besede (najmanj tri, največ šest) in povzetek (10 do 15 vrstic). Priporočamo naslednjo strukturo 
za raziskovalne (empirične) članke:

1. V uvodnem delu zgoščeno prikažite glavno teoretično oz. konceptualno ogrodje, iz kate-
rega izhaja raziskovalni problem oz. vprašanje. 
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2. Raziskovalni problem oz. vprašanje oblikujte jasno, tako da bo logično nadaljevanje uvod-
nega dela prispevka. Poudarite, katere nove dileme odpira. 
3. Raziskovalne hipoteze in spremenljivke, uporabo kvalititativnih in/ali kvantitativnih me
tod morate jasno opisati. Kratek, a natančen opis izbire udeležencev, uporabljenih metod 
raziskovanja in raziskovalnega načrta je nujen. 
4. Prav tako morate jasno prikazati rezultate. Tabele morajo vsebovati le nujne informacije. 
Če je potrebno, lahko podrobnosti predstavite v dodatku (prilogi). 
5. Razprava in interpretacija izsledkov se mora nanašati na znane koncepte in teorije, ne 
glede na to, ali jih dobljeni rezultati podpirajo ali ne. 
6. Trditve ali dognanja drugih avtorjev so v besedilu potrjena z referenco. Na koncu prispev
ka je priložen seznam literature, na katero se besedilo sklicuje. 
Za strokovne članke to strukturo ustrezno prilagodite! V teoretičnem članku empirične po-

datke predstavite samo v primeru, če so v neposredni zvezi s teorijo. V preglednem članku upo-
števajte to strukturo: opredelitev in razlaga problema, povzetek predhodnih raziskav, pojasnitev 
medsebojnih odnosov, protislovij, pomanjkljivosti in na koncu predlogi za nadaljnje raziskovan-
je.

Za druge prispevke veljajo splošna načela dobrega pisanja, npr. da se izogibamo kopičenju 
tem, dolgim uvodom, ki niso povezani s temo, in obnavljanju splošno znanega, temveč čim prej 
preidemo k stvari ter jo obdelamo pregledno in zgoščeno. Če pošljete take prispevke, navedite v 
prvi vrstici svoje ime (oz. imena avtorjev in avtoric prispevka), v drugi naslov prispevka, v tretji 
pa opredelitev vrste prispevka (npr. Poročilo o projektu, Knjižna recenzija itn.). Naslov knjižne 
recenzije je naslov recenziranega dela, opremljen s številom strani in ISBN.

Tehnična navodila za oblikovanje prispevkov
Oblikovni izgled, besedilo, tabele, slike, opombe. Članki naj bodo dolgi do ene avtorske 

pole (30.000 znakov s presledki; to je 16 strani po 32 vrstic z okoli 60 znaki v vrstici). Kot 
navajamo zgoraj, sprejemamo tudi druge prispevke do polovice avtorske pole. 

Besedilo naj ima dvojen razmak med vrsticami in enotno velikost črk, tj. 12 pik. Biti mora 
neformatirano, brez pomikov v desno, na sredino ipd. Ne uporabljajte avtomatičnega številčen-
ja odstavkov. Pri alineah na začetku vrstice ne uporabljajte »bulitov«, črnih pik, temveč samo 
navadne pomišljaje. 

Vmesni naslovi imajo lahko največ dve ravni. Oštevilčimo jih ročno (1., 1.1., 1.2.,2.,2.1 ...). 
Ne uporabljajte avtomatičnega številčenja naslovov.

Citate označite z narekovaji in NE z ležečo pisavo. Daljši citati so v posebnem odstavku.
Ležečo pisavo uporabljajte samo za poudarjeno besedilo, naslove knjig in revij (glej spodaj) in 

za tuje besede v besedilu, ne pa za citate, naslove razdelkov ipd. Krepke (bold) pisave ne uporablja-
mo. Pazimo, da je poudarjeno samo besedilo, ki mora biti poudarjeno, ne pa tudi sosednja ločila.  
Vse tuje besede (razen imen) pišite ležeče. Kjer z izvirnim izrazom pojasnjujete svoj prevod, 
ga postavite v oglati oklepaj, npr.: „... igra [play] ...”; z oglatim oklepajem zaznamujte tudi ne-
izrečen ali izpuščen del citata, npr.: „... [družina] ima funkcijo ...”, „... [V]se tuje besede [...] in 
latinske kratice [...]”. 

Ves tekst, vključno z naslovi, podnaslovi, referencami itn., je pisan z malimi črkami, seveda 
pa upoštevamo pravila, ki veljajo za veliko začetnico. Tega pravila se ni treba držati le, če citira-
mo besedilo, ki uporablja velike črke. 

Za vsako tabelo in sliko mora biti v prispevku nakazano približno mesto, kjer je predvidena 
(npr. ‚vstaviti sliko 1’ ali ‚vstaviti tabelo 1’). Tabel in slik ne vstavljate v besedilo, pač pa jih 
pripravite v ločeni datoteki, v katero najprej vstavite vse tabele in nato vse slike, vsak prikaz na 
svoji strani (če je potrebno, lahko slike shranite tudi v več ločenih datotekah). 
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kjer je označen predvideni položaj slike (npr. najprej v svoji vrstici podate informacijo: ‚vstaviti 
sliko 1’, pod njo pa ime in za piko naslov slike: ‚Slika 1. Odnos med X in Y …’). Slike morajo 
biti izdelane brezhibno in z dovolj velikimi črkami, številkami in ostalimi znaki, ki omogočajo 
pomanjševanje brez večje izgube preglednosti. Ne uporabljajte barv, pač pa, če je potrebno, 
različne dobro razločljive rastre, sivine in/ali vzorce. Grafe v datoteko s tabelaričnimi in grafič-
nimi prikazi prilepite v taki obliki, da jih bo možno urejati v izvornem programu (npr. Excelov 
grafikon prilepite kot predmet in ne kot sliko ali metadatoteko). Fotografije z visoko ločljivostjo 
(> 300 dpi) naj bodo shranjene v kar najboljši kvaliteti grafičnega formata JPG, TIF ali PNG. 
Sheme in diagrami naj bodo iz izvornega programa prilepljene v datoteko kot predmet, izjemo-
ma kot slike navedenih grafičnih formatov z visoko ločljivostjo. V primeru posebnih zahtev (npr. 
pri uporabi manj običajnih programov za generiranje slik ali če se določene slike ne da izdelati 
računalniško), se o načinu priprave slik predhodno posvetujte s tehničnim urednikom revije (e-
naslov: denis.hilcer@viaq.si).

Tabele naj bodo natipkane z enojnim razmikom. Nad tabelo naj bo (v datoteki s tabelaričnimi 
in slikovnimi prikazi) izpisana zaporedna številka tabele in za piko njen naslov (npr. Tabela 1. 
Primerjava vedenjskih vzorcev …). Tabela mora biti informativna brez posebnega sklicevanja na 
besedilo, torej opremljena s potrebnimi informacijami in po potrebi z opombami. V besedilu se 
sklicujte na sliko ali tabelo (npr. z ‚glej sliko 1’, ‚v tabeli 2’ ...), saj prikaz ne bo nujno na mestu, 
ki ste ga predvideli.

V poglavju o rezultatih naj bo isti podatek vedno prikazan le enkrat. Izberite najbolj primeren 
in informativen način (slika, tabela ali prikaz v vezanem besedilu). 

Opombe k besedilu naj bodo pomaknjene na konec besedila pred seznam literature. Ne upo-
rabljajte računalniškega formata opomb. V glavnem besedilu označite opombo z njeno zapore-
dno številko takoj za besedo ali ločilom, in sicer v pisavi superscript („nadpisano”). V taki pisavi 
naj bo tudi številka pred besedilom opombe. Opombo dodajte samo, če je res nujno. Bibliograf-
skih opomb (tj. takih, katerih poglavitna vsebina je navedba vira) ne sme biti. 

Citiranje, literatura. Uporabljene reference drugih avtorjev v besedilu citirajte po temle 
zgledu, npr. Berne (1962) ali (Berne, 1962). Vedno navedite tudi strani v viru, kadar je to smisel-
no, npr. (Berne, 1962: 25). Kadar je citiranih več avtorjev, so navedeni v abecednem redu, npr. 
(Lambert, 2003; Stern, 1992; Varga, 1953). Citati posameznih referenc so ločeni s podpičjem, 
npr. (Berne, 1970; Freud, 1929). Kadar so citirano delo napisali trije avtorji ali več (do vključno 
šest), so pri prvem citiranju vedno navedena imena vseh soavtorjev, npr. (Trstenjak, Ramovš, 
Ule in Pečjak, 1967), pri morebitnih naslednjih citatih pa le ime prvega avtorja, za druge pa je 
dodano le ‚in dr.’ oz. ‚et al.’; drugi citat bi se tako glasil (Trstenjak in dr., 1967). Kadar je citira-
nih več del istega avtorja, napisanih v istem letu, so letnicam dodane male črke po abecednem 
redu, npr. (Peklaj, 1968a, 1968b). Imena istega avtorja ali urednika v zaporednih referencah ne     
ponavljamo, npr. (Miller, 1992: 121-122; 1997: 26-29). Ko citiramo sekundarni vir, zapišemo 
takole (Capra v Burman, 1999: 37) in na seznam virov ne uvrstimo primarnega vira (v našem 
zgledu Caprovega dela), temveč samo sekundarni (v našem zgledu Burman). Če prispevek vse-
buje gradivo, ki zapade avtorskim pravicam, morate sami zaprositi za dovoljenje za objavo. Tako 
gradivo mora biti opremljeno z navedbo vira.

V seznamu literature na koncu prispevka so navedena po abecednem redu avtorjev (in brez 
zaporednih številk) vsa v besedilu citirana dela (in samo ta). Pri navedbi vira so vedno izpisa-
na imena vseh avtorjev prispevka, ne glede na to, koliko jih je. Navedki prispevkov v revijah 
morajo vsebovati priimek avtorjev, začetnice imena, leto izdaje, naslov prispevka, polno (neo-
krajšano) ime revije, letnik, če se v vsakem zvezku znotraj istega letnika število strani začne z 
1, tudi številko zvezka (v oklepaju), in navedbo strani, na katerih je natisnjen prispevek (pri tem 
uporabljamo pomišljaj –, ne vezaj -). Pri tem je potrebno paziti na ločila, ki ločijo posamezne 
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enote navedka. Ime revije in letnik izhajanja pri navajanju prispevkov v revijah ter naslov 
knjige (tako pri avtorskih kot pri urejenih knjigah) so v poševnem tisku. 

Prispevek v reviji vsebuje priimek avtorja, začetnice imena, leto izdaje, naslov prispevka, 
polno ime revije, letnik, številko revije, strani. Pazite na ločila in na pokončno in ležečo pisavo 
(naslov revije je v ležečem tisku). Primer:

Hettinger, R. in Kächele, A. (2006). A retrospective account of former bulimic patient. Inter-
national Journal of Psychotherapy, 10 (3), 62-71.

Navedba avtorske knjige vsebuje priimek avtorjev, začetnice imena, leto izdaje, naslov knji-
ge, kraj izdaje in založbo. Naslov knjige je v ležeči pisavi. Primer:

Jung, C. G. (1989). Spomini, sanje, misli. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
Navedba poglavja avtorja v knjigi z urednikom vsebuje priimek avtorja, začetnice imena, 

leto izdaje, naslov poglavja v knjigi, začetnice imena ter primer urednika, označbo, da gre za 
urednike, naslov knjige, stran, na kateri je natisnjeno poglavje, kraj izdaje in založbo. Naslov 
knjige je v ležeči pisavi. Primer:

Kociper, J. (2005). Bolezen in zdravje v integrativni terapiji. V J. Bohak in M. Možina (ur.), 
Sodobni tokovi v psihoterapiji: od patogeneze k salutogenezi (str. 68-83). Maribor: SKZP.

Vsaka navedba prispevka, katerega naslov ni v enem od pogosto uporabljanih svetovnih 
jezikov (npr. angleškem, nemškem, francoskem, italijanskem, španskem) mora imeti v seznamu 
referenc v oglatem oklepaju dodan tudi naslov prispevka, preveden v angleški jezik. Primera 
navedbe: 

Pogačnik, V. (1995). Pojmovanje inteligentnosti [Conceptions of intelligence]. Radovljica: 
Didakta.

Tušak, M. (1998). Barvne preference, simbolika barv in osebnost [Colour preferences, colour 
symbolism and personality]. Psihološka obzorja, 7 (4), 67–79.

Sledi še nekaj primerov navajanja literature, ko gre za doktorske disertacije, neobjavljen vir, 
prispevek iz strokovne konference oz. kongresa, spletni vir, več virov istega avtorja iz istega leta 
in vir brez avtorja. Spletni vir opremimo z datumom, ko je bil dostopen. Pri objavah v dnevnem 
tisku postavimo za številko časopisa v oklepaj še datum izida. Pri navajanju angleških virov se 
držimo pravila, da so samostalniki in glagoli v naslovu pisani z veliko začetnico, vse ostale be-
sedne vrste pa z malo. (Pravopis seveda zahteva, da pišemo z veliko začetnico tudi prvo besedo 
v naslovu in podnaslovu, ki ga postavimo za dvopičje.):

Ambrož, M. (2002). Alternative razvoja humane paradigme post-industrijske organizacije. 
Univerza v Mariboru: Fakulteta za organizacijske vede (doktorska disertacija). 

Bresler, K. (1947). Spašavanje kozaračke djece godine 1942 (neobjavljeno).
Reed-Victor, E. (2001). Child Temperament and Personality. Prispevek, predstavljen na 10. 

evropski konferenci o razvojni psihologiji, Upsala, Švedska.
Dienel, C. (2004). Family Policies in European Comparison. Http://www.european-social-

work.net (28. 11. 2004).
Dominelli, L. (1997 a). Anti-racist Social Work. Palgrave: Macmillan (druga izdaja).
Dominelli, L. (1997 b). Sociology for Social Work. Basingstoke, Palgrave: Macmillan.
Nacionalni program socialnega varstva do leta 2005 (2000). Ur. l. RS, 31/2000: 3777–3787.

Pošiljanje prispevkov. Prispevki morajo biti v elektronski obliki v formatu WORD ali RTF 
in jih pošljite na naslov: bojcus@yahoo.com

Za lekturo prispevkov v tujem jeziku mora poskrbeti avtor sam. Ko nam boste prvič posredo-
vali svoj prispevek, ga zaradi postopka slepe recenzije oblikujete v treh datotekah, tako da vanje 
razdelite besedilo prispevka, grafični del ter podatke o prispevku in avtorjih:

DATOTEKA 1 (primer: stres-orig.doc)
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To je besedilo, ki vsebuje celoten prispevek, brez podatkov o avtorju. Naslov datoteke naj vsebu-
je ključno besedo iz naslova prispevka brez navedbe imena avtorja/avtorice. 

DATOTEKA 2 (primer: stres-tabeleslike.doc)
To je datoteka s slikami, tabelami, grafi.

DATOTEKA 3 (primer: stres-prva stran.doc)
To je prvi list prispevka, ki naj vsebuje (če je članek po dogovoru napisan v katerem od dru-

gih jezikov, morajo biti informacije tudi nujno v slovenskem in angleškem jeziku):

- naslov prispevka
- ime in priimek avtorja/avtorice 
- ključne besede: naj jih ne bo manj ko tri in – če ni nujno – ne več ko šest;
- prevod ključnih besed v angleški jezik
- povzetek: obsega naj 10―15 vrstic in v njem naj bodo zapisane najpomembnejše ugotovit-

ve (sklepi) prispevka. Ne uporabljajte formulacij tipa „Prispevek predstavlja rezultate raziska-
ve ...” ipd., temveč te rezultate (ali sklepe ipd.) na kratko obnovite. 

- prevod povzetka v angleški jezik
- osnovne informacije o avtorici/avtorju: informacija o avtorju ali avtorici naj vsebuje samo 

najosnovnejše podatke (npr. „Dr. X Y je docentka za sociologijo na Fakulteti za socialno delo v 
Ljubljani, predsednica Društva za realitetno terapijo Slovenije). Avtorji ali avtorice morajo ob-
vezno pripisati svoj naslov, telefonsko številko in elektronski naslov in posebej označiti avtorja 
in podatke, kamor želite prejemati informacije o vašem prispevku.

Vaše besedilo bosta recenzirala dva strokovnjaka s področja, s katerim se ukvarja vaše bese-
dilo. Recenziji sta anonimni, ne avtor prispevka in ne recenzenta ne bosta vedela drug za druge-
ga. Po končanem redakcijskem postopku in strokovnih recenzijah bomo izvod prispevka vrnili 
avtorjem, skupaj z recenzijama in kratkim mnenjem urednika glede sprejetja besedila v objavo. 
V primeru, da je prispevek sprejet v objavo, upoštevajte vse prejete pripombe, popravke in suge-
stije ter pripravite končno verzijo prispevka. Poslana končna verzija besedila pomeni tudi vašo 
potrditev, da prispevka v podobni ali enaki obliki ne boste objavili v drugi reviji brez soglasja 
izdajatelja. Uredniški odbor in izdajatelj ne prevzemata odgovornosti za strokovna mnenja in 
trditve, ki so jih podali avtorji posameznih besedil.

V končni verziji naj bo prva stran besedila takoj za naslovom prispevka dopolnjena še z ime-
nom in priimkom avtorjev, imenom inštitucije, kontaktnimi podatki in morebitnimi dodatnimi 
informacijami o financerju študije, o tem, da je bil prispevek predstavljen na kakšnem od kon-
gresov, ali zahvalo. Končno verzijo v elektronski obliki pošljete na naslov glavnega urednika.

Uredniški odbor revije KAIROS
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 Slovenian Journal of Psychotherapy welcomes original contributions in Slovenian or English language on the 
understanding that their contents have not previously been published nor submitted elsewhere for publication 
(occasionally, the Editorial Board might also accept for publication papers in other languages). Articles are published 
from all fields of psychotherapy, as well as interdisciplinary articles and articles from neighbouring fields. The main aim 
of the journal is to encourage the development of psychotherapy as the autonomous profession on the scientific basis 
in Slovenia and abroad. 

Manuscripts may be in the form of  scientific empirical paper that reports original research, presenting all the standard 
elements of scientific investigation (Introduction, method — including participants, instruments and procedure - results, 
discussion, references). A theoretical paper is expected to examine in detail and critically analyse selected models and/
or theories, and empirical data are described only if they are directly related to the theory. A review paper is expected to 
evaluate previously published work and it is typically composed of the following sections: problem definition, summary 
of previous research, explanation of subject matter inter-relations, contradictions, problems, and suggestions for further 
research. Meta-analytic study is expected to compare different empirical investigations addressing a common problem. 
Other contributions about the psychotherapy practice, development of profession, novelties, sharing of experiences 
are also welcome.

The manuscript must contain the title, keywords (about five, defining the contents), and abstract of up to 300 words. 
The manuscripts should be prepared in accordance with the APA Publication Manual. Each manuscript, meeting the 
technical standards and falling within the aims and scope of the journal, will be subject to double-blind review by two 
reviewers.

Technical Instructions of Manuscript Preparation: The manuscript must be typeset in a standard font (Times Roman, 
Arial, Helvetica, or Courier, 12 pt size), with left justification and double spacing. Titles and subtitles must be clearly 
indicated and pages must be numbered (no other header/footer information is allowed). The paragraphs must not be 
indented and they must be separated by a blank line. The paper should normally not exceed 16 standard pages (32 
rows by 60 characters) in length. The main text, without author(s) name(s) and institution(s), should be saved in a .doc 
or .rtf file (e.g., in MS Word – if non-Windows software is used, the author must perform the necessary conversion to 
assure seamless operation on the Windows platform). Tables and figures should not be included in the text (but their 
position should be indicated). They should be added as one or more separate files. Figures should be provided in 
camera-ready format without excessively small details. Graphs, schemes, and diagrams should be pasted from the 
original program into a .doc file as objects. Photographs should be supplied in high-resolution (> 300 dpi) graphic files 
as JPG, TIF, or PNG. 

Manuscript Submission: The files containing the text, tables and figures should be named by the first author’s surname 
and a short description of the file (e.g. stern-text.doc, stern-tables&figures.doc). In another separate file (e.g. stern-about 
authors.doc) the basic information on the paper should be provided – title of the paper, name(s) of the author(s), title(s), 
institution(s), and exact address of the author the Editorial Board will contact for further correspondence (including 
telephone number, fax number, e-mail address, home page URL if possible etc.). All the files should be sent by e-mail 
to miran.mozina@guest.arnes.si After editorial consideration and review process, a copy of the manuscript will be 
returned to the author together with the two reviews and editorial opinion on acceptability. In case the manuscript is 
accepted for publication, the author must take into account all the suggestions (including language and style changes) 
while preparing the final version. The text in the final version should include (after the title of the paper) the authors’ 
names and institutions, contact information, and potential additional information on funding, congress presentation 
and/or acknowledgements. The files should be mailed to the Editor-in-Chief. For any additional correspondence please 
make use of e-mail.

Copyright: It is a condition of publication that authors assign copyright of their articles, including abstracts, to the 
Publisher: the Slovenian Umbrella Association for Psychotherapy. Further publication of the material is possible with 
the permission of the Publisher. Editorial and Advisory Boards assume no responsibility for the expert opinions, claims, 
and conclusions stated by the authors in their papers. After publication a complete copy of the relevant issue of the 
journal will be sent free of charge to the author.
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NAROČILNICA za KAIROS – slovensko revijo za psihoterapijo 
KAIROS—Slovenska revija za psihoterapijo je uradna revija Slovenske krovne zve-

ze za psiho te ra pijo. Na leto izidejo štiri številke. V njej so objavljeni prispevki z vseh po-
dročij psi ho tera pije in tudi z njenih mejnih interdisciplinarnih področij. Glavni cilji revije je 
vzpo dbu jati ra zvoj psihoterapije kot samostojnega poklica in kot samostojne znanstve-
ne discipline, ki se bo vedno bolj vpenjala tudi v akademski svet tako na Slovenskem 
kot v tujini. Zato želimo z re vijo v čim krajšem času prodreti v mednarodne bibliografske 
baze in promovirati slovenske psihoterapevte in psihoterapevtke tudi zunaj naših meja. 
Prav tako želimo prispevati k odprtosti in dialogu med različnimi psihoterapevtskimi pri-
stopi. Po eni strani hočemo z revijo vzpodbujati objavo izvirnih znanstvenih člankov po 
drugi strani objavo strokovnih prispevkov, ki poročajo o strokovnem delu in raziskovanju 
v praksi. In nenazadnje želimo prispevati k izmenjavi stališč, izkušenj, mnenj ter dilem 
v zvezi z aktualnimi psihoterapevtskimi temami in izzivi. Naročnina velja do preklica.
Naročilnico najdete tudi na spletni strani SKZP: www.skzp.org/kairos

LETNA NAROČNINA - 4 številke v 2 zvezkih. (v ceno je že vračunan 20 % DDV):
- za pravne osebe 44 EUR,
- za fizične osebe in knjižnice 34 EUR,
Naročilo velja do preklica

Naročam(o) Slovensko revijo za psihoterapijo – KAIROS.

Št. izvodov ______________

Status naročnika (ustrezno podčrtajte):     pravna oseba     fizična oseba     študent/ka

PODATKI O NAROČNIKU:

Ime in priimek: ____________________________________________________

Naziv institucije*: __________________________________________________

Ulica: ____________________________________________________________

Poštna številka ___________________ Kraj ____________________________

Matična številka*____________________  Davčna številka*________________

Davčni zavezanec (ustrezno obkrožite)  DA  NE

Kontaktna oseba*: _________________________________________________

Naročilnico pošljete po e-pošti kairos@skzp.org 

Podpis _____________________________   Žig*

* PoDatKE Vpišejo PRaVNE oSebe

Uredništvo


