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Miran MOŽINA

Uvodnik o hvalnici Alojzu Ihanu
Editorial about hymn to Alojz Ihan
Rad berem Alojza Ihana, odkar sem konec devetdesetih vzel v roke njegovo zbirko esejev
Platon pri zobozdravniku (Ihan, 1997). Všeč mi je brat njegove pesmi, pa tudi ko se oglasi s
kakšnim krajšim razmišljanjem, kot je bilo npr. pred kratkim O izgubljenih generacijah (2012),
kjer v sedanji krizi vidi tudi krizo vrednot in na koncu opozarja, da je nujen »obrat k skromnosti,
kar pomeni natančno poznavanje sebe, soljudi, svojih in skupnih resničnih potreb in skrb zanje
namesto kupovanja zunanjih videzov«. Všeč mi je širina njegovega razmišljanja, ki sodobnega
človeka razpenja od intimnih strun do širokih družbenih in kulturnih horizontov.
Pred kratkim sem prebral Hvalnico rešnjemu telesu, ki jo začenja s samokritično izjavo, da
nima vseh talentov za dobrega zdravnika, »dober sem pri diagnozi, potem mi pacienti postanejo
dolgočasni« (Ihan, 2011, str. 7). Nato pojamra, da se obiski v ambulanti »ponavljajo in problemi
ostajajo isti«, da »v čakalnici čaka dvajset enakih prostat ali mehurjev in vse do pike enako bolijo in že med vrati ordinacije zavohaš diagnozo zaradi stotin in stotin tistih, ki so že leta in leta
na prav enak način pekle in skelele na istih stolih v čakalnici, zavohaš jih že po načinu hoje, po
izrazu na obrazu […]« (Ihan, 2011, str. 7). Ugotavlja, da mu je težko »vsakič znova, z enakim
interesom poslušati«, čeprav ve, »da bi dober zdravnik moral vsakič znova in vsakič posebej razumeti mučno breme in vsakič znova z istim žarom pojasniti, kako nastane bolečina […]« (Ihan,
2011, str. 8). V nadaljevanju dodaja: »Nisem talentiran za zdravnika, ker me begajo bolniki, ki
prihajajo znova in znova brez opaznega napredka, in mi potem ugasne žar, ki bi prepričal pomoči
potrebnega človeka, da sem vedno z njimi v njihovi bolečini« (prav tam, str. 60). In še na par
mestih se podobno ošvrkne.
Glede na to, kako opisuje svoj prvi pogovor s konkretnim pacientom v prvem delu knjige, pa
sem postal malce zmeden. Sam sem namreč v njegovem prikazu zagledal prav nasprotno, zelo
zanimiv pogovor, v katerem ni niti sledu o kakšnem dolgočasju, ne njegovem ne pacientovem.
Tudi bi bilo nenavadno, celo čudno, če bi objavil knjigo o svojem dolgočasenju ob pacientih,
saj bi verjetno dolgočasila tudi bralce. Mene je njegov opis terapevtske seanse z bolnikom tako
pritegnil, da ga nisem mogel odložiti, dokler nisem prišel do konca. V njem sem zagledal marsikaj, kar je pomembno za psihoterapijo in celo več, kar je pomembno za uspešno in učinkovito
psihoterapevtsko delo.
Glede zanimanja za diagnostiko in o dolgočasenju za tisto, kar sledi v obravnavi pacienta
potem, se spomnim podobnega uvida, do katerega sem prišel, ko sem kot mlad zdravnik v času
specializacije iz psihiatrije konec osemdesetih let krožil po različnih psihiatričnih oddelkih (vsakršna podobnost s sedanjimi razmerami je zgolj naključna). Na strokovnih sestankih psihiatričnih timov so se razvile vroče debate o tem, kaj bi lahko bila diagnoza novo sprejetega pacienta,
če je imel bolj neobičajno simptomatiko. Ko so kolegi in kolegice prerešetali razne diferencialno
diagnostične možnosti in prišli do soglasja o njegovi diagnozi, pa je žar hipoma popustil. Nje-
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govo nadaljnje zdravljenje je bilo potem šablonsko in je v glavnem temeljilo na zdravilih. Npr.
še tako zanimive diferencialno diagnostične nianse različnih diagnoz iz psihotičnega kroga so se
speljale na isto tirnico – na gašenje simptomov z antipsihotičnim zdravilom.
Pri meni pa je bilo in še vedno je prav obratno in sem tega vesel. Diagnoza me skoraj ne
zanima, pacienti pa so mi, bolj ko vstopam v njihove osebne zgodbe, vse bolj zanimivi. Vedno
znova sem npr. ganjen, ko pacienti podoživljajo travmatične situacije iz otroštva in spoznajo,
da lahko začutijo sebe kot krhkega in ranljivega otroka, ker se je nekaj shranilo v njihovem
telesnem/čustvenem spominu in se lahko obudi tu in zdaj, kot da vmes ne bi minilo veliko let.
In tako včasih po desetletjih odkrijejo racionalnost svojega iracionalnega, nezavednega. Ugotovijo, da je njihovo sedanje vedenje, ki je bilo na prvi pogled nesmiselno in iracionalno, globoko
smiselno, ko ga uzrejo iz perspektive motivov in odločitev, ki so se oblikovali v otroštvu in so
bili v primeru travmatskih doživetij smiseln poskus varovanja lastne integritete. Ali pa tudi mene
napolnijo z novo svežino, ko s svojim notranjim očesom zagledajo sebe v prihodnosti in razširijo
spekter možnih doživljanj in vedenj, ko se zravnajo v novem upanju in jim oči zasijejo v veri v
pozitivne spremembe.
Meni zelo drag filozof Richard Rorty bi najbrž to moje zanimanje komentiral: seveda, saj
si Freudov potomec. On namreč pripisuje Freudu zasluge za to, da je postal še tako običajen
človek, ki zgleda na prvi pogled lahko celo dolgočasen, na psihoanalitskem kavču zanimiv. Freudov pristop k življenju imenuje estetski, katerega bistvo je želja po širjenju samega sebe. »To
je želja po zaobjetju vse večjega števila možnosti, po stalnem učenju, po popolnem predajanju
radovednosti, po tem, da pogledamo v oči vsem možnostim preteklosti in prihodnosti […] Freud
je apostol estetskega življenja, življenja neskončne radovednosti, življenja, ki si bolj prizadeva
razširiti svoje meje kot pa najti svoje središče« (Rorty, 1991: 154).
In kaj je lahko tako zanimivega na še tako običajnem človeku? Ali na stotinah in stotinah
enakih prostat in mehurjev? So res enake oz. enaki?
Poudarek psihoanalize, in jaz bi dodal psihoterapije, je po Rortyju (1991: 153), da se pacient
v terapevtskem procesu odreče zgolj enemu besednjaku, enim in istim, prežvečenim zgodbam o
sebi in da na novo pregleda ter razširi svoj trenutni besednjak. Da si dovoli, da se mu ob stiku z
nezavednim porajajo nova čutenja in doživetja, ki jih lahko vtke v nove avtobiografske zgodbe.
Da preko novih opisov samega sebe razširi lastno vedenje. Da zagleda svoje nezavedno v preteklosti iz novih perspektiv in da ustvari nove možnosti za opis in spremembo samega sebe v
prihodnosti. V ustvarjanju teh novih možnosti se psihoterapija razlikuje od branja zgodovine, romanov ali razprav o filozofiji morale: je bolj boleča, z večjo verjetnostjo vodi do temeljite osebne
spremembe in zahteva partnerja. Yalom (2002) bi tu dodal, ko predaja svoje izkušnje novim
generacijam psihoterapevtov, da je vloga psihoterapevta sopotniška (ang. »fellow traveller«), da
pacient potrebuje za boleč proces osebne preobrazbe v terapevtskem procesu človeško odprtega
sogovornika, ki se ne skrije za plašč neudeležene in distancirane strokovnosti.
Čeprav začne Ihan svojo hvalnico tako udarno samokritično, pa njegov opis dela s konkretnim pacientom po mojem mnenju v marsičem kaže značilnosti psihoterapije, kot jih omenja
Rorty. Glede na psihoterapevtski pristop se njuno srečanje začne neobetavno, a samo na videz.
Ko se pacient, ki išče pomoč zaradi tega, ker se zjutraj po neprespanih nočeh zbuja z bolečinami,
zjoče, ker ga je zapustila partnerka, mu Ihan reče z veliko odkritostjo, ki je značilna za njegovo
temeljno terapevtsko držo: »Ma ne vem, če ste vi za mene, jaz nisem za take čustvene situacije
in težave […] jaz nisem psiholog, nisem psihiater ali kak podoben svetovalec in za te vaše težave
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nimam izkušenj […] jaz sem za telo, gibanje, mišice, srce, živce, EKG, mehanik sem, razumete«
(Ihan, 2011: 14). »[…] zanima me človeški stroj. Zato merim, hormone, živce, moč, vsako mišico posebej, kondicijo[…]« (Ihan, prav tam).
Je res Ihanov interes tako ozek? Je res, da njegovo delo s tem pacientom ne kaže nobenega
posluha za psihološko oz. psihoterapevtsko dimenzijo?
Po mojem mnenju ne, saj potem traja seansa uro in pol in malo pred koncem pogovora, v
katerem Ihan natrosi veliko sočnih zgodb in razmišljanj, pacient zardi in prizna, da je bil, predno
ga je partnerka zapustila, impotenten in da je to pomembno doprineslo k njenemu odhodu. Na
koncu pa pozitivno oceni njuno prvo srečanje, da ga je Ihan presenetil s številnimi zgodbami in z
za zdravnike neobičajno dolžino pogovora. Zaključita s sklenitvijo terapevtskega dogovora, kjer
naj bi se bolj osredotočila na trening mišic, ki pa po človeško in vsebinsko bogatem prvem srečanju po mojem mnenju ne bo mogel več biti redukcionističen v smislu mehaničnega popravila.
Pacient, pri katerem je v teku pogovora prišlo do spremembe razpoloženja in do bolj pozitivne
naravnanosti, sprejme Ihanovo ponudbo za nadaljnje terapevtsko delo, odpre se mu nova perspektiva prihodnosti, novo upanje in zaupanje v to, česar se bosta z Ihanom skupaj lotila.
Da Ihan ni mehanik, ki ga pacientova duša dolgočasi, kar bi bilo mimogrede za pesnika in
pisatelja nenavadno, lahko postane bralcu še bolj jasno, ko v komentarju k opisanemu pogovoru
s pacientom pove, da mu pride prav njegov »talent za poslušanje brez vmešavanja v pacientovo
pripoved, da pove, kar ni nikoli zmogel povedati sebi, ker brez poslušalca ni motiva za pripovedovanje in brez pripovedovanja ne nastaja kos za kosom tista zgodba, ki že leta brbota in
tišči v globini in ne more priti ven. […] Zato utrujeni ob bolečin rabijo molčečega zdravnika,
ki zmore pazljivo slediti zgodbi, ki nastaja, brez napeljevanja na simptome iz knjig, ki jih že po
pol minute tako radi iščejo zdravniki in nestrpno povozijo vse tisto, kar bi pacient zbral sam od
sebe in boljše kot oni, če bi mu dali čas; ampak njim se mudi in po dveh stavkih rinejo bolnika v
svoje diagnoze, da bi čez pet minut že pisali napotnico ali recept, ker zdravniška duša pač težko
prenese negotovost odprte zgodbe, to je njena prirojena hiba, da ne prenese negotovega molčanja
brez vnaprej začrtane rešitve« (prav tam, str. 54).
Uau, polni zadetek v to, kar je bistveno tudi za psihoterapijo, ali ne? Tudi za psihoterapevta,
ne samo za zdravnika, je ključnega pomena, da prenaša negotovost odprte zgodbe. Čeprav ne
verjamem, da je zdravnikova pomanjkljiva sposobnost za prenašanje negotovega molčanja prirojena hiba. Po mojem mnenju je priučena in to že od otroštva naprej, veliko predno se to s študijem medicine v zdravnikih še dodatno ojača. O tem, kako je bila zame zahtevna pot učenja iz
medicinskega modela, ki temelji na gotovosti, v psihoterapevtski model, kjer se terapevt odpira
negotovosti in tako postaja vedno bolj gotov v negotovost, sem pisal v članku O psihoterapevtovi
gotovosti v negotovost, dvojni vezi in paradoksih (Kairos, 2010, letn. 4, št. 1/2, str. 67-96). V
njem sem citiral Martina Bubra, ki napoveduje, da se bo iz negovanja negotovosti, kot jo opisuje
Ihan, razvil nov tip terapevta, »[…] oseba z večjo odgovornostjo in celo večjimi darovi, kajti ni
se lahko naučiti nove naravnanosti brez priročnih in izdelanih kategorij […]. Pacient se mora
zavestno osvoboditi terapevtovega nezavednega vsiljevanja teorije […]. Potem terapevt lahko
čaka na nepričakovano in ne sortira tega, kar se zgodi, v kategorije […]. Pravi mojster odgovori
na enkratnost […]. Novi terapevt se morda ne bo imenoval psiholog ali psihoterapevt […]. Potrebujemo nove pojme in nov pristop. Če hočemo, da nam bo uspelo, bomo morali odkriti nove
metode in priti do novih uvidov« (Buber, 1988, v Možina, 2010: 94).
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Ihan nadaljuje s simpatično mero ironije na svoj račun: »[…] zaradi svojega zajebanega
značaja se pustim omrtviti in otopiti in ne glede na lasten strah in bolečine in spomine poslušam,
da mi bolnik v podrobnosti izriše svojo zgodbo, vsak občutek, skrito misel, bolečino, in jaz na
videz odsotno sledim in vskočim, če bolnik iz nekega strahu nelogično utiša svojo zgodbo, takrat
začnem napletati podobne zgodbe o sebi, ni nujno, da so resnične, le strahovi in tesnobe so iste
in premostijo molk, in po njem lahko bolnik spet nadaljuje svojo nedokončano, izginulo zgodbo,
ker je to tisto, kar najprej potrebujejo ljudje, ki so zašli in se ločili od telesa in ne znajo več odkriti
vira svoje bolečine, ker brez telesa ni ideje, kje in kaj boli« (prav tam, str. 54-56).
Bravo, Alojz Ihan! Še dobro, da ima značaj zajeban v tako smer, kot jo opisuje. Taka zajebanost značaja bi prišla prav vsem, ki se ukvarjamo s pomočjo ljudem v duševnih in telesnih
stiskah. Na tej ravni terapevtskega dela, ki jo opisuje Ihan, ni važno, ali si zdravnik, socialni
delavec, psiholog, psihoterapevt, socialni pedagog ali teolog ali kaj drugega. Alice Miller v svojem Uporu telesa pravi, da je lahko vsak, ki se ukvarja s pomočjo ljudem, pa tudi tisti, ki se ne,
»razsvetljena priča«. Ob takem človeškem bitju bo pacient našel sopotnika, ob katerem bodo
besede osvetlile del nezavednega mraka njegovega bitja, poslušalca, katerega pozornost bo omogočila novo zgodbo, zgodbo, v kateri bo zatrepetalo tudi telo s svojo občutljivostjo, ranljivostjo,
krhkostjo. In bo tako oživelo in se regeneriralo tam, kjer je otopelo ali se pretirano razbolelo.
Terapevtova zgodba bo spodbudila novo pacientovo zgodbo in obratno. Tako kot se je to zgodilo
v Ihanovem srečanju s pacientom, ki je zame v Rortyjevem zgoraj opisanem pomenu - estetsko
srečanje. Tudi zato, ker Ihanova radovednost nima meja, ker njegovo zanimanje stalno poplesuje
med lastno in pacientovo intimnostjo in družbenim okvirjem, ki se razkriva prav skozi njuno
intimnost in obratno.
Naj vam Ihanova drobna a bogata knjižica, če vam še ni, morda obogati proste trenutke prednovoletnih praznikov!
---In zdaj še par besed o novi dvojni številki Kairosa, ki jo držite v rokah. V njej boste našli tri članke (Možina in Schiepek; Vide; Masten) na vodilno temo zadnjih študijskih dnevov
Slovenske krovne zveze za psihoterapijo Osebnost v različnih psihoterapevtskih pristopih. V
znanstvenem delu revije objavljamo še zanimiv prispevek Eve Švagelj, ki podaja nov pogled na
samomorilnost iz vidika reprezentacij sebe. Ruski kolegici Varga in Fedorovich poročata o svoji
raziskavi o vlogi psov v družini iz sistemskega vidika. Klaudija Ferčak pa se je posvetila temi
Telo in vključevanje telesne dimenzije v relacijski družinski terapiji. Med strokovnimi prispevki
je temo sramu obdelala Tina Zadravec, Brigita Korpar pa sanje in obljublja nadaljevanje v naslednji številki Kairosa.
V informativnem delu revije odmeva tema psihoterapija in duhovnost, ki smo ji posvetili
tematsko številko 3-4 leta 2011, tokrat s tekstom Psihoanaliza in zen Ericha Fromma v prevodu
Janka Bohaka. V slovenščino je prevedeno nekaj Frommovih knjig. V Umetnosti življenja, ki
je nekakšen priročnik za vsakdanje življenje, se kaže, kako je Fromm na osnovi svojega poglobljenega poznavanja vgradil zenovsko psihologijo in prakso čuječnosti v naš vsakdan. Odmev
okrogle mize iz študijskih dnevov SKZP na Rogli 2012 najdemo v prispevku Tomaža Flajsa
Politika in psihoterapija. V novembru pa je SKZP dobila tudi novega predsednika, saj je Milena
Vidmar funkcijo predala Lanu Pečjaku. Ta se oglaša bralkam in bralcem Kairosa s kratkim nagovorom, ki ga je imel ob prevzemu funkcije. Tudi v imenu celotnega uredništva naše revije se
zahvaljujem Mileni Vidmar, da nas je v svojem mandatu stalno podpirala in prepričani smo, da
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bo s podporo nadaljeval tudi novi predsednik. Ta vas, kot je običajno, tudi preko naše revije že
vabi na enajste Študijske dneve SKZP na Roglo, ki bodo od 31. maja do 2. junija 2013 posvečeni
temi Telo v psihoterapiji.
Ob koncu uvodnika izkoriščam novoletni čas za voščilo, tudi v imenu glavnega urednika Bojana Varjačića, vsem bralkam in bralcem, avtoricam in avtorjem, recenzentkam in recenzentom
revije in vsem članom uredniškega odbora in sveta. Kairos vztraja kljub kriznim časom in naj bo
še naprej spodbuda in navdih vsem, ki jih zanima psihoterapija.
Srečno!!!
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Opravičilo uredništva
•

V številki 6 1-2 (2012) smo napačno zapisali avtorje in naslov članka Doživljajski svet partnerskega doživljanja avtorja Kordeš et al
Pravilni podatki se glasijo:
Urban Kordeš, Alja Lah, Maja Gaspari, Tanja Maljavec, Jana Potočnik, Eva Žnidar
Doživljajski svet partnerskega sporazumevanja

Avtorjem članka se opravičujemo za nastale napake.
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Osebnost in identiteta z vidika
sistemske znanosti
Personality and identity from the
perspective of systemic science
Povzetek

P

ogleda na osebnost iz vidika sistemske znanosti si ne moremo predstavljati brez perspektive, ki vključuje dinamične procese. S tem pristopom lahko prepoznamo vzorce mišljenja, čustev, vedenja in odnosov
in analiziramo njihovo stabilnost ali nestabilnost. V jeziku teorije dinamičnih sistemov lahko v popolnoma
deskriptivnem pomenu značilnosti osebnosti razumemo kot atraktorje vedenja in doživljanja. Teoretični
konstrukt osebnosti lahko tako prikažemo z individualno konstelacijo bolj ali manj stabilnih atraktorjev (to
je kognitivnih, čustvenih in vedenjskih vzorcev) v multidimenzionalnem prostoru s spremenljivkami, ki
ponazarjajo vedenje, čustva in kognicijo določene osebe. Dinamične vzorce vedenja, čustvovanja in kognicije lahko prikažemo s t. i. pokrajinami potencialov. S kvalitativnim pristopom, ki se imenuje konfiguracijska analiza, lahko prikažemo časovno omejene atraktorje mentalnega funkcioniranja kot stanja uma (angl.
“States of Mind”). To so doline na pokrajini potencialov. S kratkim prikazom primera bova ponazorila,
kako lahko psihoterapijo opišemo s pomočjo spreminjajočih se konstelacij stanj uma.
Razvoj osebne identitete človeka – “selfa” – temelji na meta-reprezentaciji osebnih pokrajin potencialov
kognitivno-čustveno-vedenjskih vzorcev. Naši možgani oblikujejo občutek osebne identitete z neprekinjenim in aktivnim procesom. Na ta način zagotavljajo subjektov občutek koherence in sposobnost delovanja.
Vsi tipi oblikovanja mentalnih vzorcev kot tudi reprezentacija selfa temeljijo na procesih nevronske samoorganizacije, ki se stalno odvija v nelinearnem kompleksnem sistemu, ki ga imenujemo “možgani”.

Ključne besede

osebnost, identiteta, jaz/sebstvo, atraktor, nevronska samoorganizacija, nevroznanost, sinergetika, zavest

Abstract

T

he investigation of personality based on systemic science can’t be done without a perspective on dynamic processes. This approach allows for the identification of cognitive and emotional patterns and the
analysis of their stability or instability. The theoretical construct of personality can be explained by the
individual constellation of more or less stable attractors (cognitive and emotional patterns) in a multidimensional space of observables representing the behaviour, the emotions, and the cognitions of a certain
person. The representation of dynamic patterns by potential landscapes contains the equivalent information.
A qualitative approach called configuration analysis identifies temporally limited attractors of mental functioning - or the valleys of a potential landscape, what is equivalent - as States of Mind. A short case study
illustrates that psychotherapy can be described by changing constellations of States of Mind.
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The development of the personal identity of a human being – the “self” – is based on the meta-representation of the personal potential landscape of cognitive-emotional patterns. Our brain is constructing the feeling
of personal identity by a continuous and active process. By this it guarantees the subject’s coherence and
capacity to perform. All types of mental pattern formation as well as the representation of the self are based
on processes of neural self-organization which continuously takes place in the nonlinear complex system
called brain.

Key words

personality, identity, self, atractor, neural self-organization, neuroscience, synergetics, consciuosness
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1 Razlage človeškega vedenja s pomočjo osebnostnih značilnosti se ujamejo v začaran
krog
Pojma „osebnost“ in „identiteta“ sta v psihologiji osrednja in med seboj povezana koncepta.
Motnje osebnosti in identitete so v zadnjih dveh desetletjih deležne vse večje pozornosti (npr.
Fiedler, 2003).
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 itn.) in/ali kot »poteze« (angl. »traits«). Ti vzorci morajo biti
časovno trajni (torej morajo biti prisotni dlje kot posamezna vedenja) in relativno nespremenljivi
v različnih situacijah (transsituacijska stabilnost). Osebnostne poteze integrirajo več različnih
lastnosti. Izražanje posameznih značilnosti lahko povezujemo v poteze ali dimenzije (npr. s pomočjo faktorske analize).
Kljub dolgi tradiciji psihologije osebnosti, nas sistemska teorija opozarja, da nas pojem
»osebnost« 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 oz. ponavljajoče in jih označi z določenim pojmom. Ta pojem potem
opazovalec uporabi za razlago vedenja opazovane osebe in mu pripiše vzrok(e). Npr. oseba X se
izogiba situaciji A, B ali C, zato ji opazovalec pripiše lastnost »anksioznost«. Zakaj se oseba X
izogiba situacijam A, B, C in morda še D in drugim? Ker je anksiozna. Vse jasno, ali ne?
Če se tega začaranega kroga zavedamo, lahko uporabljamo značilnosti osebnosti samo deskriptivno, to pomeni kot opis ponavljajočega vedenja, ki se vedno bolj širi v različne situacije.
Pazili pa bomo, da značilnosti osebnosti ne bomo uporabljali razlagalno, to pomeni za pojasnjevanje opazovanega vedenja. Na ta način se bomo izognili logičnim komplikacijam in začaranim
krogom, hkrati pa to pomeni, da se moramo odreči osebnostno psihološkim poskusom razlage.
Seveda pa je možno koncept osebnostnih potez umestiti v teorijo nelinearne dinamike kompleksnih sistemov, ki jo bova prikazala v nadaljevanju. Npr. anksioznost kot osebnostno potezo,
pa tudi druge osebnostne poteze višjega reda, si lahko predstavljamo kot nadredni atraktor (večjo
dolino, ki vsebuje manjše hribe in doline) v posameznikovi »pokrajini« ali kot metaatraktor.
2 Rekonstrukcija osrednjih konceptov psihologije osebnosti z vidika sistemske znanosti
V jeziku teorije dinamičnih sistemov lahko v čisto deskriptivnem pomenu opišemo osebnostne značilnosti kot atraktorje vedenja in doživljanja. Atraktorji so podprostori povečane gostote
verjetnosti za stanja sistema v faznem prostoru. Naj razloživa to trditev: Fazni prostor je prostor
z m različnimi osmi, ki predstavljajo različne spremenljivke, s pomočjo katerih merimo vedenje
in doživljanje določene osebe. Take meritve lahko izvajamo v različnih taktih (npr. vsako uro,
enkrat dnevno ali enkrat tedensko) in tako dobimo časovne vrste podatkov. Izražanje posameznih
spremenljivk (x1, x2, x3, …, xm) v določenem trenutku kaže na stanje sistema. Spremenljivko v
določenem trenutku x(t) v m-dimenzionalnem faznem prostoru ponazorimo kot točko (vektor).
Zaporedje oz. dinamiko stanj sistema v faznem prostoru imenujemo trajektorija. Praviloma pot

14

Miran MOŽINA, Günter SCHIEPEK

trajektorij v živih sistemih ni poljubna in nestalna (eratična), ampak tvori določen gestalt. Gestalt
trajektorije v podprostoru faznega prostora je ravno atraktor.
Kljub šumom in netočnostim v meritvah lahko v živih sistemih (npr. v bioloških, psihičnih in/
ali socialnih procesih) identificiramo take atraktorje. Samo v primeru čistega naključnega šuma
ne moremo prepoznati dinamičnih gestaltov, to pomeni nobenih atraktorjev, saj se trajektorije v
faznem prostoru razporedijo poljubno. S pomočjo teorije in metodike dinamičnih sistemov lahko
razlikujemo med različnimi oblikami in tipi atraktorjev in jih tudi matematično določimo. Za to
razpolagamo s koncepti, kot so dimenzionalnost, entropija, kompleksnost, kaotičnost, napovedljivost (bolj podrobno glej v Haken & Schiepek, 2006; Strunk & Schiepek, 2006). Na ta način
lahko določamo procesne gestalte in jih med seboj razlikujemo. S pomočjo faktorske analize
(npr. z metodo analize glavnih komponent) lahko zmanjšamo število uporabljenih spremenljivk.
Če izberemo tri faktorje ali tri spremenljivke, lahko predstavimo dinamiko grafično v trodimenzionalnem faznem prostoru (bolj podrobno glej animacije na DVD v Haken & Schiepek, 2006).
Slika 1 prikazuje primer matematično ustvarjenega atraktorja v trodimenzionalnem prostoru t. i.
Rösslerjevega sistema.

Slika 1: Rösslerjev atraktor (iz Haken & Schiepek, 2006: 94.).
Atraktorji so vzorci vedenja in doživljanja. Če smo natančni, ima smisel govoriti o atraktorjih le takrat, kadar razpolagamo s kvantitativnimi podatki, ki opisujejo procese (časovne vrste).
Takrat lahko prepoznamo, da se gestalti (atraktorji) pojavijo v časovnem poteku, znotraj katerega
pa pot trajektorij ni do potankosti napovedljiva. Obstajajo splošni vzorci, znotraj katerih pa obstaja določena stopnja svobode in manevrskega prostora za individualna in situacijsko specifična
oblikovanja vedenja in kognitivno-čustvenih procesov.
Obstoj atraktorjev je praviloma časovno omejen. Določeno vedenje in doživljanje konkretnega človeka se le omejen čas zadržuje v področju enega atraktorja in se ob zunanjih ali notranjih
sprožilcih/impulzih premakne v drug atraktor. Haken govori o kvazi-atraktorjih, ki so značilni
za vedenje sistemov, ki so prilagodljivi, plastični in sposobni učenja (torej npr. za ljudi). Za procese učenja je značilno, da nek sistem izoblikuje nove atraktorje, ki jih ustvari pod določenimi
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pogoji, predstavljajo pa dispozicijo (uresničljivo možnost) vedenja in doživljanja. Raznolikost
atraktorjev v repertoarju določenega človeka odraža diferenciranost njegove osebnosti. Osebnost
bi v okviru take razlage lahko definirali kot celotni repertoar možnih (kvazi-) atraktorjev v kognitivnem, čustvenem in vedenjskem življenjskem procesu določene osebe.
Dinamike v faznem prostoru lahko ponazorimo s t. i. potencialno pokrajino. Konkretnega
vedenja sistema si ne moremo zamisliti kot nizanja biserov na ogrlici (trajektorije), ampak kot
kroglico, ki se v pokrajini zvali iz hribov v doline. Kroglica torej lahko predstavlja trenutno
doživljanje in vedenje določene osebe. Atraktor pa je dolina, v katero se lahko kroglica zvali in
tudi spreminja njeno obliko in globino. Na sliki 2 lahko vidimo dve dolini oz. dva atraktorja, dva
vzorca, ki ju ponazarjata dva parametra reda - ξ1 in ξ, in vmesni hrib. Kroglica se zvali v eno od
dolin, ki predstavlja določen red.
Kako pa pride do reda v kompleksnem sistemu? Tako da določeni deli sistema dobijo značilnost t. i. »urejevalca«. V sistemu le malo urejevalcev določa vedenje zelo velikega števila
delov. To zakonitost imenujemo princip zasužnjenja. Bistvena značilnost urejevalca je torej ta,
da si podredi večje število drugih delov. Ko se sistem znajde v bližini praga nestabilnosti, lahko
nastane tudi več urejevalcev, ki med seboj konkurirajo, le eden “preživi”. Lahko koeksistirajo,
sodelujejo, se izmenjujejo. Tudi pri zelo kompleksnih sistemih se v točkah nestabilnosti pojavi
le malo urejevalcev (nizkodimenzionalna dinamika).
Nazoren prikaz tega, kaj je urejevalec, kaos in prag nestabilnosti, najdemo v filmu Pločevinasti boben, ki je bil posnet po romanu Günterja Grassa. V filmu je prizor, ko se na nacističnem
zborovanju znajde deček s pločevinastim bobenčkom. Povorka na stadionu strumno in urejeno
koraka ob ritmu pihalne godbe. Vse poteka po redu načrtovanega scenarija zborovanja, podkrepljenim z ritmom godbe, ki poveže množico ljudi v usklajeno gibanje. Iz vidika teorije kompleksnih sistemov bi lahko rekli, da je bil ritem godbe urejevalec za vedenje velikega števila delov
sistema. Nato pa začne deček tolči na boben, in sicer v drugačnem ritmu kot igra godba. To
počne skrit tik pod odrom, na katerem je pihalni orkester, tako da začnejo posamezni glasbeniki
slediti njegovemu ritmu, ne ubogajo več dirigentove taktirke. Postopno vse več glasbenikov
sledi ritmu malega pločevinstega bobna do praga nestabilnosti celotnega sistema. Dečka sicer ne
vidijo, a zvok bobenčka, ki prihaja izpod tribune, na kateri igrajo, jih potegne za seboj. V bližini
praga nestabilnost celotnega sistema je na zborovanju vse več nereda, saj nekateri udeleženci
povorke začenjajo slediti novemu ritmu, ki ga je ubral del godbe, drugi pa vztrajajo v starem
ritmu. Nacistični veljaki, ki stojijo na tribuni z dvignjeno roko v pozdrav mimoidoči povorki,
se najprej delajo, kot da je vse v redu. Vendar je zmeda na njihovih obrazih vse večja, njihova
strumna drža se začne mehčati. Začnejo se jezno ozirati okoli, kaj je narobe. Organizator shoda
je ves iz sebe, saj ne more razumeti, ve pa, da se mu slabo piše, zato ga grabi panika. Zmedeno
bega naokoli, poskuša vzpostaviti stari red. Vendar je ritem pločevinastega bobna destabiliziral
celotni sistem do te mere, da povratek v stari red ni več mogoč. Prevlada zmeda, kaos, vsi begajo
okoli kot kure brez glave.
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Slika 2: Potencialna pokrajina za dva atraktorja, ki ju ponazarjata dva parametra reda - ξ1 in
ξ2. (iz Haken & Schiepek, 2006: 180.)
Globina ponazarja stabilnost vsakokratnega atraktorja, širina doline pa obseg njegove privlačnosti. Če npr. neko mišljenje, čustvovanje ali vedenje v določenem intervalu opazovanja
traja dlje oz. se pogosteje pojavlja, lahko sklepamo na njegovo večjo stabilnost. Višina hribov
med dolinami pa kaže, kako zahtevno in koliko energije bo potrebno (to je, koliko se bo moral
povečati kontrolni parameter), da bi lahko kroglica prišla iz ene doline v drugo. Procesi učenja
spreminjajo potencialno pokrajino človekovih vzorcev mišljenja, čustvovanja, vedenja in odnosov. Poleg procesov učenja jo spreminjajo tudi procesi zorenja. Iz razvojne psihologije so znana
t. i. kritična obdobja v razvoju, kar bi lahko razložili tudi kot obstoj (potencialnih) atraktorjev v
tem času.
Na sliki 3 lahko vidimo, kako se oblikuje nov atraktor, v kolikor pride do povečevanja t. i.
kontrolnega parametra α, ki kaže na energizacijo sistema. Spreminjanje potencialne pokrajine
poteka v treh fazah (Haken & Schiepek, 2006: 85-86):
- Pri vrednostih kontrolnega parametra, ki so manjše od 0 in še ni nestabilnosti, velja
situacija, ki jo ponazarja zgornji del slike 3. Motnje premaknejo kroglico le za kratek čas,
saj se hitro vrne v stabilni položaj na dnu doline. Če nanesemo na absciso urejevalec ξ,
le ta niha okoli vrednosti 0. Potencial V, ki je na ordinati, ponazarja višino konkretnega
mesta na hribu.
- Ko se vrednost kontrolnega parametra veča, postaja sistem nestabilen. Na točki nestabilnosti se dolina splošči. Urejevalec kaže kritične fluktuacije in kritično upočasnjevanje. To pomeni, da se kroglica, ki jo neka motnja premakne, zelo počasi vrača v točko
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ravnovesja na sredini. Ko npr. pacient v stiski oz. krizi pride k terapevtu, lahko njegovo
stanje iz vidika teorije o nelinearni dinamiki sistemov razumemo kot stanje kritične nestabilnosti. Že majhne motnje, npr. drobna opazka zanj pomembne osebe ali izraz na
obrazu, ton glasu, ga lahko vržejo iz ravnovesja in rabi več časa, da se spet stabilizira. V
tej fazi je tudi bolj dovzeten in odprt za terapevtsko spremembo, vendar si mora terapevt
prizadevati, da najprej vzpostavi dovolj stabilnosti, npr. s pomočjo oblikovanja jasnega
terapevtskega dogovora, razvijanjem terapevtske alianse itn.
Psihoterapijo lahko razumemo kot destabilizacijo v pogojih stabilnosti (Možina,
2009). Da pride do terapevtske spremembe je nujno, da se problemski vzorec destabilizira. To pa se bo lažje zgodilo, če ima pacient v fazi prehoda iz problemskega vzorca v
vzorec rešitve dovolj stabilnosti, npr. da se počuti varen v odnosu s terapevtom in da ima
tudi v svojem socialnem okolju dovolj opore.
- Nekaj zelo zanimivega se zgodi, če se kontrolni parameter še povečuje in če sistem
še bolj prehaja v področje nestabilnosti. Nastaneta dve dolini. Položaj 0, to je točka na
sredi doline, postane nestabilen, saj se dolina na sredi najprej splošči, potem pa tam zraste
nov hrib. Kroglica ima na voljo dva položaja, vendar lahko v konkretnem primeru izbere
le enega (t. i. prelom simetrije). V terapevtskem procesu vsak terapevt pozna fazo, ko se
pri pacientu, pri katerem se razvija nek nov vzorec mišljenja, čustvovanja, vedenja in
odnosov, to je vzorec rešitve, le ta še ni stabiliziral in pacient „recidivira“ v star, problemski vzorec. Star in nov vzorec tekmujeta, sta v fazi simetrije. V tej fazi je pomembno, da
terapevt nudi oporo pacientu pri prelamljanju simetrije, tako da mu pomaga stabilizirati
nov vzorec.

Slika 3: Primer deformiranja potencialne pokrajine enega urejevalca ξ ob spreminjanju kontrolnega parametra α (iz Haken & Schiepek, 2006: 85).
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Slika 4 prikazuje različne potencialne pokrajine s hribi in dolinami. Bolj kot je potencialna
pokrajina razgibana, več kot ima različnih hribov in dolin, večja je raznolikost in fleksibilnost,
kar je slika duševnega zdravja in obratno. Tako si npr. lahko predstavljamo depresivni vzorec kot
pokrajino z eno prevladujočo dolino, v katero se kroglica, to je trenutno doživljanje in vedenje,
vedno znova zvali. Pri bipolarni motnji pa imamo še eno veliko dolino, ki ponazarja manijo (glej
sliko 5).

Slika 4: Različne potencialne pokrajine s hribi in dolinami kot slike večjega ali manjšega duševnega zdravja. Slika zgoraj levo ponazarja veliko privlačnost atraktorja, ki predstavlja motnjo
oz. problemski vzorec in kjer je raznolikost pokrajine manjša. Večje zdravje ponazarjajo bolj
raznolike pokrajine z večjim številom hribov in dolin (iz Haken & Schiepek, 2006: 94.).

Slika 5: Potencialna pokrajina osebe z bipolarno motnjo, v kateri sta depresija in manija ponazorjeni kot funkciji kvalitete čustev in motorične aktivnosti (iz Globus & Arpaia, 1994, stran
359). Upodobljeni sta kot dolini (atraktorja).
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S tem repertoarjem konceptov sistemske znanosti lahko rekonstruiramo psihologijo osebnosti (v smislu „racionalne rekonstrukcije“, glej Stegmüller, 1979; Westmeyer, 1979). Na kvalitativen in kvantitativen način lahko opišemo vrste in oblike vzorcev (atraktorjev) doživljanja in
vedenja. Ponazorimo lahko stabilnost vzorcev, njihovo kvaliteto v smislu dispozicij ali potencialnosti, njihovo splošnost, ki jo lahko operacionaliziramo kot zaledja (t. i. „korita“) atraktorjev,
diferenciranost in razvoj osebnosti v obliki stalno spreminjajoče se potencialne pokrajine. S tem
se na široko izognemno pastem tavtologije, saj gre v našem primeru za empirično deskriptivno
in formalno modeliranje teoretičnih konstruktov osebnosti.
V nadaljnjem razvoju tega sistemskega modela lahko celo tvegamo poskuse razlag/pojasnjevanja, saj je uresničitev določenega vedenja osebe funkcija potencialne pokrajine. Le ta namreč
prikazuje možne vzorce mišljenja, čustvovanja, vedenja in odnosov (kot tudi različne notranje
in zunanje impulze), ki kot vektor ustvarjajo privlačne sile za vedenje (to pomeni za aktualno
stanje sistema). Na ta način lahko ponazoritev s pomočjo potencialne pokrajine prispeva tako k
pojasnjevanju kot tudi k napovedovanju konkretnega vedenja. V sistemski teoriji je možno oblikovati razlago/pojasnitev, ko nam konstruirati simulacijski model sistema (npr. v obliki enačbe),
ki ga je možno validirati (glej Tretter, 2005; Strunk & Schiepek, 2006).
Druga vrsta razlage/pojasnitve bi bila možna takrat, ko bi atraktorje oz. vzorce mišljenja, čustvovanja, vedenja in odnosov povezali z določenimi stanji aktivacije možganov in endokrinega
sistema, tako da bi na tej osnovi lahko izračunavali verjetnosti za pojavljanje določenih kognicij,
čustev, vedenja in medosebnih odnosov. Tudi v tem primeru za zadostitev pogojev za razlago/
pojasnitev ni nujno dolgoročno napovedovanje konkretnega vedenja (ker je to načeloma oz. na
splošno možno le v zelo omejenem obsegu). Določena živčna in biokemična stanja bi lahko
razlagali kot omogočanje ali kot modulatorje verjetnosti pojavljanja kognitivno-čustveno-vedenjskih atraktorjev in bi jih lahko tudi napovedovali.
3 Formalni opis motenj osebnosti iz vidika sistemske znanosti
S prikazanim metodološko teoretičnim repertoarjem lahko opišemo tudi motnje osebnosti.
Seveda bi najprej pričakovali, da bomo za merilo pri diagnosticiranju motnje osebnosti vzeli vsebino doživljanja in vedenja določene osebe. Vendar pa se pri tem srečamo s hudimi ovirami, saj
se oblike življenja in s tem kriteriji, kaj je zdravo ali patološko, s časom in v različnih kulturah,
tudi v različnih življenjskih obdobjih vedno znova spreminjajo. Poleg tega smo ljudje sposobni
skrajnih oblik vedenja in doživljanja, ki pa lahko trajajo le kratek čas ali smo jih sposobni hitro
spremeniti, tako da po veljavnih diagnostičnih kriterijih (MKB 10 ali DSM IV) ne izpolnjujejo
pogojev za diagnozo osebnostne motnje.
S pomočjo teorije dinamičnih sistemov pa lahko uberemo drugo pot, da namreč za formalno
definicijo motenj osebnosti uporabimo koncept potencialne pokrajine. Tu sta dve glavni možnosti. Prva je, v kolikor so določeni vzorci mišljenja, čustvovanja, vedenja in medosebnih odnosov
preveč stabilni, to pomeni, da ni možno prilagajanje in fleksibilnost. V tem primeru je zaledje
(korito) določenega vzorca preširoko – kar ima za posledico, da oseba zaradi pretiranega posploševanja na najrazličnejše notranje in zunanje sprožilce odgovori z enakim vzorcem doživljanja
in vedenja. Druga možnost pa je stalna nestabilnost, to pomeni stalno prevračanje med vzorci, ki
jih oseba večinoma doživlja zelo intenzivno. Take ljudi v socialnem okolju pogosto označujejo
kot „kaotične“ in nezanesljive, labilne in brez zadostne čustvene kontrole. Posebno border-line
pacienti slovijo po tem, da naj bi skoraj vsak dan ustvarjali novo katastrofo. Zato je sožitje z
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njimi težko. Naslednja značilnost bi lahko bila v tem, da nastopijo določeni vzorci mišljenja,
čustvovanja, vedenja in medosebnih odnosov zelo intenzivno – kroglica se skotali v globoke doline, kar se kaže kot skrajni, pretirani odzivi na malenkosti. Ali pa so hribčki med dolinami zelo
nizki, kar ima za posledico poudarjeno nestabilnost. Če so hribi previsoki in če poleg tega obstajajo deficiti v meta-reprezentaciji celotne potencialne pokrajine, se lahko to kaže v problemih
izražanja osebne identitete, ki sežejo tja do disociativnih fenomenov (multiple osebnosti). V tem
primeru oseba komaj še ali sploh ne zazna prehodov med različnimi stanji mišljenja, čustvovanja
in vedenja in je lahko celo amnestična za to, da prehaja med njimi.
S pomočjo potencialne pokrajine lahko ponazorimo tudi situacije, ko se le ta več ne spreminja in razvija, ko osebnostni razvoj ne poteka več v skladu s starostnim obdobjem, zahtevami
okolja ali v skladu z življenjskimi izkušnjami. Nenazadnje se lahko problemi kažejo tudi tako, da
ne deluje prilagajanje in dinamična sinhronizacija aktiviranih atraktorjev z aktiviranimi atraktorji interakcijskega partnerja in z zahtevami socialnega okolja. Ta vrsta neprilagojenosti, ki lahko
seže do brezobzirnosti ali avtizma, je pogosto eden osrednjih kriterijev za diagnozo osebnostnih
motenj. Iz nevrobiološkega vidika gre tu za deficite v sistemu zrcalnih nevronov, ki predstavlja
eno ključnih živčnih podlag naše sposobnosti za socialno resonanco (uglaševanje, sočutje, empatijo itn.) (glej npr. Bauer, 2005).
Tako glede diagnostike kot tudi glede evalvacije različnih vrst obravnave omogoča tak sistemski pristop v psihoterapiji prikazovanje dinamike mišljenja, čustvovanja, vedenja pacientov
in medosebne resonance s pomočjo računalniško podprtega spremljanja v dejanskem času. Pacienti in njihovi pomembni bližnji vsak dan odgovarjajo na vprašalnike, tako da lahko spremljamo njihov terapevtski proces po kriterijih stabilnosti, nestabilnosti, dinamične kompleksnosti
in načina sinhronizacije oz. medosebnega usklajevanja (več o tem v Haken & Schiepek, 2006;
Schiepek et al., 2005ab, 2007; Schiepek, 2009).
4 Stanja uma kot (kvazi-)atraktorji psihičnega dogajanja
S pomočjo potencialne pokrajine lahko prikažemo konstrukt osebnosti pa tudi osebnostne
spremembe, do katerih pride v poteku psihoterapije. Vzorce oz. atraktorje mišljenja in čustvovanja lahko ponazorimo tako s kvantitativno analizo na osnovi podatkov iz časovnih vrst kot
tudi s kvalitativnimi pristopi. Eden od njih temelji na metodi konfiguracijske analize (Horowitz,
1989), ki omogoča identificiranje t. i. stanj uma (angl. States of Mind). Stanja – ki bi jih lahko
poimenovali tudi stanja čustveno-kognitivne predelave ali doživljanja – so kompleksne, časovno
omejene strukture, ki čutenja, mišljenje in vedenja določene osebe organizirajo v koherentne
celote. Konstrukt stanj uma je tesno povezan s Ciompijevo Afektlogiko (1997).
Opisovanje stanj temelji na analizi video posnetkov (npr. ene terapevtske seanse), s pomočjo
katere ocenjevalci zberejo različne informacije, npr. pacientovo čustveno občutljivost, tematske vsebine in pacientove načine komunikacije teh vsebin, neverbalne znake, kot so ton glasu,
kretnje in mimika. Za vsako posameznikovo stanje uma so značilni določeni koncepti o samem
sebi in njim komplementarni koncepti o objektih ter odnosne sheme. Na procese predelovanja
informacij po eni strani vplivajo trenutna stanja in prevladujoči koncepti o samem sebi in odnosih, po drugi strani pa je vpliv tudi povraten, kar omogoča spreminjanje konceptov o samem sebi
in objektih ter prehode med stanji doživljanja (krožna vzročnost). Prehodi so lahko posledica
predelave določenih informacij, lahko pa je funkcija določenega prehoda nadzor nad predelavo
oz. blokiranje določenih informacij. Slika 6 prikazuje temeljno strukturo enega „stanja uma“.
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Slika 6: Temeljna struktura „stanj uma“ (angl. „States of Mind“) (iz Haken & Schiepek,
2006: 329.).
Stanja uma lahko razumemo kot (kvazi-)atraktorje, ki s svojo silo „privlačnosti“ vplivajo na
procesiranje psihičnega sistema. Ustvarjajo področja bio-psiho-socialnega dogajanja, v katerih
se določena čutenja, misli in vedenja pojavljajo z večjo verjetnostjo in oblikujejo koherentne
vzorce. Misli porajajo čustva, ki sprožijo kontrolne operacije, ki na trenutne koncepte o samem
sebi in objektih delujejo stabilizirajoče ali destabilizirajoče. Na ta način lahko vodijo v prehode
v druga stanja.
Naj podava kratek primer sprememb stanj v poteku 13 seans trajajoče kratkotrajne sistemske
psihoterapije (glej Beirle & Schiepek, 2002; Haken & Schiepek, 2006):
Pacientka je bila mlada ženska in mati, ki se je obrnila po pomoč v ambulanto zaradi psihosomatskih težav in strahov. Ob sprejemu je pacientka poročala o strahovih pred boleznijo
in o močnih vegetativnih težavah (problemih z želodcem, palpitacijah, prekomernemu potenju
in motnjah krvnega obtoka). Le te so se pojavljale v konfliktnih situacijah s starši, s tastom in
taščo pa tudi ko se je počutila preobremenjena s skrbjo za svojega dvoletnega sina. Težko se je
razmejevala do zahtev in vmešavanja svojih staršev, ki so stanovali v sosednji hiši. In kolikor se
je lahko spomnila za nazaj, se je zaman trudila za njihovo ljubezen in priznanje. Prav tako tega
ni bila deležna od svojega tasta in tašče. Čutila je, da jo tašča zavrača in bila je nemočna ob
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njenem vmešavanju v vzgojo sina. Kadar se je postavila proti zahtevam, se je potem čutila krivo,
saj sta mati in tašča njej pripisovala odgovornost za njene telesne težave. V teh konfliktih s strani
svojega moža ni bila deležna podpore.
V poteku terapije ji je uspelo, da se je odrekla upanju, da jo bodo starši, tast in tašča ljubili in
cenili, če bo izpolnila vse njihove zahteve. Naučila se je bolj odločno razmejiti do njihovih zahtev
in je začela bolj skrbeti zase. Ob koncu terapije je dala sina v vrtec, nadaljevala je s šolanjem,
navezala je nove socialne stike in načrtovala je, da se bo z možem in sinom preselila v drug kraj.
Na ta način se je hotela umakniti iz področja vpliva svojih staršev. Njene telesne težave so se
zmanjšale in imela je občutek, da bolje obvladuje svoje strahove pred boleznijo.
Slika 7 prikazuje t. i. ideografski model pacientkinega doživljanja in vedenja. Model sta
soustvarila pacientka in njen terapevt s pomočjo intervjuja, v katerem sta se pogovarjala o pacientkinem problemskem vzorcu in vzorcu rešitve. Izluščila sta najpomembnejše parametre za
opis njene življenjske situacije: občutke, čustva, misli, probleme, konflikte, pa tudi vire in strategije obvladovanja. Običajno je okoli 15 spremenljivk dovolj za bolj kompleksno, celovito
sliko primera. Vse besede v modelu so pacientkine. Ideografski model je sistemska metoda, ki
je uporabna tako v kliničnem delu kot tudi v raziskovanju. Pacientka se lahko zave krožnih povezav med različnimi stanji čutenja/čustvovanja, vedenja in odnosov. Ideografsko modeliranje
omogoča sistemsko diagnostiko, ki se izogne objektivističnemu pristopu z vnaprej postavljenimi
kategorijami. Pacientka v pogovoru s terapevtom soustvari spremenljivke, ki jih potem lahko
uporabita kot merilo terapevtskega procesa in izida. Boljše ko je modeliranje na začetku, boljše
bo modeliranje terapevtskega procesa.

Slika 7: Ideografski model pacientkinega doživljanja in vedenja (iz Haken & Schiepek, 2006:
335.).
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Slika 8 v obliki potencialne pokrajine prikazuje primerjavo med prvimi in zadnjimi tremi
terapevtskimi seansami (od skupno 13 seans). Trajanja določenih stanj (v razredu velikosti nekaj
minut) se kažejo kot globina potencialne doline, pogostnost prehodov v višini oz. globini sedel
med dolinami. V prvih treh seansah je prevladovalo stanje 2 (‘trpi in jamra’) in stanje 5 (‘dela
terapevtsko’; to pomeni, da je v interakcijah s terapevtom napredovala k terapevtskim ciljem).
Še posebej v drugih in tretji seansi je bila izrazita oscilacija med tema dvema stanjema. Stanje
6 (‘samozavestna in aktivna’) se praktično ni pojavilo. V zadnjih treh seansah se je ta enostranskost izrazito spremenila. Stanje 6 (‘samozavestna in aktivna’) se je pojavljalo bolj pogosto (iz
2 minut na 35 minut, seštevek iz treh seans), stanje 2 se je zmanjšalo na manj kot četrtino (iz 64
minut na14 minut), stanje 5 se je zmanjšalo na več kot polovico (iz 70 minut na 30 minut) in stanje 1 se je več kot podvojilo (iz 23 minut na 56 minut). Če povzamemo, lahko rečemo, da smo s
pomočjo sprememb potencialne pokrajine prikazali diferenciran in uravnovešen vzorec prehoda,
ki kaže na povečano fleksibilnost in raznolikost v pacientkinem doživljanju.
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Slika 8: Ponazoritev klientkinih stanj doživljanja s pomočjo potencialne pokrajine (1: ‘poroča in išče podporo’, 2: ‘trpi in jamra’, 5: ‘dela terapevtsko’, 6: ‘samozavestna in aktivna’) (a)
v prvih treh seansah in (b) v zadnjih treh seansah (seanse 11, 12 in 13) v k rešitvi usmerjeni
psihoterapiji (iz Haken & Schiepek, 2006: 341.).
Iz te perspektive lahko psihoterapijo opišemo kot spremembe gestaltov v stanjih potencialne
pokrajine. Cilj terapevtskega dela je, da določene doline potencialne pokrajine, ki predstavljajo problemske vzorce, poplitvimo, medtem ko druge doline, ki predstavljajo želena stanja oz.
vzorce rešitve, poglobimo in razširimo. Gledano v celoti pa naj bi psihoterapija pripomogla k
večanju raznolikosti in diferenciranosti pokrajine, tako da naj ne bi nobena posamezna dolina
določala celotne pokrajine. Prav tako naj sedla oz. hribi med dolinami ne bi bili previsoki, tako
da je možno fleksibilno in situaciji ustrezno psihično funkcioniranje.
V prikazanem primeru terapije je bil eden bistvenih korakov v to smer, ko je prišlo do
zmanjšanja intenzivnosti in verjetnosti pojavljanja stanja 2 in do povečanja stanja 6. Pri tem je
pomembno izkoristiti doline, ki predstavljajo vire, to je želene načine doživljanja in vedenja.
Vključevanje le teh v terapevtsko spremembo namreč zahteva manj energije kot oblikovanje
popolnoma novih shem oz. stanj doživljanja. S tem se povečajo možnosti za uspeh terapije.
Učinek posamezne intervencije pa je odvisen od tega, v kakšnem stanju se v tistem trenutku
nahaja pacientov psihični sistem. Da bi prišlo do sprememb stanj, se morajo le ta aktivirati oz.
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destabilizirati za prehode iz ene oblike reda v drugo oz. iz enega vzorca v drugega. Gledano v
celoti naj bi bila potencialna pokrajina celo življenje plastična, to pomeni, da kaže na sposobnost
učenja iz izkušenj, kar omogoča fleksibilnost in prilagodljivost.
V kolikor se pacientka s pomočjo terapevtskih pogovorov sooči s pomeni, ki jih pripisuje določeni temi – npr. vprašanju, kaj je „dobra mama“ – in če je pripravljena svoja merila, vrednote
in konstrukcije realnosti postaviti pod vprašaj, se zmanjša stabilnost z njimi povezanih čustveno-kognitivnih shem in odnosnih sistemov. Tako se lahko spremenijo. Do prehodov med stanji
pride praviloma na diskontinuiran način, torej nezvezno, v obliki preskokov, prelomov, medtem
ko je za stabilizacijo novih stanj potreben ponavljajoč priklic in njihovo poglabljanje. Zato je
pomemben del terapije, da pacientki pomagamo priti v položaj, ko lahko aktivira želeno stanje
ob stabilnih zunaj terapevtskih okoliščinah, da bi potem te okoliščine lahko spremenila (npr. tako
da poveča lastno učinkovitost pri delu ali v odnosih s pomembnimi bližnjimi).
5 Nevronska samoorganizacija osebne identitete
V zadnjem delu članka želiva povezati koncept osebnosti oz. identitete s sodobnimi spoznanji nevroznanosti, še posebno z nevrobiologijo možganov. Naši možgani oblikujejo občutek
osebne identitete z neprekinjenim in aktivnim procesom. Na ta način zagotavljajo subjektov
občutek koherence in sposobnost delovanja. Vsi tipi oblikovanja mentalnih vzorcev kot tudi
reprezentacija selfa temeljijo na procesih nevronske samoorganizacije, ki se stalno odvija v nelinearnem kompleksnem sistemu, ki ga imenujemo “možgani”.
Vzorci mišljenja, čustvovanja, vedenja, kot so npr. stanja uma po zgoraj prikazanem Horowitzovem modelu, so proizvodi psihičnega dogajanja v človeku, torej ne gre za input od zunaj.
Nastajajo v stalni interakciji s socialnim in psihičnim okoljem, vendar so rezultat notranje dinamike. Mentalno dogajanje je stalen tok samoorganiziranega oblikovanja vzorcev, ki temelji
na ustreznih živčnih procesih. To je možno, ker so možgani kompleksen sistem, v katerem se
raznolike in večplastne resonance in nelinearne dinamike dogajajo povsod in stalno.
Poglejmo si osnovne strukturne značilnosti možganov, ki omogočajo večplastne resonance
in nelinearne dinamike:
- v možganih je ogromno število delov (nevronov) – približna ocena je več 100 milijard nevronov;
- nevroni so urejeni v mreže, ki so spet vpete v mreže (mreža mrež) in te spet v nove
mreže (mreža mrež mrež) itn.;
- en nevron ima 8000 do 10000 sinaptičnih povezav z drugimi nevroni, glede na obliko, lokalizacijo in funkcionalno vključenost;
- en nevron je neposrednem stiku s 1000 drugimi nevroni. Na ta način so živčne
celice izjemno gosto povezane. Npr. v principu je lahko vsak nevron v možganski skorji
preko dveh vmesnih nevronov (to pomeni preko treh sinaps) v komunikaciji z vsemi drugimi nevroni;
- signali oz. sporočila, ki vstopajo v nevron, se v njem obdelujejo na nelinearen način
(nelinearna obdelava signalov znotraj enega nevrona);
- prav tako se na nelinearen način prenašajo signali med nevroni, saj prenos signalov
temelji na kompleksnih mehanizmih povratnih zvez med nevroni in znotraj vsakega nevrona (nelinearna obdelava signalov med nevroni)
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- sorazmerno veliko je število nevronov za obdelavo signalov znotraj sistema (to je
znotraj možganov kot celote), manj nevronov pa je za aferenco (del živčevja, ki omogoča
prenašanje sporočil v možgane) oz. eferenco (del živčevja, ki omogoča prenašanje sporočil iz možganov) (približna ocena razmerij - aferenca : notranja obdelava v možganih kot
sistemu : eferenca <> 1: 100 000 : 1)
- mrežno vezje med nevroni omogoča večkratne in raznovrstne povratne zanke med
njimi (kombinacija pozitivne in negativne povratne zveze) kot tudi inhibicijsko – dezinhibicijske mehanizme.
Taka struktura natančno zadovoljuje vse kriterije za samoorganizacijo oz. za nastanek makroskopskih vzorcev iz dinamike sestavnih delov tega kompleksnega sistema, pri čemer makroskopska dinamika delovanje oz. vedenje posameznih delov usmeri na svoj tir (''zasužnji'') in
ga sinhronizira. Obratno lahko iz skupnega delovanja posameznih delov nastane struktura (red,
vzorci) s takimi lastnostmi in kvalitetami, ki se na ravni delov ne pojavijo (t. i. emergenca).
Damasio (2001) je eden vodilnih nevroznanstvenikov, ki poskuša najti nevrobiološko razlago
občutka sebe. Po njegovem teoretičnem modelu, ki si ga prizadeva empirično podpreti, občutek
sebe izhaja iz različnih stopenj zavesti, pri čemer začenja z nezavednim proto-jazom/sebstvom
(nem. Proto-Selbst, ang. proto-self), kjer gre za vzajemno 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 osredotočen na prostor in čas ter minljiv. Temelji na
povratnih zankah samo-reprezentacije (t. i. ''zemljevidih drugega reda''), v kateri se »upodobi«
oz. »preslika« proto-jaz/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 konsolidirajo, 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 reprezentacije sebstva, saj omogoča psihične
procese, pri katerih se doživljamo kot opazovalci in razsodniki opazovanih objektov, kot avtorji svojih misli, kot potencialni akterji dejanj v določeni situaciji. Individualno perspektivo,
''mojost'' in avtorstvo našega razmišljanja, čutenja in delovanja omogoča jedrna zavest, časovno
kontinuiteto pa naš avtobiografski jaz/sebstvo (Damasio, 2001).
Zelo diferencirana oblika razširjene zavesti je tista o lastni eksistenci in identiteti. Čeprav se
skozi življenje psihično in fizično spreminjamo (npr. 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, str. 165). Podobno kot
za to biokemijsko notranje okolje tudi za jaz/sebstvo ni značilna homeostaza, temveč homeodinamika, kar pomeni, da kombinira stabilnost in prilagajanje.
Naši možgani ustvarjajo konstrukcijo, ki nam omogoča, da se doživljamo kot pobudniki in
avtorji dejanj, da imamo podobo o samem sebi in da se občutimo kot koherentne in eno s samim
sabo. Jaz/Sebstvo bi lahko s tega vidika opisali kot dinamični urejevalec na visoki integracijski
stopnji oz. kot meta-reprezentacijo, s katero si vzporedno in hierarhično delujoči 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 človeček, t. i. homunkulus, ki nas upravlja in
drži na vajetih. Vendar ta ne obstaja, ravno tako kot v možganih ne obstaja upravljalno središče
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Predpogoj za nastanek zavesti o jazu/sebstvu je, da v možganih delujejo koherentne in konvergentne strukture, znotraj katerih se med sabo »preslikavajo« nevronski vzorci aktivacije. Če
pri tem sodelujoče zanke povratnih zvez ne delujejo, npr. zaradi možganskih poškodb, ne pride le
do specifičnih izpadov, temveč tudi do izklapljanj, ki vplivajo na posamezne funkcije, na zavest,
pa tudi na zavest o lastni identiteti. Jaz/Sebstvo je produkt samoorganizacije celotnih možganov,
pri čemer so določena področja še posebej pomembna. Naslednji pogoji so osnova za doživetje
oz. izkušnjo koherentnega jaza/sebstva:
1. Različni nevronski sistemi opravljajo različne funkcije (npr. vidni in slušni predeli
možganske skorje), vendar so del istih možganov in doživljajo isti svet. Koordinirana
vzporedna plastičnost možganskih sistemov med drugim temelji npr. tudi na skupnem
inputu teh sistemov.
2. Sinhronizacijo omogočajo preko velike oddaljenosti sinaptična preklapljanja in
sinhrona aktivacija. Veliko kompleksnejših funkcij, kot so zaznavanje, spomin, motivacija in čustvovanje, je povezanih z delovanjem prostorsko razpršenih, a sodelujočih
možganskih področij. S sinhrono aktivacijo (npr. v področju gama frekvenc elektroencefalograma) 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 (npr. dopamin, serotonin, noradrenalin, adrenalin ali acetilholin).
Nevromodulatorji posežejo v prenos signalov med nevroni in modulirajo predvsem tiste
celice in sinapse, ki so ob njihovem prihodu že aktivne. Modulatorni sistemi se mobilizirajo pri pomembnih izkušnjah in okrepljenem vzburjenju. Na ta način povzročijo selektiven prenos informacij v tiste sinapse, ki te izkušnje ravnokar 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 (npr. serotonin v kombinaciji z določenimi
receptorji deluje ekscitatorno, v kombinaciji z drugimi pa inhibitorno). Zaradi njihove
široko razpršene aktivnosti obstaja velika verjetnost, da bodo dosegli tiste aktivne sinapse
posameznih procesirajočih sistemov, v katerih se ravnokar procesirajo in kodirajo različni
vidiki nekega doživetja oz. izkušnje.
V okviru sinergetike razumemo vpliv nevromodulatorjev na plastičnost nevronskih
sistemov kot delovanje kontrolnih parametrov. Selektivnost sistemov za njihove kontrolne parametre obstaja 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 konvergenčnih conah. Konvergenčne cone so sistemi, v katere se stekajo informacije iz
različnih področij in se med sabo integrirajo. Takšne konvergenčne cone se npr. nahajajo
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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.
Specifične senzorne reprezentacije tukaj postanejo multimodalne in nastanejo konceptualne reprezentacije. Pri gradnji eksplicitnega dolgoročnega spomina in pri tvorjenju
kompleksnih relacijskih povezav sodelujoči hipokampus je tako neke vrste meta-konvergenčna 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 projicirajo. Nastanek urejevalcev v hierarhično višjih sistemih ima vpliv na samoorganizirajoče procese, ki
se dogajajo v hierarhično nižjih sistemih.
5. Bistvena meta-konvergenčna cona so spominska področja v medialnem temporalnem režnju. Proizvajajo lahko zavestne spomine, v katere integrirajo ločene in implicitno
kodirane elemente drugih sistemov. Vendar pa lahko aktualna zavest pride do konstrukcijskih dosežkov medialnega temporalnega režnja le, če ti pristanejo v delovnem spominu.
V tem prefrontalnem funkcijskem sistemu se nahaja naša trenutna resničnost, subjektivni
trenutek. V njem se povezujejo objekti našega doživljanja oz. izkušnje ter naš občutek
jaza/sebstva. LeDoux (2003) pravi, da v delovnem spominu nastane delovni jaz/sebstvo,
trenutna tvorba, ki je bistvena za simultano obdelavo vseh mogočih izkušenj, za odločanje in upravljanje vedenja. V smislu „vplivanja navzdol“ (ang. „top down) 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 npr. za predvidevanje bodočih posledic odločitve zelo pomembno. Dorzolateralno področje prefrontalnega korteksa omogoča reprezentacijo 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
povezovanje 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 impulzov za modulatorne sisteme v možganskem deblu. Od tam
se regulira tudi naš aktivacijski in energetski nivo celotnega organizma (prim. Lambertz,
Vandenhouten in Langhourst, 2003). Amigdala, ki postane aktivna v nevarnih situacijah,
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 (npr. adrenalin in noradrenalin preko hipotalamusa in stresne osi hipotalamus-hipofiza-nadledvična žleza), na aktivnost sosednjega
hipokampusa (pomnjenje situacij, povezanih z nevarnostjo) in na najrazličnejše predele
korteksa (npr. 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
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izključnost. To pomeni, da se lahko v hierarhiji nevronskih mrež tiste mreže, ki so povezane s čustvovanjem, hitro povzpnejo v funkcijo urejevalcev. Težijo k temu, da zasužnjijo
in po svoje sinhronizirajo številne funkcijske sisteme celotnih možganov. Mobilizacija
čustev obsežne kognitivne in energetske vire kopiči in zahteva zase. V močnih čustvenih
stanjih se ponavadi aktivira več možganskih sistemov kot v nevtralnih oz. manj čustvenih
stanjih. Stopnja vzburjenja [arousal] se poveča, s čimer se olajša učenje, ki temelji na
koordinaciji različnih možganskih sistemov. ''Čustvena stanja spodbujajo razvoj in poenotenje jaza/sebstva, ker usklajujejo vzporedne plastične procese v celotnih možganih.''
(LeDoux, 2003, str. 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 oz. zadovoljitve potrebe (LeDoux, 2003, str. 317). Še posebno sodelujejo v motivacijskem sistemu oz. v anticipatorni fazi motiviranega dejanja dopaminski sistemi, ki se
ob vzburjenju aktivirajo v ventralno tegmentalnem predelu možganskega debla. Medtem
pozitivne občutke ob izpolnitvi želje oz. v fazi konzumacije posredujejo predvsem telesu
lastni opiati. Osrednjo pozicijo v dopaminskih 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 njihovi temu ustrezni transformaciji. Motivacijska stanja vodijo k intenziviranju koordinacije procesiranja informacij znotraj in med posameznimi možganskimi področji, mobilizirajo vedenje ter ga usmerjajo
na doseganje oz. izogibanje določenim izkušnjam (Approach vs. Avoidance). Zaradi tega
jim lahko pripišemo pomembno funkcijo kontrolnega 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
spomina. Vsaka izkušnja in vsaka pulzacija jedrne zavesti se na ta način vgradi v osebne in individualne 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 kompleksom globoko zakoreninjenih spominov na enkratna
zgodovinska dejstva in na posameznikove trajne značilnosti« (Damasio, 2001, str. 210).
Ta most je tudi ključ razširjene zavesti, do katere pride, ko delovni spomin istočasno skrbi
za aktivnost določenega objekta, ki se reprezentira, in avtobiografskega jaza/sebstva oz.
ko tako določen objekt kot tudi objekti lastne biografije istočasno porajajo jedrno zavest.
Kot vidimo, je »jaz«/»sebstvo« zapleteno sestavljen nevronski konstrukt, ki temelji tako na
tesni koordinaciji kognitivnih, čustvenih in motivacijskih procesov, kot tudi na koordinaciji implicitno in eksplicitno (zavestno) delujočih sistemov. Je produkt nevronske samoorganizacije.
Za psihoterapijo je ključnega pomena, da razumemo, kako poteka nevronska samoorganizacija in po kakšnih principih deluje (Schiepek, 2004). Razumevanje procesov samoorganizacije je
zelo dodelano v sinergetiki kot pomembnem delu sistemske znanosti, tako da ta omogoča razvoj
modernega, naravoslovno utemeljenega koncepta integrativne psihoterapije, ki presega posamezne psihoterapevtske pristope, saj je transdisciplinarna. 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
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registriramo, evidentiramo in analiziramo (npr. Sinergetski navigacijski sistem) (Schiepek et al.
2005ab; Haken & Schiepek, 2006; Schiepek et al., 2007, 2008, 2009).
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Domače živali in njihova vloga v življenjskem ciklusu
družinskega sistema
Pets and Their Part in the Family System Lifecycle

Abstract

I

n the following case study of family lifecycle, we use family system approach to show the part that pets
(dogs) have in every process of maintaining homeostasis and family system development. In this article,
you will find clinical analysis of psychological dysfunction in the families both with a pet and without it
giving example of how a pet (dog) engaged in the family system could take part in separation process, or
stabilize the monadic stage, or represent triangulated system element.
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Povzetek

V

članku podajava študijo primera družinskega življenskega ciklusa, tako da iz vidika sistemske družinske terapije prikaževa vlogo domačih živali (psov) v vzdrževanju homeostaze in razvoja družinskega
sistema. S klinično analizo psihološke disfunkcije v družinah z in brez domačih živali pokaževa, kako
domača žival (pes) sodeluje v procesu separacije, v stabilizaciji samske faze in kot element triangulacije.
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Introduction

Systemic approach (von Bertalanffy, 1968; Wiener, 1954) perceives family as social system
(Ackerman, 1970; Bateson, 1972). Most authors (McCarthy, 1994; Papp, 1983; Satir, 1983) claim the family system functioning to be controlled by two laws: the law of homeostasis and the
law of development. The law of homeostasis was first devised by Walter Cannon in 1930 (Cannon, 1978). He introduced this term as a name for »co-operated physiological processes serving
to support most of the body’s stable conditions.« Later, the term applied also to an open system’s
potential to maintain dynamic stability of its internal condition.
The word homeostasis was brought not only in biology but also in ecology, cybernetics, and
family system approach. As a social system, family ought to maintain its stability; it should also
develop and adapt to the environment changes. Homeostasis works via negative feedback. In
this case the feedback contributes to keeping stability and reduces the gap between system operation and its status quo. Homeostatic regulation options vary a lot in family systems. The most
widespread ones are conflict, diseases, social dysfunction of one of its members, triangulation,
and substitution (Bapгa, 2009/Varga, 2009; Бейкер, Варга, 2005/Baker & Varga, 2005, Haley,
1980).
Positive feedback increases deflection from stable state and causes irreversible changes in
the system. Open systems need both feedback mechanisms for effective operation. In family
systems, positive feedback forms the basis for a jump to the next stage of the family lifecycle.
During their work, psychologists and psychotherapists (Bapгa, 2009/Varga, 2009; von Bertalanffy, 1968; Carter, McGoldrick, 2005; Newman & Newman, 1998) noticed that most families
follow common sequence of stages. The stages can be associated with changes in family structure or body, or to the process of psychological development of the family members. At each
stage, an individual must change their attitude to successfully adapt to the new life conditions. If
homeostatic regulation has too much influence i.e., the balance of stability and development is
tilted, people don’t change their attitudes enough and/or they do it too late. In such case, family
‘gets stuck’ on some stage and becomes dysfunctional or gets into a crisis.
The following stages of family lifecycle are described (Rakel, 2002):
1. Independent single life or monadic stage.
2. Couple or dyadic stage.
3. Children or parenthood state.
4. Children separation (separation).
5. Retired couple or »empty nest«.
6. Single life of an elderly; new monadic stage.
Functional family goes through all the phases above in accordance to social and biological
norms; entering a new phase doesn’t cause the family system to fall apart. In a dysfunctional family, the stages timing is often incorrect or the family can break while getting to another phase:
for example, it happens after a child is born or after the children leave their parents’ home. In
fact, there are few families which are always functional or always dysfunctional. A normal family can become functional or dysfunctional according to their overall life situation and current
stressors. During dysfunctional phase, homeostatic regulation is achieved by means of behavior
disorders of one or more family members. Reference materials give numerous and various exam-
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ples of symptomatic behavior contributing to maintenance of pathologic homeostasis (Haley,
1980; Madanes, 1984; Satir, 1983; Selvini-Palazzoli, Boscolo, Cecchin & Prata, 1978). In our
practice, we face an extraordinary phenomenon of family homeostasis contributed not only by
people but also by family pets.
During recent decades, so called industrial societies have shown both escalating urbanization
and »pet phenomenon«: the number of animals – mostly dogs – kept by urban families with no
specific pragmatic purpose is growing dramatically. City inhabitants declare significance of their
animal companions by their willingness to spend long time with them, to suffer inconvenience
like noise, mess, broken stuff, inability to spend a vacation out of home, etc., and invest huge
funding in their upkeep (Bernstein, 2005; Melson & Fine, 2006). The evidence of animals taking
a special role in the life of their owners is given by the fact that 68% to 97% city inhabitants
name them members of the family (Heidenberger, 2000; Kruger & Serpell, 2006). The term pet
was introduced in 60s for such animals, unlike the others serving practical needs as house guards
or food (Folge, 1987).
We want to emphasize the fact that pet phenomenon develops in many countries in parallel
with growing urban prevalence (Swabe, 1996). Though large families often keep animals in rural
zones, the message of having a »special, deep and intimate relationship« with pets comes considerably more often from people who live in the cities and have small or single-parent families
or come from the family with divorce background (Holub, Tyrlik, Janackova & Ernstova, 2005;
Poresky & Daniels, 1998). The respondents from city families considerably more often report
emotional involvement and deep attachment to their pets; they engage their pets in family life
schedule and spend money for their treatment or upkeep more willingly than people from rural
areas (Serpell, 2002; Swabe, 1996).
The concept of pets as part of urban family is also facilitated by the idea of anthropomorphism – assignment of human qualities to non-human subjects or objects – which is much supported
by modern urban culture (Wynne, 2007). Growing tendency for ‘hominization’ of the animals is
most distinguished in urban population. The more they detach from nature, the more necessary
becomes anthropomorphism for satisfying human-to-animals relations as »explanatory lubricant which is essential to maintain the dialog« (Horowitz & Bekoff, 2007). Anthropomorphism
appears to be almost the only way to describe, to explain, and to predict the animal behavior
– especially for animals kept as pets (Gorszyca, Fine & Spain, 2006; Serpel, 2002). Most specific qualities related to the people’s inclination to anthropomorphism are juvenile and neonatal
strokes in pets’ appearance. However, behavioral stimuli to hominization is even stronger – thus,
anthropomorphic features are assigned most easily to the animals that show distinctive behavior
aspects of successful non-verbal communication of humans like behavior signs of being ready to
response or keeping visual contact or muzzle and body emphatic reactions and adjusting to the
human rhythm etc. (McNicolas & Collis, 2006; Mitchell & Harm, 1996). According to some writers (Horowitz & Bekoff, 2007; Wynne, 2007), anthropomorphism is an ‘intercultural tendency’.
Hypothesis
In our practice of family psychotherapy and correction of dog behavior we noticed that pet’s
functioning in the family comply with the same rules as humans’. They participate in every
process of homeostasis maintenance and family system development. We suppose that pet dogs
fit into family system as its elements and take similar part in it as human family members. In
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dysfunctional families, dogs maintain the dysfunction.
Clinical Study
Here we shall consider dysfunctional versions for stage-change scenarios of family lifecycles
with participation of both humans and pet dogs.
Dysfunctional version of the first stage features problems in building a family or inability
to find a partner. Normal age for building a family is largely determined by socio-cultural standards. Like in other European and American countries, the average marrying age in Russia increased by four years recently (Захаров, 2006/ Zakharov, 2006). Monadic stage lasts longer now.
The concept of homeostatic regulation for single life is based on building alternative connections and relations with other people or substitutes. Common sense brings up typical scenarios
of old bachelors’ or spinsters’ lives like work addiction, preoccupation with one’s health, helping
relatives, etc.
You can often hear from young people from certain circles something like »I’m married to
my work« Complaints of problems with creating a family occur a lot in our practice of family
therapists. The most widespread case is a young woman of 32-34 years old without marital experience. She’s closely connected to her parent family.
V. (34). Her father is a hard worker and good earner; her mother doesn’t work, she’s into alcohol abuse. V. spends all her spare time with her mother; she takes her to vacations and tries to
control her alcohol abuse. Besides, V. works a lot as well. The family lives in Moscow suburban
but she works in Moscow and is absent from home for 12-13 hours on working days. Instead of
looking for a partner, V. is busy with her alcohol-dependent mother. V. is co-dependent herself.
Here’s a most typical example of person’s relationship with parents as an alternative to relationship with potential partner.
G. (32) is a striking example of a similar alternative relationship. She has had several significant relationships with men but it never got to marriage. It’s four years since G. moved in to
her friend who lives in another town. G’s friend is almost 10 years older than her. She’s divorced
with a teenage daughter. G. moved in with her after she met a young man from the same city
over the Internet. She fell in love though the young man is married and makes no secret of this
fact. They didn’t end in romantic relationship and G.’s not even in love any more. She found a
job and stayed at her friend’s. Thus, G.’s life consists of working and helping her friend with her
kid and her household. However, her friend spends a lot of time with men; she’s living through
either passionate love or tragedy of separation. G. is her confident, adviser and helper without
any private life of her own.
This is an outstanding example of homeostatic overregulation of monadic stage by substitution: G.’s friend is a devil in leading private life while G. is taking the rap for her. Similar regulation process can involve pets as well.
We found this case while working with a family case.
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I., male, is about 40 and lives with his mother. He has a female pit-bull. The dog is extremely
aggressive to other dogs and walking her is a complicated routine - so, I. walks her mostly at
night. Besides, the pit-bull makes puddles and goes her ‘number two’ in the apartment. I. is very
active in the Internet; he makes lots of female acquaintances there. On the dates he declares
commitment and wants to get married. The relationship he discussed during his therapy lasts
two years. I. says that he’s in love and wants to move in with his girlfriend. It’s clearly impossible
since he lives with his mom in a small apartment. His girlfriend’s apartment is large, and it’s
presumably great but the one condition she makes is that I. doesn’t bring there his dog. I. refuses
to leave the dog with his mother. Thus, his relationship doesn’t become marriage. At the same
time, he maintains his Internet affairs. In this case the dog makes an excuse for his inability to
marry his girlfriend.
The dog here is a substitute which helps maintain monadic stage.
The second phase of the lifecycle – couple building – is very important for the family. At that
moment, the couple sets up their psychological marital agreement, both public and unspoken,
and makes the rules of their future family life.
The law of homeostasis – whose purpose is keeping the status quo – often shows in both future spouses as inadequate pre-wedding doubt and anxiety increase. The anxiety often persists in
the early period of marital life. It’s hard to change life style and habits. There’re a lot of examples
for young couples who returned to pre-marital lifestyle and moved back to their parents in case
of persisting conflicts.
R. is a young woman, freshly married; she is knowledgeable and energetic person and came
to us to get an advice about her dog. R. couldn’t leave her dog at home for a long time. She
explained it with her fear for the pet: as soon as she leaves, the dog can start “crunching her
paw.” Three months ago the dog hurt its forepaw. However, the therapist found out that the paw
was completely healed; no trace of the injury remained. During the therapy, we learned that before R.’s marriage the dog played a role of her companion: they ‘fled’ her parents’ home together
and moved together from one rented apartment to another. R. paid a lot of attention to her dog;
after work she ran home to see it and spent all her spare time walking it. Now, after her personal
life improved, R. experienced guilt towards her dog without being aware of it. She didn’t need
help from animal handler.
Saying that the dog is just a dog and people should live lives of their own didn’t lift her guilt.
Success was achieved by the idea that dogs need 14-16 hours of sleep instead of 8 hours for humans. This message provoked a stormy emotional reaction from R.; she felt relief. R. revised this
idea several times asking if it was true. At the final meeting, the therapist spoke to both young
marrieds about the dog’s role in R.’s life and told them that R.’s concern about her dog largely
expressed the anxiousness present at current stage of their family life (creation of marriage union). They received a task to find a new role for the dog in their family together.
There are multiple clinical researches and studies dedicated to the crisis and problems of dyadic life. We know (Baker & Varga, 2005) that two-people family system is an unstable structure
given easily to tension and anxiety related to the relationship. Projection of dyadic anxiety to the
child is a widespread way to reduce the dyadic tension. System family approach started as a method of helping children who became subject to like projection, so called triangulated children.
They are called triangulated because they get engaged in emotional relationship of their parents
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and change the dyadic structure turning it into a triangle. Most works in family system approach
are dedicated to children who maintain the family homeostasis with his or her diseases (Baker &
Varga, 2005; Haley, 1984; Satir, 1983).
V. (see the case above) is a triangulated child. According to her memories, she’s had friends
in kindergarten and elementary. Girls would come to visit her home and she would visit them
back. She was about twelve when her parents first started to ban her friends from the house. V.’s
father objected her long phone talks. At the same time, her mother’s alcohol addiction appeared
and the parents were ashamed of it. That’s why they cut their own social circle and separated
V. from other children as well. The parents confronted each other a lot; the father started to
delegate his caregiving task to V.: if he found her mother drinking he accused V for letting it
happen. The mother addressed to V. with her complaints about the father creating an alliance
against him. The family system turned to triangle: V.-Father-Mother. V. became a caregiver for
her mother instead of the father giving him a leave from family problems. She turned to a sort
of emotional separator between her parents increasing the distance between them and reducing
the tension in the couple which helped keep the marriage going. During her college studies and
work, V. never made new friends. Separating from parents is impossible from her; she considers
this treason.
Problems can appear in dyadic life both at its early phase and at the stage of »empty nest«
when the children grew up and separated from the parents. In this case, a pet might reduce the
tension in the couple.
»I was acquainted to a retired couple who dedicated themselves to their dog called M. They
took her around to every place they went. They didn’t travel abroad for almost 20 years since
they refused to leave M. in the nursery for the time of their vacation. Their mere lives were revolving about their dog as well. They came to me repeatedly in a great fear for M. Ear scratch,
cough, slight limp – everything made a reason to visit a vet. Every time they came to me they
broke to discussion. »If you didn’t take her for that long walk she wouldn’t catch cold.« They
always argued about the dog but at the same time they kept telling me how sweet she was.
Sure, M. slept in their bed but as she grew older her health weakened and problems appeared. When she turned 17 she developed incontinence. The owners weren’t as preoccupied as
I expected. Independently, each of them claimed the dog their best friend. When the problem
appeared first, they covered their bed in plastics so that M. could keep sleeping with them. Now
they were packed to keep her in their bed! The bed’s lower end was covered with tarp, on top they
laid bath towels and changed them every morning along with cleaning the dog.
M. was dying… At last, her load of problem became overwhelming: she got heart murmurs,
her liver grew to occupy half of abdominal, and her stamina withered to a minimum. I supposed
that it was time to let me put her out of pain.
But they didn’t want to be free; they couldn’t do it. Finally M. died, almost reaching the age
of 18. Her owners were in deep sorrow. They cried heart out when they brought me her body and
tried to console each other holding each other’s shaking hands. However, they divorced after a
year (Folge, 1987: 51-53).
The third stage of the family lifecycle starts with the birth of a child or children. This is a
critical point as well because the family has to reshape psychological marital agreement, to re-
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distribute functions and change their life style. According to statistics, (www.1stat.ru) the divorces fell mostly on this stage of lifecycle. However, this stage brings lots of complications and
conflicts as well even to those families that kept from breakdown. One of dysfunctional versions
of this stage is the family’s refuse to take the new child’s needs and individual features into account. The family ignores the urge of change related to the child’s birth. The parents might leave
the sleeping baby at home in the evening. Sometimes this behavior is justified like: »I always
thought freedom and independence to be extremely important. That was the way you (daughter)
were brought up. When you were a tiny girl, we left you alone at night. You would wake up and
cry but no profit! No one home! So, you would go to sleep again.« (Boris Nemtsov’s interview in
Roditelskoe sobranie (2003). 3:18) Difficulties of transfer to the third stage can explain the fact
that the family with a newborn child wants to take a dog as well. Pet specialists realize that the
moment of a child birth is not a right point to take a dog. The family’s typical excuses are: »we
want the baby to be good-natured« or »my wife stays at home with the child anyway”.
Family G. (Husband: 48, second marriage; has two children from the first marriage; Wife:
28; male child of 8 months). The family invited the pet specialist to consult about taking a dog.
Both of them were stressed in the beginning of the talk, the husband interrupted the specialist
and told lot of stories about his childhood and »his« dogs (he lived in the Northern region and
the dogs weren’t living in the apartment). Both spouses say that dogs are essential for children’s
education. When the expert tries to explain them that the dog couldn’t fill their real need and his
wife is already very busy while the puppy needs a lot of time and attention they cut it off saying
»yes we know«. After a week's time, the husband calls back to say that »we took a dog of another
breed, exactly as you told us«.
The next crisis point is the separation of the children after they grew up. If the child performed extra functions like being involved in triangulation, or maintaining the homeostasis by his
or her behavior disorders then the separation becomes very complicated. The parents don’t want
to increase their interpersonal distance to the child – actually they can’t do it; they try to attach
the kid more than ever. The most spread practice is discrediting the kid’s acquaintances, or anxious monitoring of the kid’s health. The parents might project hypochondriac attitudes or try to
convince the kid of the world’s extreme danger and the kid’s own life incompetence. At this age,
the kid’s normal psychological need encourages him or her to exceed the bounds of the family
and to create his or her own identity (Erikson, 1993). Therefore, keeping the child in the family
can cause various kinds of protest behavior. The separation might take a very inventive form.
S, 16, misses school classes, and has bad grades. She spends her time with people unknown
to her parents, doesn’t show up until late and doesn’t answer her cell phone. The family is hypochondriac; every one of its members has some case and their first response to stress is feeling
bad, sickness, blood pressure risings, cardiac attacks etc. Obviously, S’s behavior caused extreme stress and health issues in her parents. Roughly saying, S’s emancipation tries were »killing«
her parents. The solution came in S’s pregnancy: she kept it secret up to about 6th month and
then she brought forward a baby girl. This was Wisdom of Solomon. Now, S was attached to the
parents’ house not by their tyranny but by maternity. The conflicts were resolved and the parents
started to care about the baby. They sympathized with S and gave her freedom to entertain. Thus,
the baby became a separation agent and replaced S as her parents’ child. In the field of family
psychology, this exchange is called substitution.
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Pets can play the same role of separation agent.
I.’s family moved to Moscow from the town N when I. was 2. Her mother and father divorced
twice and married again; when I. was 13 her father moved back to N and never returned.
I. always asked her mother to permit her a dog. Since she was 15 or 16 she used to bring cats
or dogs home but her mother gave them away because »I. didn’t know how to care for them.«
When I. was 24 she brought home Dana (she called her after her father Daniel). Her mother
»was totally against« it and »resisted desperately«. »But she was already sick«, – explains I. and
that’s why she »managed to keep Dana«. According to I., »it cost her real fight with her mother«.
Dana was a 5 months old puppy; I. says that she »saved her from her former owner who was
emotionally cold person. I. can’t imagine that Dana could still live there.«
I. describes her dog as the »only soul mate she had« or as »another side of herself.« »She
was the first creature for whom I. had complete responsibility. With her, I. realized that I. repeated many kinds of Mother’s behavior: I. used to force her to eat, used to get angry. The dog was
»weak, languid, listless« and I. felt guilty for »driving her to this«, I. kept giving excuses.«
When her mother died, I. spent 5 years with Dana alone. Leaving for business reasons, she
»hired a nurse« asking a friend who had a good contact to Dana to stay in her apartment: »it
was better for the dog.« »Every day I. used to think how she fared without me.«
She says about her husband that »he treats the dog well« and »he joined their relationship
system.« After her child’s birth, I. experiences guilt towards her dog because she is no longer the
center of her world.
Discussion
We described the cases of dysfunctional stages in the family lifecycle and illustrated how the
pet dog can participate in the family life at various lifecycle stages.
Due to certain physical features – and more crucial, due to certain behavior and care requirements – dogs become the most popular pets in urban families (Bernstein, 2005; Melson & Fine,
2006) except for some countries like Australia. Nowadays, human society and human-made urban environment make natural ecological niche for domesticated dogs as a specie while certain
adaptations they had to undergo to live with humans caused remarkable changes in communicative, group, cooperative behavior of the dogs as well as in behavior focused on the maintenance
of contact with humans (Kubinyi, Virányi & Miklósi, 2007; Miklósi, Pogardi,Topált & Csányi ,
2000). Pet dogs pay close attention to human behavior and facial gestures; they notice human eye
line and other behavior hints like hand gestures (Byrne, 2003; Hare & Tomasello, 1999; Kubinyi,
Pongracz & Miklósi, 2009; Range, Virányi & Huber, 2007). During long time, the dogs were selected for breeding by certain features – both in behavior and appearance – proving their infantile
dependence on humans and willingness to the subordinate role in the group (Topált, Miklósi &
Csányi, 1997). Evidently, certain forms of behavior in dogs who live in urban families as companions stimulate their owners to demonstration of affection and active interaction, e.g., playing
(Horowitz & Bekoff, 2007; Topált, Miklósi & Csányi, 1998). Dogs would »solve«their everyday
problems mainly for their owner’s benefit. Dogs have a certain type of descriptive behavior serving to draw the owner’s attention to the objects of the dog’s interest or problem situations that
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the dog can’t solve without aid (Miklósi et al., 2000; Miklósi, Topált & Csányi, 2004). The more
the owner humanizes his dog, the more dependent is the dog’s behavior in the situations that
should be solved by independent decision (Topált et al., 1997). We see that dogs can show the
behaviors that »meet the operational criterion of attachment«; they also shorten the distance and
look for contact with their owner when in a situation of uncertainty (Topált et al., 1998). Neither
the wolf which is the dog’s closest relative nor wild (feral) dogs shows such behaviors (Byrne,
2003; Kubinyi et al.; Miklósi, et al., 2000).
Keeping dogs as companions in the city and walking them make it possible for people to
benefit from the most important pet’s function: facilitation of communication with other people,
realization of need for affiliation and social integration. Most widowers or widows who report
receiving large support are dog owners (McNicolas & Collis, 2006) because the upkeep of the
dog requires steady daily schedule and thus they had »a reason to get up every morning«. The feeling of being normal originated in meeting other people who walked their dogs and didn’t know
about their loss; this feeling made contrast to discomfort and even tendency to avoid those who
used to know the deceased. For most townspeople, their relationship with pet dogs could play
central role in their daily schedule and be more permanent, more important, and more consistent
than their relationships with other people (McNicolas & Collis, 2006).
Pet dogs are part in non-verbal communication channels of the family system serving to emotional interaction of the members. Haptic contact to the animal makes an essential part of this
interaction. It provides ‘emotional confirmation’ (as in Catherine Dolto, (Дольто, 2007) which is
extremely important according to all the dogs’ owners. (»He’s always happy when I come home«
or »she is so sweet when she cuddles me.«) Besides, the mere nature of pets’ non-verbal communication and the quality of feedback people receive from them make it almost inevitably safe
(since it’s non-evaluative, sensitive to the human’s slightest emotion, and mostly positive) for
human recipient and allows them to decrease anxiety or stress level. The trust in communication
with animals increases even more due to the missing double binds – the gap between verbal and
non-verbal data – in this communication (Kruger & Serpell, 2006; McNicolas & Collis, 2006).
Thus, dogs being social specie (according to its gregariousness) are easily engaged in family
groups. Their rich behavioral repertoire, their attention to human emotions and requests, their
tendency to copy and »manipulate« their owners with their behavior to solve their own problems
– all that makes it possible for humans to implement various group scenarios with participation
of the dogs. Thus, the primary motives for modern people who’re trying to decide on taking a
dog in the city are the ones related to solving different problems of trusting relationship with
significant others (Федорович, 2001/Fedorovich, 2001; Федорович, Непринцева, 2001/ Fedorovich & Neprintseva, 2001).
Clinical analysis of the above cases of psychological dysfunction in families both with a pet
and without it shows that the pet is able to perform multiple functions in the system – like its
human elements. The dog might take part in separation process, or stabilize the monadic stage,
or be a triangulated system element, depending on the stage of family lifecycle. In every case, the
dog maintains the homeostasis of the family system as one of its elements. Dogs have a capacity
to maintain the specific kind of communication adopted in the family. Here is an outstanding
example.
O. asked the trainer to teach obedience to her one year old male Rottweiler. After 6 lessons,
the trainer taught the dog basic commands. Though the dog had obviously made significant
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progress in the training, the owner complained that at home, his behavior went from bad to worse. She stopped do her »homework’«saying that it didn’t work at all. According to O., the dog
started to behave aggressive with her and her 18-year old daughter. For example, when the dog
slept on the carpet in the middle of the room, both she and her daughter had to stay on the sofa;
they couldn’t pass the dog that raised his head and growled. The Rottweiler learned to open the
fridge and rake the food out with his paw; O. couldn’t prevent him from doing that because he
“gave her an evil look” and growled.
Finally, O. came to the trainer with her hand bandaged – the dog bit her – and said that
she has handed him away as soon as she returned from hospital. In two days she called back
to consult about the breed of a new dog. She refused all the advice to take non-aggressive and
obedient dog. Soon the trainer learnt that she took in a male bloodhound which requires even
more knowledge and consistent effort in obedience training.
One year earlier, before taking a Rottweiler, O. divorced her husband. She initiated the
divorce herself motivating it by her husband’s physical aggression to her and their daughter
(Федорович, Непринцева, 2001/ Fedorovich & Neprintseva, 2001).
This case shows that the woman’s victimized behavior was complementary to both her
husband’s and her dog’s aggression. Analyzing her attitude at trainer’s class, we see that the
more the dog became obedient, the less she liked it. O. rejected the changes; she didn’t do her
homework and missed classes because of »being sick«. She complained about the dog’s aggression but she still missed the classes; she asked for advice but never followed it. She provoked the
dog’s aggression at home.
In the family, pets become part of family system (Triebenbacher, 2000); on one hand, they
help maintain the homeostasis but on the other hand, they follow the system’s rules like any other
element (Варга, Федорович, 2009/Varga & Fedorovich, 2009). The dogs can do it due to the
following drivers:
1. The potential of being involved in non-verbal communication in the family (Федорович,
Варга, 2009/Fedorovich, Varga, 2009)/
2. Emotional and physical qualities showing their infantile attachment to the owner supported by
direct artificial selection while producing modern dog breeds.
People started to assign new roles to the dogs because progressive urbanization and growing
significance of nuclear family compared to that of multi-generation one caused growing emotional hunger and psychological problems of urban people. Our clinical studies of families with a
pet (dog) proved that animal companions contribute to both positive and negative feedback on
equal basis with humans and that they can promote family system development as well as its
stagnation.
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Znanstveni prispevki

Klaudija FERČAK
Telo in vključevanje telesne dimenzije
v relacijski družinski terapiji
Body and inclusion of bodily dimension in
relational family therapy
Povzetek

P

sihoterapija se v zadnjem času vse bolj usmerja na telo. Raziskave s področja nevroznanosti so prinesle
vrsto novih spoznanj o možganih, telesu in razumu. Spoznanja so pomembna tako za teoretična izhodišča kot za prakso psihoterapije in omogočajo dialog psihoterapije z nevroznanostjo. Čedalje več modelov
psihoterapije v svoja teoretična izhodišča in prakso vključuje spoznanja, ki temeljijo na razvojno relacijskih konceptih, nevroznanstvenih spoznanjih, kliničnih opazovanjih psihosomatskih izrazov telesnega in
čustvenega doživljanja v terapevtskem odnosu. Med njimi je tudi inovativna relacijska družinska terapija.
V raziskavi nas je zanimalo, kakšna stališča imajo terapevti in supervizorji relacijske družinske terapije do
telesnih procesov, vključevanja telesne dimenzije v terapevtski in supervizijski proces, kakšno je njihovo
zavedanje telesnih senzacij in katere telesne senzacije prepoznavajo kot telesni kontratransfer. Ugotovitve
kažejo, da imajo terapevti in supervizorji pozitivna stališča do vključevanja telesa in telesnih senzacij, prepoznavajo svoje in klientove senzacije ter zaznavajo telesni kontratransfer.

Ključne besede

notranjetelesne senzacije, telesni kontratransfer, relacijska družinska terapija, supervizija

Abstract

C

urrently, in the world of psychotherapy, there is a shift in focus towards the body. Neuroscience has
brought many new discoveries about the brain, body and mind. These are all relevant to the theory and
practice of psychotherapy and hence initiate a dialogue between psychotherapy and neurobiology. Many
models of psychotherapy incorporate a growing body of knowledge into more complex clinical models that
are grounded in developmentally relational concepts, in neuroscience data and in clinical observations of
the psychosomatic expressions of bodily experiences in therapeutic alliance. Among them is the innovative
relational family therapy.
The key point of our study was to establish the attitude of therapists and supervisors of relational family
therapy towards the incorporation of the body and bodily processes into the therapeutic process and the
process of supervision. Another goal was to assess their ability to be conscious of bodily sensations and
countertransference. Research study showed that therapists and supervisors have positive attitudes towards
incorporating the body and bodily sensation into the therapeutic process and into supervision. It was also
established that therapists perceive their own bodily sensations (they have body awareness) and the sensations of the client, and they perceive body countertransference in the psychotherapy process.
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inner body sensation, body countertransference, relational family therapy, supervision
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1 Telo v psihoterapiji
Leta 1994 je Jack Rosenberg, ustanovitelj integrativne telesne psihoterapije (angl. Integrative
Body Psychotherapy), dejal, da bo čez 20 let neetično izvajati psihoterapijo brez vključevanja
telesne dimenzije (Caldwell, 1997).
V zadnjih letih psihoterapija vstopa v novo obdobje, saj se vse bolj preusmerja na telo ter
znova odkriva vlogo in pomen telesa. Totton (2003) in Stounton (2002) to pripisujeta razvoju
znanosti in družbenim razmeram. V sodobnem času in v danih družbenih razmerah, ko se vrednote hitreje spreminjajo, norme pa počasneje oblikujejo, se psihoterapevti čedalje manj lahko
zanašajo na »zunanje« oblike in norme, zamisli in teorije, kulturni in socialni etos, navade in
tradicije. Kar jim ostaja, je njihovo lastno telo, s katerim vstopajo v terapevtski prostor, in z njim
povezana telesna identiteta, ki ob vseh spremembah ostajata trdno izhodišče njihovega delovanja
(Staunton, 2002). Najbolj opazen del k večjemu poudarjanju telesa v psihoterapiji je v sodobnem
času zagotovo prispeval razvoj znanosti. Spoznanja nevroznanosti vse bolj postajajo del našega
vsakdanjega življenja, prav tako pa tudi strokovnih področij, vključno s psihoterapijo.
Nevroznanost danes podaja pomembna spoznanja o povezanosti in prepletenosti telesa (angl.
body), možganov (angl. brain) in razuma (angl. mind) ter vlogi psihoterapevtskega odnosa in
njegove moči poseganja globoko v posameznikovo življenje, ki ne spreminja samo njegovega
čustvenega sveta, ampak tudi telo in možgane (Badenoch, 2008, 2011; Cozolino, 2002, 2006,
2010; Ogden, Kekuni in Pain, 2006; Siegel, 1999, 2007, 2010; Schore, 1994, 2003a, 2003b,
2011).
Raziskave nevronske plastičnosti (angl. neuroplasticty) tako na primer prispevajo pomemben
vpogled k razumevanju sprememb, ki se zgodijo v terapevtskem procesu, saj dosedanja spoznanja kažejo, da naši možgani rastejo in se spreminjajo celo življenje in da imajo pri tem pomembno vlogo interakcije z okoljem. Zaradi svoje narave in strukturiranosti je psihoterapevtsko okolje
varno okolje za spremembe in psihoterapija močno interventno orodje, ki direktno deluje na
možgane in jih spreminja (Siegel, 1999, 2007, 2010; Cozolino, 2002, 2006, 2010; Schore, 2011).
Nadalje razvojne raziskave ugotavljajo pomen navezanosti za otrokov razvoj in pomembnost interakcije primarni skrbnik – otrok za vzpostavljanje sposobnosti samouravnavanja, občutka zase
in vzpostavljanja vzorcev navezanosti, ki spremljajo posameznika vse življenje. Čeprav imajo
zgodnje interpersonalne izkušnje pomembno vlogo v življenju posameznika in ga lahko zelo
zaznamujejo, raziskave navezanosti, spomina in z njim povezanega procesa učenja ter psihoterapevtskega procesa ugotavljajo, da ni nikoli prepozno, da posameznik ovrednoti zgodnje izkušnje
iz otroštva in postane oseba, kakršna si želi biti (Siegel, 2010, 2011). Psihoterapija je zato tudi
prostor, kjer se lahko popravljajo izkušnje primarnih odnosov in preoblikujejo notranji modeli
delovanja. Odkritje zrcalnih nevronov in njihove vloge pri interakciji z drugimi prinašajo nove
poglede na procese, ki potekajo znotraj terapevtskega prostora med terapevtom in klientom:
sposobnost empatičnega in telesnega uglaševanja (angl. attunement), čustvenega razumevanja,
zrcaljenja in celoten proces intersubjektivnosti niso več domena samo psihoterapevtskega prostora/dogajanja, ampak so postale predmet nevrobiološkega raziskovanja.
Poleg nevrobioloških spoznanj se je v svetu psihoterapije zgodila tudi »revolucija kontratransferja«. Če je v preteklosti transfer onemogočal odnos pacienta in analitika ter je analitik
v psihoanalizi bil zgolj stena, na kateri se zrcalijo in od katere se odbijajo pacientove pretekle
izkušnje, zgodnje otroške čustvene naravnanosti in želje, ki jih je prenesel na analitika, so avtorji
in klinična praksa psihoterapevtskih modelov, ki temeljijo na relacijskih izhodiščih, ta pogled
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spremenili; transfer so postavili v odnos in omogočili terapevtovo doživljanje – kontratransfer
(Kompan Erzar, 1999). V sodobni terapevtski praksi je sprejeto, da so terapevtova občutja, ki se
vzpostavijo kot odgovor na klienta, ključnega pomena pri njegovem delu. Sprememba pogleda
na transfer je terapevtom omogočila, da so »pristnejši«, in jih spodbuja, da so to, kar so, in da
vnašajo v terapevtski proces vse vidike sebe, tudi telesnega – vse v korist klienta (Samuels, 1993
v Staunton, 2002).
Večina psihoterapij danes priznava, da močan in ustvarjalen odnos med klientom in terapevtom omogoča plodovit prostor za terapevtsko delovanje in pojav sprememb znotraj terapevtskega procesa. Zato vse bolj prihaja v ospredje vprašanje terapevtovega samozavedanja, zavedanja
svojega telesa in to, kako terapevtova sposobnost zavedanja pomaga poglabljati samozavedanje
klientovega telesa. Terapevt je prisoten v prostoru z lastno telesno realnostjo, kjer je prisotno
tudi telo klienta. Posluša, opazuje, odziva se s telesom. Terapevt ima torej bogat vir podatkov, do
katerih lahko dostopa in jih uporablja v terapevtskem procesu (Staunton, 2002). To je njegovo
telo in njegova sposobnost telesnega samozavedanja.
Mnogo modelov psihoterapije na podlagi vseh spoznanj v svoja teoretična izhodišča in prakso vključuje spoznanja, ki temeljijo na razvojno relacijskih konceptih, nevroznanstvenih spoznanjih, kliničnih opazovanjih psihosomatskih izrazov telesnega in čustvenega doživljanja v terapevtskem odnosu. Med njimi je tudi inovativni relacijski družinski model, ki človeka pojmuje
v kontekstu njegove psihoorganske strukture, njenega razvoja in vzdrževanja v relacijski matriki
(Gostečnik, 2011, 2012).
V svojo teorijo relacijska družinska terapija umešča in integrira tri relacijske modele z njihovimi spoznanji, in sicer interpersonalno psihoanalizo, objekt relacijsko teorijo in psihologijo
jaza, ki integrirani v sistemski konfiguraciji dobijo svoje mesto (Gostečnik, 2012). Poleg omenjenih teorij se v zadnjem času teoretična izhodišča modela nadgrajujejo z najnovejšimi spoznanji nevropsihologije, afektivne nevroznanosti, interpersonalne nevrobiologije in raziskovanja
travme. Inovativni integrirani psihobiološki model terapevtskega pristopa, ki združuje intrapsihično dinamiko z interpersonalnimi mehanizmi in sistemskim vidikom, ki se delijo naprej na
kognitivno-mentalni in somatski del, skuša uravnavati temeljni afekt, ki preveva in prežema vse
odnose v njihovi nefunkcionalnosti in patoloških psihičnih vsebinah (Gostečnik, 2011, 2012). Te
odnose prebudi in jih naredi poznane, nato pa z novim odnosom, ki je vzpostavljen med posameznikom in terapevtom, skuša spremeniti medosebne odnose, osnovni sistem uravnavanja afekta,
ki vodi, usmerja in ohranja te odnose ter naredi regulacijo afekta bolj funkcionalno (Gostečnik,
2004, 2011).
2  Raziskava
V raziskavi nas je zanimalo, kakšna stališča imajo terapevti in supervizanti relacijske družinske terapije do telesnih procesov, vključevanja telesne dimenzije v terapevtski in supervizijski
proces, kakšno je njihovo zavedanje telesnih senzacij in katere telesne senzacije prepoznavajo
kot telesni kontratransfer.
2.1 Opis vzorca
K sodelovanju smo po osebnem pogovoru in elektronski pošti povabili terapevte relacijske
družinske terapije, ki redno tedensko opravljajo terapije, in supervizante, ki redno opravljajo
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supervizijo.
V raziskavi so sodelovali relacijski družinski terapevti iz vse Slovenije. Vseh udeležencev je
bilo 32. Od tega je bilo 22 (68,8 %) žensk in 10 (31,2 %) moških. Povprečna starost udeležencev je 37,34 leta (SD = 7,02). Glede življenjskega stanu je 16 (50 %) udeležencev poročenih, 8
(25 %) v partnerski zvezi, 4 (12,5 %) samskih, 1 (3,1 %) udeleženec je ločen, 3 (9,4 %) živijo v
redovni skupnosti.
Vsi udeleženci so se izobraževali na podiplomskem študiju zakonske in družinske terapije na
Teološki fakulteti v Ljubljani: 10 (31,2 %) jih ima dokončan ali dokončuje doktorski študij, 8 (25
%) jih ima magistrski študij in 14 (43,8 %) udeležencev ima dokončano specializacijo zakonske
in družinske terapije. Poleg izobrazbe iz zakonske in družinske terapije jih ima 8 (25 %) dodatno
izobraževanje iz drugih terapevtskih smeri: transakcijske, geštalt terapije, imago terapije …
Glede delovnih izkušenj smo udeležence prosili, da navedejo število ur terapevtskih obravnav, ki so jih opravili s klienti v terapevtski praksi.
Rezultati so pokazali, da so terapevti v času raziskave imeli opravljenih naslednje število ur:
do 550 ur 13 (40, 4 %) terapevtov, do 1.000 ur 10 (31,2 %), do 1.500 ur 5 (15,6 %) terapevtov, do
2.000 ur 2 (6,3 %) in nad 2.000 ur 2 (6,3 %) terapevta. Udeleženci opravljajo različno število ur
terapevtskega dela na teden, in sicer jih je 15 (46,9 %) opravljalo do 5 ur terapij na teden, 7 (21,9
%) od 6 do 10 ur na teden, 9 (28,1 %) od 11 do 15 ur na teden, 1 (3,1 %) terapevt pa je opravljal
več kot 16 terapevtskih ur na teden. Individualno supervizijo ima 9 (28,1 %) terapevtov 1 uro
na mesec, 10 (31,2 %) 2 uri na mesec, 2 (6,3 %) imata 3 ure na mesec, 9 (28,1 %) jih ima 4 ure
na mesec, 2 (6,3 %) terapevta pa v času raziskave nista imela individualne supervizije, ampak
samo skupinsko. Terapevti imajo tudi skupinsko supervizijo. 11 (34,4 %) terapevtov relacijske
družinske terapije opravlja poleg terapij supervizijo. Glede na celoten vzorec 6 (18,8 %) žensk
in 5 (15,6 %) moških. Supervizanti so imeli od 50 do 600 opravljenih ur supervizije v svoji supervizorski praksi.
2.2 Pripomočki oz. instrumenti
Za raziskavo smo sestavili Vprašalnik o vključevanju telesa in telesne dimenzije v terapevtski in supervizijski proces relacijske družinske terapije. Pri sestavljanju vprašalnika za prvi del
raziskovalnega procesa smo uporabili tri vprašalnike. Prevedli in priredili smo določena vprašanja iz naslednjih vprašalnikov:
• Vprašalnik Uporaba dotika v psihoterapiji (angl. Use of Touch in Psychotherapy
(McRae, 2008)
• Lestvica telesnega kontratransferja (angl. Body-centred Countertransference Scale)
(Egan in Carr, 2005 v Booth, 2009)
• Vprašalnik telesnega zaznavanja (angl. Body perception questionnaire) (Porges, 1993)
Uporaba dotika v psihoterapiji (McRae, 2008) je sestavljeni vprašalnik, ki smo ga uporabili
kot model za vprašanja o stališčih do vključevanja telesa in telesnih občutij v terapevtski in supervizijski proces. Uporabili smo prvih pet vprašanj o telesu in telesni dimenziji v psihoterapevtskem procesu ter jih prilagodili za terapevte. Dodali smo vprašanja za supervizorje relacijske
družinske terapije. Udeleženci so se opredelili do navedenih stališč, poleg tega pa smo jih prosili,
da svojo odločitev, če želijo, pojasnijo obširneje.
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V drugem delu sestavljenega vprašalnika smo uporabili Lestvico telesnega kontratransferja
(Egan in Carr, 2005 v Booth, 2009) in Vprašalnik telesnega zaznavanja (Porges, 1993). Lestvica
telesnega kontratransferja ocenjuje relativno raven različnih oblik kontratransferja, ki jih terapevt zaznava telesno. Vprašalnik ima po Eganu in Carru (2008 v Booth, 2009) dobro notranjo
zanesljivost s kronbachovim alfa koeficientom 0,74 za lestvico s 16 postavkami. Omenjenim
postavkam smo dodali še 11 drugih postavk; vzeli smo jih iz Vprašalnika telesnega zaznavanja
(Porges, 1993), ki meri zavedanje telesnih senzacij, in odprtega polja, v katerega so udeleženci
lahko navedli druge senzacije, ki niso bile vključene v seznam. V naši raziskavi je analiza zanesljivosti (ta je nujen, a ne zadosten pogoj za veljavnost) pokazala vrednost kronbachovega alfa
koeficienta 0,88.
Udeleženci so v vprašalniku na Likertovi lestvici z ocenami od 0 do 3 ocenjevali pogostost
posameznih telesnih senzacij, ki so jih doživljali v telesu v zadnjih 6 mesecih. Če se senzacije v
zadnjih 6 mesecih niso pojavile, so udeleženci obkrožili 0 (nikoli), če so se pojavile občasno, so
obkrožili 1 ali 2, če so bile prisotne pogosto, so obkrožili številko 3. Udeležence smo v nadaljevanju prosili, da navedejo telesne senzacije, ki so jih v zadnjih 6 mesecih najpogosteje doživeli
kot telesni kontratransfer.
2.3 Postopek zbiranja in obdelave podatkov
Vprašalnik so relacijski družinski terapevti izpolnjevali na spletni strani s pomočjo računalniškega programa Limesurvey. Zbiranje podatkov je bilo popolnoma anonimno, identiteta ni bila
sledljiva. Udeleženci so imeli možnost kadar koli v času izpolnjevanja svobodno odstopiti od
raziskave. S potrditvijo na koncu vprašalnika so se njihovi odgovori shranili v elektronsko bazo
programa Limesurvey. Vsi podatki so bili analizirani s programom SPSS, odgovorov na odprta
vprašanja, v katerih udeleženci pojasnjujejo svoja stališča, nismo kodirali, ampak smo izbrali
tista, ki nazorno opisujejo in dodatno pojasnijo posameznikovo stališče.
2.4 Analiza rezultatov
2.4.1 Stališča terapevtov do telesa in vključevanje telesnih senzacij v terapevtski proces
Terapevti relacijske družinske terapije, ki so odgovarjali na vprašalnik, menijo, da je telo
pomembno v terapevtskem procesu.
Analiza rezultatov je pokazala, da so telo in telesni procesi veliki večini terapevtov (N = 31;
96,9 %) pomembni tako kot čustveni in umski procesi. Veliko terapevtom (N = 30; 90,7 %) so
lastne telesne senzacije pomemben vir informacij, prav tako pa so jim pomemben vir informacij
telesne senzacije klientov. Noben od terapevtov ni pokazal negativnega stališča do vloge telesa
v terapevtskem procesu, le posamezni terapevti so bili neopredeljeni.
Terapevti se najmočneje strinjajo, da so klientove senzacije za njih pomemben vir podatkov.
Na lestvici od 1 do 5 so najvišje ocenili omenjeno stališče, kjer je povprečna ocena 4,50 (tabela
1). Najnižji rezultat smo dobili pri trditvi, da so telo in telesni procesi enako pomembni kot emocionalni in mentalni, kjer je povprečna ocena 4,13.
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Tabela 1: Stališča terapevtov.
N
Telo in telesni procesi so enako pomembni kot
emocionalni in mentalni.
Moje telesne senzacije so zame pomemben vir
informacij.
Klientove telesne senzacije so zame pomemben vir
informacij.

Min. Max.

M

SD

32

3

5

4,13

0,87

32

3

5

4,47

0,67

32

3

5

4,50

0,67

V nadaljevanju nas je zanimalo, kako pogosto terapevti relacijske družinske terapije vključujejo telo in telesno zavedanje v terapevtski proces in kako pogosto spremljajo in naslavljajo
telesna stanja. Odgovore so predstavljale ocene od 1 (nikoli) do 5 (vedno).
Vsi terapevti so odgovorili, da vključujejo telo in telesno zavedanje v terapevtski proces in da
v terapevtskem procesu spremljajo in naslavljajo telesna stanja. Največ terapevtov pogosto (N =
25; 43,8 %) ali vedno (N = 12; 37,5 %) vključuje telo in telesno zavedanje v terapevtski proces.
Dva (6,3 %) sta odgovorila, da redko vključujeta telesno dimenzijo pri svojem delu. Več kot
polovica terapevtov (N = 21; 53,1 %) relacijske družinske terapije pogosto spremlja in naslavlja
telesna stanja v terapevtskem procesu, trije (12,5 %) izmed udeležencev raziskave pa to vedno
počnejo. Le en (3,1 %) terapevt redko spremlja in naslavlja telesna stanja.
Tabela 2 kaže, da relacijski družinski terapevti pogosteje vključujejo telo in telesno zavedanje v terapevtski proces (M = 4,13), manj pa v terapevtskem procesu spremljajo in naslavljajo
telesna stanja (M = 3,75).
Tabela 2: Vključevanje telesa v terapevtski proces.

Telo in telesno zavedanje vključujem v
terapevtski proces.
V terapevtskem procesu spremljam in
naslavljam telesna stanja.

N

M.

SD

Simetr.

Splošč.

32

4,13

0,87

-0,88

0,38

32

3,57

0,71

-0,14

-0,03
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Slika 1 prikazuje primerjavo stališč do telesa in njegovega vključevanja v terapevtski proces glede na spol. Razlike so zelo majhne, vidimo pa lahko, da terapevtke nekoliko pogosteje
vključujejo telo in telesno zavedanje v terapevtski proces ter pogosteje spremljajo in naslavljajo
telesno stanje pri klientu kot terapevti. S pomočjo t-testa smo preverili, ali so omenjene razlike
statistično pomembne. T-test je pokazal, da razlike med terapevtkami in terapevti, ki so odgovarjali na naš vprašalnik, niso statistično pomembne.

Slika 1: Primerjava stališč terapevtov glede na spol.
Terapevte smo v vprašalniku prosili, da svoje odgovore o stališčih pojasnijo obširneje v nekaj
stavkih, s svojimi besedami. V nadaljevanju navajamo nekaj najzanimivejših.
Odgovori terapevtov, ki pogosto oz. vedno vključujejo telesno dimenzijo v terapevtski proces.
• Telo in telesno zavedanje vedno vključujem v terapevtski proces. Spremljanje telesnih
senzacij mi pomaga, da bolje razumem telo klienta in pri odločanju glede uporabe terapevtskih intervencij: ali moram upočasniti, spodbuditi, ali se ustavljati pri čustvenem
doživljanju, ko npr. klient govori samo na razumski ravni.
• Telo nam omogoča emocionalne in mentalne procese, je temelj vsakega doživljanja,
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zato ga upoštevam pri svojem delu. Pomaga mi razumeti telo klienta. Na neki način je to
odgovor na doživetje klienta.
• Prek telesnih odzivov pogosto dobim »snov« za nadaljnje terapevtsko delo in poglabljanje terapije.
• Včasih ni besed, ne začutim nič drugega kot telesno senzacijo, prek katere skušam najti
pot naprej in ugotoviti, kaj se dogaja. Uporabim jo direktno ali pa posredno v prispodobi
in tako prenesem v terapevtski proces.
• Moje telesne senzacije so mi v veliko pomoč pri terapevtskem delu. Prav tako tudi
opazovanje telesa klienta. Neverbalna komunikacija nosi veliko sporočil. Je pa seveda
bistvenega pomena, kako skrbim za svoje telo: ali sem spočita, ali utrujena … V slednjem
primeru mi telo ne služi tako dobro.
• Vključevanje telesa mi izjemno pomaga: kot bi v tuji deželi nenadoma odkrila, da znam
govoriti tamkajšnji jezik. Neprecenljivo.
• Spremljam telesne držo pri klientih, gibanje, premikanje nog, rok … Velikokrat zaznavam, da se moje in klientovo telo uskladita z njihovim. Vedno znova mi je zanimivo, ko
zaznam takšno sinhrono gibanje.
Odgovori terapevtov, ki manj pogosto vključujejo telesno dimenzijo v terapevtskih srečanjih,
in odgovori terapevtov, ki opisujejo težave, s katerimi se srečujejo pri vključevanju telesne dimenzije v terapevtski proces:
• Menim, da ne znamo vsi prepoznati svojih lastnih telesnih procesov ali pa se jih v nekaterih primerih tudi sramujemo. Vsaj jaz pri sebi velikokrat doživljam tako.
• Včasih se odzovem na telesne senzacije. Ne vem pa vedno, na kaj vse biti pozoren – kaj
točno je telesno zavedanje?
• Mene je velikokrat sram nekaj nagovoriti (npr. spolnost). Sram me je lastnih občutkov
ob terapiji, pa tudi zaspanosti, tega, da ti gre na bruhanje in podobno. Zaznavam jih,
samo ne vem vedno, kako jih na varen način umestiti v terapevtski proces. Ne razločujem
vedno, kdaj gre za transfer, kdaj so senzacije čisto moje. In tudi kako jih ubesediti. Zato
sem bolj previdna.
• Težje mi je biti pozorna na telo, ko sem utrujena ali ko je dinamika na srečanju tako
intenzivna, da moram vse moči usmeriti v to, da obvladujem položaj.
• Telesne senzacije zaznavam, mi je pa velikokrat težko pravilno umestiti telesne senzacije; spadajo v terapevtski proces, h klientu, k meni … Tukaj se ne znajdem najbolje.
• Telesne senzacije zaznavam, a ne vem, kako jih prenesti v terapevtski proces na učinkovit način, jih ubesediti …
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2.4.2 Stališča terapevtov do telesa in vključevanje telesnih senzacij v supervizijski proces
V nadaljevanju smo udeležence raziskave spraševali, kakšno je njihovo stališče do telesa in
telesnih procesov v supervizijskem procesu. Zanimalo nas je, kako relacijski družinski terapevti
vrednotijo telo in telesne procese v superviziji: so morda pozorni na telo in telesno dogajanje v
času supervizije ali na superviziji govorijo o telesnih procesih, ki so se pojavili pri njih ali pri
klientu med terapijo in supervizijo.
Da so telo in telesni procesi v supervizijskem procesu tako pomembni kot emocionalni in
mentalni, se strinja 28 (87,5 %) vprašanih, 4 (12,5 %) so bili neopredeljeni. To kaže tudi visoka
povprečna ocena M = 4,23 njihovih odgovorov (tabela 11).
Na superviziji je 9 (28,1 %) terapevtov vedno pozornih na dogajanje v svojem telesu in spremlja telesne senzacije ter govori o njih, 8 (25 %) jih to počne pogosto, 7 (21,9 %) včasih, 5 (15,6
%) redko in 3 (9,4 %) nikoli. Na superviziji s supervizorjem govori o svojih in klientovih telesnih
senzacijah, ki so prisotne v terapevtskem procesu, vedno 7 (21,9 %) terapevtov, pogosto 10 (31,3
%), 9 (28,1 %) jih to počne včasih, redko 5 (15,6 %) in 1 (3,1 %) nikoli.
Iz tabele 3 je razvidno, da terapevti na superviziji nekoliko več govorijo o svojih in klientovih
telesnih senzacijah, ki so prisotne v terapevtskem procesu (M = 3,53), manj pa so pozorni na
dogajanje v svojem telesu v času supervizije in manj govorijo o svojih telesnih senzacijah, ki jih
doživljajo v supervizijskem procesu (M = 3,47).
Tabela 3: Vključevanje telesa v supervizijskem procesu.
N

M.

SD

Simetr.

Telo in telesni procesi so v supervizijskem procesu tako pomembni kot emoci32 4,23 0,67 –0,32
onalni in mentalni procesi.*
Na superviziji sem pozoren na dogajanje v svojem telesu, spremljam telesne
32 3,47 1,32 –0,42
senzacije in govorim o njih s svojim
supervizorjem.**
Na superviziji s supervizorjem govorim
o svojih in klientovih telesnih senzacijah, 32
3,53 1,11 –0,31
telesu … v terapevtskem procesu. **
* ocene od 1 (se sploh ne strinjam) do 5 (se popolnoma strinjam)
** ocene od 1 (nikoli) do 5 (vedno)

Splošč.
–0,72

–0,92

–0,64

Odgovore o vključevanju telesa v supervizijski proces smo primerjali glede na spol. Preverili
smo normalnost porazdelitve rezultatov in ugotovili, da ni pomembnega odstopanja od normalne
porazdelitve.
Na osnovi podatkov, pridobljenih z ocenjevalno lestvico, smo ugotovili, da se med terapevtkami in terapevti pojavljajo razlike pri vključevanju telesne dimenzije v supervizijski proces.
Terapevtke usmerjajo več pozornosti na telo in v večji meri vključujejo telesne procese tudi v
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supervizijski proces (slika 2). Rezultati t-testa pa so pokazali, da razlike niso statistično pomembne.

Slika 2: Primerjava stališč in vključevanja telesnih senzacij glede na spol.
Odgovori terapevtov o vključevanju telesne dimenzije v supervizijskem procesu:
• Na superviziji govorim o telesu, telesnih doživljanjih pri klientu in sebi. Včasih imamo
sicer premalo časa oz. se manj časa ustavljamo pri tej dimenziji.
• Telo poskušam vključevati, a se zavedam, da je ta dimenzija velikokrat premalo oz.
velikokrat preveč površno obravnavana. Odvisno tudi od supervizorja, če je pozoren in
sam usmeri proces v to smer.
• O klientovem in svojem telesnem govorim v samem terapevtskem procesu, pa tudi na
superviziji, ko se določene senzacije pojavljajo vztrajno. Ko na primer v terapevtskem
procesu zaznam, da se telo odziva. Pri sebi podobno, ko se mi telesne senzacije ponavljajo, ko na primer pri dveh urah močno zeham, pa vem, da to ni moja utrujenost.
• Ja, ampak mislim, da bi lahko še več delal na tem. Več izobraževanja bi bilo zelo dobrodošlo, predvsem s poudarkom na spoznavanju, kdaj gre za transfer, kontratransfer, …
• Velikokrat o telesni dimenziji govorim na superviziji s svojo supervizorko, ki je zelo
dojemljiva za telesno dimenzijo in nas tudi sama spodbuja, da govorim o telesni dimenziji. Večkrat me na primer vpraša, kako je telo klienta odreagiralo, kaj sem sama čutila v
telesu …
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2.4.3 Stališča supervizorjev do vključevanja telesne dimenzije v supervizijski proces
Zanimalo nas je, ali supervizorji vključujejo telo in telesno zavedanje v supervizijski proces.
Vsi supervizorji so odgovorili, da vključujejo telo in telesno zavedanje v supervizijski proces, vendar pa so njihovi odgovori precej razpršeni: 4 (36,4 %) supervizorji vedno vključujejo
telesno dimenzijo, 3 (27,3 %) pogosto, 2 (18,2 %) včasih in 2 redko (18,2 %). Podobne rezultate
smo dobili tudi pri trditvi, ki se nanaša na pozornost supervizorjev do lastnih in klientovih telesnih senzacij: 3 (27,3 %) supervizorji vedno namenjajo pozornost telesu, telesnim senzacijam
supervizanta in svojim lastnim, 3 (27,3 %) pogosto, 3 (27,3 %) včasih in 2 (18,2 %) supervizorja
redko. Odgovori supervizorjev o vključevanju telesa se razlikujejo glede na spol (slika 3), vendar
zaradi premajhnega vzorca nismo ugotavljali, ali obstajajo statistično pomembne razlike med
supervizorkami in supervizorji.

Slika 3: Stališča supervizorjev do vključevanja telesa v supervizijskem procesu.
Naši rezultati še kažejo, da tisti supervizorji, ki kot terapevti namenjajo več pozornosti telesni
dimenziji v terapevtskem procesu, namenjajo tudi več pozornosti telesnim senzacijam v supervizijskem procesu.
Odgovori supervizorjev o vključevanju telesa in telesne dimenzije v supervizijski proces:
• Telesni procesi se mi zdijo zelo pomembni, a velikokrat zmanjka časa, da bi jim posvečali pozornost in jih globlje raziskovali: tako v terapevtskem kot v supervizijskem
procesu.
• Vključujem jih, a se mi zdi, da bi lahko jih lahko več. Več pozornosti je namenjene
zgodbi, čustvom (mentalnim in emocionalnim procesom), za telesne pa zmanjka časa.
Včasih je težko naslavljati telo, ker je težko najti primerne besede za telesno doživlja-
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nje, poleg tega pa so tudi supervizanti različno dovzetni za učenje vključevanja telesne
dimenzije.
• Telo se mi zdi dober vir informacij tako v terapevtskem kot tudi supervizijskem procesu. Če supervizant ne zna natančno opisati dinamike, ki se ustvarja v terapevtskem
procesu, ga spodbujam k temu, da poskuša vključiti telo in telesne senzacije. Lahko pa
tudi sama zaznam v svojem telesu nekaj in potem to naslovim. Velikokrat se je izkazalo
za zelo učinkovito. Je pa res, da je potrebno kar nekaj znanja in izkušenj, in še vedno se
učim, za razmejevanje tega, kar je supervizantovo oz. v terapiji klientovo, in kaj prinesem
jaz.
• Čedalje bolj vključujem, ker se mi zdi pomembno in koristno. Se pa v to smer nenehno
izobražujem, ker tudi kot terapevtka veliko vključujem telo. V svojih terapijah se veliko
srečujem s problemi psihosomatske narave. Zato mi je samoumevno, da je telo prisotno
in tako del terapevtskega in tudi supervizijskega procesa.
3.4.4 Zavedanje telesnih senzacij in telesni kontratransfer
Dalje nas je v raziskavi zanimalo, katere telesne senzacije relacijski družinski terapevti doživljajo v terapevtskem procesu. Terapevte smo spraševali, katere telesne senzacije so zaznavali v
terapevtskem procesu v obdobju zadnjih šestih mesecev. Pri tem nas ni zanimalo, kakšna je bila
terapevtska obravnava – individualna, partnerska ali družinska, niti diagnoza problema, ki so ga
obravnavali in reševali, ampak samo terapevtova doživljanja. Svoja zaznavanja so udeleženci
raziskave ocenili na štiristopenjski ocenjevalni lestvici (0 – nikoli, 3 – vedno).
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Slika 4: Telesne senzacije glede na pogostost pojavljanja.
V terapevtskem procesu terapevti doživljajo različne telesne senzacije. Najpogostejše telesne
senzacije so (slika 4): zaspanost, neudoben položaj, drža telesa, zehanje, napetost ali bolečina v
prsih in solzenje oči. Najmanj je občutenja bolečin v sklepih, želodčnih težav, izgube glasu in
kašljanja.
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Če natančneje pogledamo, koliko terapevtov je doživljalo posamezne telesne senzacije v
terapevtskih srečanjih, (tabela 3) vidimo, da o zaspanosti in neudobnem položaju ali drži telesa
poroča vseh 32 (100 %) terapevtov. 31
(96,9 %) jih je v zadnjih 6 mesecih zaznalo povečan srčni utrip in povišan glas, 30 (93,7 %)
zehanje in napetost, bolečino v prsih. Večina terapevtov (90,6 %) je občutila tudi solzenje oči,
napetost v mišicah, občutek, da niso v stiku s svojim telesom in slabost. Najmanj terapevtov je
občutilo bolečine v sklepih (46,9 %), znižanje srčnega utripa (62,5 %) in izgubo glasu. Sorazmerno malo (65,7 %) jih je zaznalo tudi kašljanje in spolno, erotično vzburjenje.
Tabela 4: Pojavljanje senzacij pri terapevtih (%).
TELESNE SENZACIJE

Nikoli       

Občasno,
redko

Pogosto

Kašljanje
Stiskanje v grlu
Suho grlo
Povečan srčni utrip
Znižan srčni utrip
Tresenje, drhtenje
Potenje (dlani, telesa)
Jokanje
Solzenje oči
Zehanje
TELESNI KONTRATRANSFER

34,4
25,0
25,0
3,2
37,5
12,5
28,1
31,3
9,4
6,3

62,5
37,5
37,5
56,3
43,8
50,0
53,1
34,4
43,8
40,6

3,1
37,5
37,5
40,6
18,7
37,5
18,8
34,4
46,9
53,1

Pojavljanje
pri
terapevtih
65,6
75,0
75,0
96,9
62,5
87,5
71,9
68,8
90,6
93,7

Zaspanost
Glavobol
Napetost ali bolečine v vratu
Napetost ali bolečine v hrbtu
Napetost, bolečina v prsih
Napetost v mišicah
Neudobni položaj, drža telesa
Spolno, erotično vzburjenje
Žeja
Lakota
Potreba urinirati
Občutek, da niste v svoji koži
Občutek, da niste v stiku s svojim
telesom
Bolečina v sklepih

/
9,4
15,6
15,6
6,3
9,4
/
34,3
25,0
28,1
15,6
15,6
9,4

37,5
65,6
65,6
68,8
46,9
62,5
53,1
56,3
65, 6
62,5
78,1
46,9
62,5

62,5
25,0
18,8
15,6
46,9
28,1
46,9
9,4
9,4
9,4
6,3
37,5
28,1

100
80,6
84,4
84,4
93,8
90,6
100
65,7
75,0
71,9
84,4
84,4
90,6

53,1

46,9

/

46,9
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Slabost
Povišan glas
Izguba glasu
Želodčne težave

9,4
3,1
37,5
40,6

90,6
81,3
62,5
/

/
15,6
/
/

90,6
96,9
62,5
/

Slika 5 prikazuje razlike v pogostosti telesnih senzacij glede na spol. Spremenljivke so
zložene po vrstnem redu glede na velikost razlik. Razlike med terapevti in terapevtkami so
največje pri občutenju potrebe po uriniranju, spolnem ali erotičnem vzburjenju, občutenju
suhega grla v korist terapevtov in zehanju, napetosti v mišicah, napetosti v sklepih v korist
terapevtk.

Slika 5: Primerjava zaznavanja telesnih senzacij glede na spol.
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Primerjava pogostosti doživljanja telesnih senzacij glede na spol je pokazala, da terapevtke
in terapevti nekatere telesne senzacije doživljajo različno pogosto, vendar ta razlika ni statistično
pomembna. Pri analizi podatkov smo preverili, ali obstajajo statistično pomembne razlike pri
odgovorih glede na spol in število opravljenih terapevtskih ur na teden. Zaradi neizpolnjevanja
potrebnih predpostavk za rabo parametričnih testov (homogenosti varianc in normalnosti porazdelitve) smo uporabili ustrezna neparametrična testa: Mann-Whitnejev test za ugotavljanje
razlik med spoloma in Kruskal-Wallisov test za ugotavljanje razlik med terapevti z različnim
številom ur terapevtske prakse. Analiza ni pokazala statistično pomembnih razlik pri pogostosti
doživljanja telesnih senzacij terapevtov glede na njihovo tedensko število ur terapevtskega dela,
rezultati pa nakazujejo, da terapevti, ki imajo več ur terapij na teden, pogosteje zaznavajo telesne
senzacije kot terapevti, ki imajo malo (do pet) ur terapij na teden.
V raziskavi nas je tudi zanimalo, katere telesne senzacije relacijski družinski terapevti doživljajo v terapevtskem procesu kot obliko kontratransferja. Terapevti so odgovarjali, katere telesne senzacije so zaznali v terapevtskem procesu kot odgovor na klienta v obdobju zadnjih šestih
mesecev.
Tabela 4 prikazuje najpogostejše telesne senzacije, ki so jih terapevti navedli kot doživljanje
telesnega kontratransferja v obdobju zadnjih šestih mesecev pred izpolnjevanjem vprašalnika.
Kot rezultat kontrantransferja terapevti najpogosteje doživljajo zaspanost (81 %), zehanje (78
%), napetost v mišicah (74 %), solzenje (67 % ), povečan srčni utrip (65 %), stiskanje v prsih
(59 %).
Tabela 5: Doživljanje telesnega kontratransferja
TELESNI KONTRATRANSFER
Zaspanost
Zehanje
Napetost v mišicah
Solzenje
Povečan srčni utrip
Stiskanje v prsih
Glavobol
Občutek, kot da niste v svojem telesu
Želodčne težave
Stiskanje v grlu

81 %
78 %
74 %
67 %
65 %
59 %
47 %
42 %
34 %
29 %

Odgovori terapevtov glede pojavljanja različnih telesnih senzacij:
• Zaznavam različne telesne senzacije; odvisno tudi od vrste terapije in problema, s katerim pridejo klienti na srečanje. Tako npr. pri individualnih terapijah z depresivnim klientom velikokrat močno zeham, pri anksioznih, prestrašenih zaznavam večkrat povečanje
hitrosti srčnega utripa, stiskanje v prsih …
• Telesne senzacije doživljam. Včasih nisem najbolj sigurna, ali govorijo o klientu ali o
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meni. Pri obravnavi spolnih zlorab jih doživljam največ, pri pasivnih pa manj, ampak nič
manj intenzivno.
• Doživljam velikokrat in različne: včasih so mi zelo v pomoč, včasih pa čisto nič. Ko so
mi v pomoč, se jih zavedam in tudi prinesem v terapevtski proces kot vprašanje, ponazoritev, da okrepim naslavljanje (npr. kako je zadušljivo tukaj, stiska me v prsih …). Malo
manj so mi v pomoč, ko imam zaporedoma terapije, pa mi kaj ostaja še od predhodne
terapije, sem utrujena ali je dinamika v terapevtskem procesu zelo intenzivna. Opažam,
da z izkušnjami nabiram tudi telesno dimenzijo doživljanja v terapevtskem procesu in vse
bolj zaznavam telesne senzacije.
• Več kot imam terapevtske prakse, bolj jih zaznavam, prepoznavam in več različnih
prepoznavam. Na začetku terapevtske poti je bila velika zmeda; kaj čutim, kaj doživljam,
ali v telesu čutim svoja čutenja ali nosim čutenja drugih … Več prakse, izobraževanja
imam za sabo, lažje je, večja gotovost je, kdaj doživljam nekaj »mojega«, nekaj, kar jaz
prinesem v terapevtski prostor iz svojega življenja, svoje osebne zgodovine, in kdaj so
telesne senzacije del terapevtskega procesa, terapevtske dinamike in klientovega telesa.
• Telesne senzacije, svoje telo zaznavam. Včasih se tega ne zavedam na srečanju, ampak
»pride za mano« in se tega zavem po srečanju, doma ali na superviziji. Ko to ozavestim,
sem na naslednjem srečanju bolj pozoren. Nekajkrat se je že zgodilo, da sem začutil telesne senzacije (npr. močne glavobole), ki jih družinski sistem klientov nosi cele generacije.
• Telo se mi odziva: včasih bolj, včasih manj. Bolj, ko je terapija dinamična in ob prisotnosti klientovega vznemirjenja, izrazitih telesnih reakcij. Takrat lažje zaznavam spremembe in jih tudi čutim na svojem telesu, prav tako pa tudi utrujenost, ki ji sledi. Opažam, da po srečanju ne znam vedno najbolje poskrbeti zase v takšnih primerih.
3  Razprava
Namen raziskovanja je bil raziskati, kakšna so stališča terapevtov in supervizorjev relacijske
družinske terapije do vključevanja telesa in telesnih procesov v terapevtski oz. supervizijski
proces, kakšne telesne senzacije doživljajo v terapevtskem procesu in kako se to odraža pri njihovem terapevtskem delu.
Rezultati raziskave so pokazali, da so telo in telesni procesi za večino (96,9 %) terapevtov
pomembni tako kot emocionalni in kognitivni procesi. Za več kot 90,7 % terapevtov so lastne
telesne senzacije pomemben vir informacij, prav tako pa so jim pomemben vir informacij telesne senzacije klientov. Čeprav je večina anketiranih terapevtov mnenja, da je telo pomembno
v terapevtskem procesu, jih v praksi nekoliko manj (81,3 %) pogosto vključuje telo in telesno
zavedanje v terapevtski proces, še manj (65,6 %) pa jih pogosto ali vedno spremlja in naslavlja
telesna stanja v terapevtskem procesu. Glede na opažanja nekaterih strokovnjakov (Aron, 1998
v Nancarrow Clarke, 2007; Grand, 1998 v Nancarrow Clarke, 2007), da sta v terapiji telo in telesno zavedanje odmaknjena od središča diskusij, podcenjena in premalo raziskana, so rezultati
presenetljivi in spodbudni. Verjetno je k temu prispevalo dejstvo, da relacijska družinska terapija
vključuje najnovejša spoznanja nevrobiologije tako v teoriji kot tudi pri praktičnem usposabljanju študentov.
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Stališča terapevtov do telesa in vključevanja telesnih senzacij v supervizijski proces so podobna kot pri terapevtskem procesu. Terapevti, ki vključujejo telo in telesne senzacije v terapevtski proces, jih vključujejo tudi v supervizijski proces, le da je odstotek nekoliko nižji. Kot razlog
terapevti navajajo pomanjkanje časa. Tudi supervizorji vključujejo telo in telesne senzacije v
supervizijski proces: 36,4 % jih je odgovorilo vedno in 27,3 % pogosto.
Telesne intervencije, vključevanje telesa v terapevtski proces, ne obstajajo samo v določeni
terapevtski usmeritvi. Pregled literature kaže, da številne terapevtske smeri integrirajo teorijo in
različne tehnike, ki dajejo prostor telesu in se usmerjajo na telo v terapiji (Leijssen, 2006), na
podlagi česar lahko sklepamo, da terapevti različnih usmeritev vidijo telo kot pomemben vir informacij v terapiji. Kurtz in Prestera (1976) sta že pred dobrimi 40 leti ugotavljala, da se terapevti kljub razlikam v terapevtskih pristopih in intervencijah strinjajo, da telo drži implicitni kognitivni, emocionalni in percepcialni material, ki oblikuje naše delovanje. Dostop in transformacija
tega materiala pa omogočata fleksibilnost in spremembe v življenju posameznika (Wylie, 2004).
Tudi belgijska raziskava o uporabi terapevtskih intervencij in strokovnosti je pokazala, da
terapevti različnih terapevtskih usmeritev pri svojem delu vključujejo telo in telesne odzive. V
raziskavi so terapevte prosili, da izberejo, ali so navedeni terapevtski postopki (npr. eksplicitne
intervencije naslavljanja neverbalne komunikacije, kot so telesna drža, obrazna mimika, gibi,
ton glasu ...) zadovoljujoči ali ne, nato pa od 1 do 5 ocenijo, v kolikšni meri te intervencije uporabljajo pri svojem terapevtskem delu. Malo manj kot polovica (48 %) anketiranih terapevtov je
izbrala oceno 4 ali 5, da torej uporabljajo omenjeno intervencijo (Lietaer idr., 2003 v Dekeyser,
Leijssen in Elliott, 2006). Vključevanje telesa in telesnih senzacij je odvisno od več dejavnikov:
teoretičnega ozadja terapevtske smeri, terapevtovih stališč do vloge telesa v terapevtskem procesu, terapevtovega zaznavanja in zavedanja telesnih senzacij ter njegove ocene terapevtskega
položaja.
Primerjava stališč do vključevanja telesa in telesnih senzacij v terapevtski proces glede na
spol je pokazala, da terapevtke nekoliko pogosteje vključujejo telo in telesno zavedanje v terapevtski proces ter pogosteje spremljajo in naslavljajo telesno stanje pri klientu, vendar ta razlika
ni statistično pomembna. Prav tako nismo ugotovili statistično pomembnih razlik med terapevti,
ki imajo več ur terapevtske prakse, in terapevti z manj urami terapij.
Zanimive ugotovitve podajajo Machado, Beutler in Greenberg (1999), in sicer so ugotovili,
da terapevti z več terapevtskimi izkušnjami bolj izpopolnjeno poročajo o svojih emocionalnih
izkušnjah in natančneje prepoznavajo osnovna čustva klientov. Prav tako natančneje prepoznavajo neverbalne in paralingvistične podatke. Raziskava je pokazala, da so izkušenejši terapevti
boljši v raziskovanju svojih izkušenj in prepoznavanju, interpretiranju neverbalnega vedenja ter
telesnega odzivanja klientov. Shaw (2003, 2004) v svoji raziskavi ugotavlja, da se terapevti z več
terapevtskimi izkušnjami bolj osredotočajo na svoje telo in telesne senzacije ter da je več njihove
pozornosti usmerjene na lastno telesno zavedanje kot na klientove telesne odzive.
V terapevtskem odnosu se terapevt lahko nasloni na svoje telesne senzacije, ki so odziv
na klienta (telesni kontratransfer). V naši raziskavi so relacijski družinski terapevti, ki veliko
upoštevajo telesno dimenzijo, poročali, da jim telo in telesno zavedanje pomagata razumeti telo
klienta in dogajanje v terapevtskem procesu, pomagata pri odločanju glede uporabe terapevtskih
intervencij in omogočata, da v terapevtskem procesu gredo »v globino«. Greenberg in Rushanski-Rosenberg (2002), ki sta raziskovala notranje procese terapevtov pri empatiji v terapevtskem
procesu, navajata, da terapevti pogosto uporabljajo telesne odzive kot orodje, da najdejo pravi
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stik s klientovimi izkušnjami, ugotovijo, kaj se dogaja pri klientu, in kot povratno informacijo o
medosebni interakciji s klientom. Terapevti, ki manj vključujejo telo v svoje terapevtske procese,
pa se sprašujejo, ali znajo prepoznati telesne procese in kako jih ubesediti.
Relacijski družinski terapevti so v zadnjih šestih mesecih zaznavali vse telesne senzacije, ki
so bile navedene v vprašalniku. Obstajajo pa razlike v zaznavanju različnih telesnih senzacij,
saj terapevti nekatere zaznavajo pogosteje. Vsi terapevti (100 %) so občasno ali pogosto zaznali
zaspanost in neudoben položaj telesa. Veliko jih je zaznalo povečan srčni utrip (96,9 %), povišan
glas (96,9 %), napetost, bolečino v prsih (93,8 %), zehanje (93,7 %) in solzenje oči (90,7 %).
Najmanj so terapevti zaznavali bolečino v sklepih (46,9 %), izgubo glasu (62,5 %), znižan srčni
utrip (62,9 %). Nekateri dobljeni rezultati se skladajo z raziskavo Nancarrow Clarkove (2007),
ki je ugotavljala telesno zavedanje pri socialnih delavcih, ki opravljajo svetovalno in terapevtsko
delo. Od 310 udeležencev jih je 212 imelo psihodinamično smer. Najpogostejše zaznane telesne
senzacije so bile: zaspanost (94,1 %), žeja (90 %), zehanje (88,7 %), lakota (87,3 %), solzenje
oči (85,8 %) in neudoben položaj telesa (85,2 %). Najmanj so udeleženci raziskave zaznavali
bolečino v rokah (12,4 %) in znižan srčni utrip (16,1 %).
Kot pojav kontratransferja so v naši raziskavi terapevti najpogosteje navajali zaspanost (81
%), zehanje (78 %), napetost v mišicah (74 %), solzenje (67 %), povečan srčni utrip (65 %),
stiskanje v prsih (59 %). Navedeni podatki potrjujejo nekatera tudi druga predhodna strokovna
spoznanja, da sta zaspanost in zehanje dve najpogostejši obliki kontratransferja (McLaughlin,
1972). V raziskavi o občutenju kontratrasferja, ki jo je izvedla Boothova (2009) na vzorcu kliničnih psihologov na Irskem, so udeleženci najpogosteje poročali o napetosti v mišicah (79 %),
zaspanosti (76 %), zehanju (65 %) in solzenju oči (61 %) kot obliki telesnega kontratransferja.
Nancarrow Clarke (2007) navaja, da so rezultat kontratransferja v terapevtskem procesu najpogosteje naslednje telesne senzacije: solzenje oči, neudobni položaj telesa in zvišan srčni utrip.
Ob naštevanju najpogostejših telesnih senzacij ne moremo preprosto posploševati, da so vse
telesne senzacije klientov prenos na terapevta oz. so neposredno povezane samo s klientom.
Nekatere telesne senzacije so lahko posledica osebnih dejavnikov terapevta. Terapevt lahko čuti
zaspanost kot kontratransferni odgovor na dogajanje v terapevtskem procesu, lahko pa doživlja
zaspanost zaradi lastne utrujenosti, pomanjkanja spanja. Podobno se lahko dogaja pri žeji ali
lakoti.
Zahavi (2001 v Shaw, 2004) meni, da obstaja nevarnost, da bi terapevt telesne senzacije, ki
jih začuti pri sebi, prevedel zgolj kot prenesene klientove vsebine ali kot obstoj direktnega vzroka in učinka med somatsko senzacijo in klientom. Opozarja, da je potrebna previdnost, kajti to,
da ima terapevt dejansko izkustvo klienta, ne pomeni, da klienta lahko vedno doživlja enako, kot
on doživlja sebe, niti, da je zavest klienta zanj dovzetna enako, kot je dostopna klientu. Ob tem
pa Shaw (2003, 2004) večkrat poudarja, da je telesna dimenzija naravni in sestavni del terapevtskega procesa. Telesna občutja so lahko pomemben prispevek v terapevtskem srečanju in lahko
predstavljajo ključni vidik soustvarjanja terapevtske »zgodbe«, ostaja pa nenehni in včasih zelo
težek izziv, kako s telesnimi odzivi delati, jih osmisliti in čim bolje izkoristiti. Izziv za terapevta
predstavlja predvsem prepoznavanje telesnih odzivov kot dela dinamike terapevtskega procesa
in kako telesne senzacije vključiti v sam terapevtski proces na učinkovit način. To so izpostavili
tudi terapevti relacijske družinske terapije pri zaznavanju in prepoznavanju telesnih senzacij ter
vodenju terapevtskega procesa.
Stone (2006) piše, da na telesno zavedanje lahko vplivajo tudi demografski podatki, terapev-
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tove izkušnje, klinična slika klientov, s katerimi delajo (klienti s tesnobo, depresijo, travmatičnimi izkušnjami). Jacobs (1973) izpostavlja še naravo terapevtovih telesnih izkušenj iz otroštva,
Nancarrow Clarke (2007) pa kot pomemben dejavnik prepozna tudi usposabljanje terapevtov za
prepoznavanje telesnih senzacij: ali imajo bodoči in že usposobljeni terapevti določena spoznanja o vlogi telesa v terapevtskem procesu, kako prepoznavati in naslavljati telesne senzacije, ter
dodaja, da brez novih spoznanj in spretnosti telesno zaznavanje terapevta ostaja na isti ravni.
V okviru študija relacijske družinske terapije ni posebnega predmeta, kjer bi bodoči zakonski
in družinski terapevti bolj strukturirano spoznavali vlogo telesa, telesnega zaznavanja in neverbalne komunikacije, se pa nekateri vidiki telesne dimenzije čedalje bolj vključujejo v splošne
predmete in usposabljanje relacijske družinske terapije.
3.1 Omejitve prvega dela raziskave in smernice
Pomanjkljivost raziskave je lahko majhen vzorec udeležencev, ki so sodelovali v raziskavi.
Zaradi pogojev, ki smo jih postavili glede udeležencev za raziskovanje (npr. terapevti relacijske
družinske terapije, ki redno izvajajo terapije), je bilo težje pridobiti večji vzorec udeležencev.
Usposobljenih relacijskih družinskih terapevtov je v Sloveniji številčno več, ne izvajajo pa vsi
redno psihoterapevtske dejavnosti.
Zanimivo bi bilo narediti poglobljene intervjuje in dobiti več podatkov o doživljanju in prepoznavanju telesnih senzacij. Nekateri terapevti so namreč navajali, da imajo pri prepoznavanju
kontratransferja težave, zato bi bilo dobro preveriti, kako terapevti interpretirajo telesne senzacije, ki jih doživljajo med terapevtskim srečanjem: kot telesne senzacije in s tem povezano
telesno zavedanje ali te kot odgovor na klienta – telesni kontratransfer. Bolj poglobljena analiza
bi bila potrebna za ugotavljanje, kako terapevti kontratransferne telesne senzacije »vračajo« v
terapevtski proces.
Raziskovanje bi se dalo razširiti tudi na druge udeležence in v raziskavo vključiti študente, ki
se usposabljajo za terapevte relacijske družinske terapije, ter primerjati njihove odgovore o doživljanju telesnih senzacij na tedenskih urah usposabljanja. Zanimive rezultate bi lahko prinesla
tudi raziskava, v kateri bi sodelovali psihoterapevti različnih psihoterapevtskih smeri, ki so prisotne v Sloveniji, nato pa primerjati podatke z odgovori terapevtov relacijske družinske terapije.
Literatura:
Badenoch, B. (2008). Being a brain-wise therapist. New York, London: W. W. Norton &
Company.
Badenoch, B. (2011). The brain-savvy therapist's workbook. A companion to being a brainweise therapist. New York, London: W. W. Norton & Company.
Booth, A. (2009). Body-Centred CounterTransference. The Irish Psychologists 36, (12),
284–289. Pridobljeno 10. 4. 2012, s http://lenus.ie/hse/bitstream/10147/121271/1/BodycentredCounter.pdf
Caldwell, C. (1997). Getting in touch. The guide to new body-centered psychotherapies.
Wheaton, IL; Quest Books.
Cozolino, L. (2002). The neuroscience of psychotherapy: Healing the social brain. New
York: W. W. Norton & Company.
Cozolino, L. (2006). The neuroscience of human relationships: Attachment and the develo-

64

Telo in vključevanje telesne dimenzije v relacijski družinski terapiji

ping social brain (Norton Series on Interpersonal Neurobiology). New York: W. W. Norton &
Company.
Cozolino, L. (2010). The neuroscience of psychotherapy: Healing the social brain. New
York: W. W. Norton & Company.
Dekeyser, M., Leijssen, M. in Elliott, R. (2006). A Body-oriented perspective on psychotherapy. Pridobljeno 6. 2. 2011, s https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/150835/1/
Dekeyser+M+ea+2005+Montreal.pdf
Greenberg, L. S. in Rushanski-Rosenberg R. (2002). Therapist’s experience of empathy. V J.
C. Watson, Goldman, R. N. in Warner, M. S. (ur.) Client-centered and experiential psychotherapy in the 21st century: Advances in theory, research and practice (str. 168–181). Ross-on Wye:
PCCS Books.
Gostečnik, Christian. 2004. Relacijska družinska terapija. Ljubljana: Brat Frančišek in Frančiškanski družinski inštitut.
Gostečnik, C. (2011). Inovativna relacijska družinska terapija: Inovativni psiho-biološki model. Ljubljana: Brat Frančišek in Frančiškanski družinski inštitut.
Gostečnik, C. (2012). Govorica telesa v psihoanalizi. Ljubljana: Brat Frančišek in Frančiškanski družinski inštitut.
Jacobs, T. J. (1973). Posture, gesture and movement in the analysis. Journal of American
Psychoanalytic Association, 21, 77–92.
Kompan Erzar K. (1999). Odkritje odnosa. Ljubljana: Brat Frančišek in Frančiškanski družinski inštitut.
Kurtz, R. in Prestera, H. (1976). The body reveals: An illustrated guide to the psychology of
the body. New York: Harper in Row/Quicksilver Books, Publishers.
Leijssen, M.(2006). Validating the body in psychotherapy. Journal of Humanistic Psychology 46, (2), 126–146.
Machado, P. P., Beutler L. E. in Greenberg, L. S. (1999). Emotion recognition in psychotherapy: Impact of therapist level of experience and emotional awareness. Journal of Clinical Psychology 55, 39–57.
McLaughlin, J. T. (1972). The sleepy analyst: some observations on states of consciousness
in the analyst at work. Journal of American Psychoanalytic Association, 23, 363–382.
McRae, A. D. (2008). A survey of clinicians' use of touch and body awareness in psychotherapy. USABP Journal 7, (1–2), 43–64.
Nancarrow Clarke, L. (2007). Putting the Body Back in Social Work: How Social Workers
Experience and Differ in Levels of Personal Body Awareness. A project based upon an independent investigation, submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of
Social Work. Smith College School for Social Work. Pridobljeno 4. 10. 2011, s https://dspace.
smith.edu/bitstream/handle/11020/978/ClarkeLFinal.pdf?sequence=1
Ogden, P., Kekuni M. in Pain C. (2006). Trauma and the body: A sensorimotor approach to
psychotherapy. New York, London: W. W. Norton & Company.
Porges, S. W. (1993). Body perception questionnaire: Laboratory of Developmental Assessment University of Maryland. Pridobljeno 15. 12. 2009, s http://www.stephenporges.com/images/bpq.pdf
Shaw, R. (2003). The embodied psychotherapist. The therapist's body story. London, New
York: Routledge.
Shaw, R. (2004). The embodied psychotherapist: an exploration of the therapist's somatic
phenomena within the therapeutic encounter. Psychotherapy Research 14, 271–288.
Schore, A. N. (1994). Affect regulation and the origin of the self. New Yersey: Lawrence
Erlbaum.
Schore, A. N. 2003a. Affect dysregulation and disorders of the self. New York: W. W. Norton

Klaudija FERČAK

65

& Company.
Schore, A. N. (2003b). Affect regulation and the repair of the self. New York: W. W. Norton
& Company.
Schore, A. N. (2009). Right-brain affect regulation. An essential mechanism of development,
trauma, dissociation, and psychotherapy. V D. Fosha, Siegel, D. J. in Solomon, M. (ur.) The healing power of emotion. Affective neuroscience, development in clinical practice (str. 112–144).
New York: W. W. Norton and Company.
Schore, A. N. (2011). The right brain implicit self lies at the core of psychoanalysis. Psychoanalytic Dialogues, 21, 75–100.
Siegel, D. J. (1999). The developing mind: how relationships and the brain interact to shape
who we are. New York: Guilford Press.
Siegel, D. J. (2007). The mindful brain: reflection and attunement in the cultivation of wellbeing. New York: W. W. Norton & Company.
Siegel, D. J. (2010). The mindful therapist: A clinician's guide to mindsight and neural integration. New York: W. W. Norton & Company.
Siegel, D. J. (2011). Mindsight: The new science of personal transformation. New York:
Bantam.
Staunton, T. (2002). Body psychotherapy. Advancing theory in therapy. New York: BrunnerRoutledge.
Stone, M. (2006). The analyst’s body as tuning fork: embodied resonance in countertransference. Journal of Analytical Psychology, 51, 109–124.
Totton, N. (2003). Body psychotherapy: an intruduction. Maidenheas: Open University Press.
Wylie, M. S. (2004). Beyond talk: Using our bodies to get to the heart of the matter. Psychotherapy Networker, 28 (4), 24–28 in 31–33.

Kairos
6/3-4/2012
66

Znanstveni prispevki

Eva ŠVAGELJ
Povezava med psihološko travmo in samomorilnostjo
z vidika reprezentacij sebe
The connection between psychological trauma and suicide
from the perspective of self- representations
Povzetek

K

lasične psihološko usmerjene raziskave samomorilnosti ne posvečajo posebne pozornosti travmatskim
življenjskim dogodkom kot dejavnikom, ki bi pomembno vplivali na samomorilnost posameznikov.
Šele z razvojem psihotravmatologije se pojavijo prve raziskave, ki nakazujejo visoko korelacijo med samomorilnostjo in travmo, tako v zgodnjem razvojnem obdobju kot tudi v poznejših življenjskih obdobjih.
Huda travma ali ponavljajoči se čustveni stres, ki se ne more integrirati v otrokovo doživljanje stvarnosti,
vodi do negativnih sprememb v razvoju otrokovih nevrobioloških struktur in funkcij, še posebej prefrontalne skorje oz. desne hemisfere. Članek se osredotoča na vlogo negativnih reprezentacij sebe (self-reprezentacij) pri psihološki travmi in samomorilnosti s poudarkom na nevrobiološki ravni. Pri tem pa poskuša
najti stičišče med konstruktoma samomorilnosti in psihološke travme v vlogi negativnih reprezentacij sebe
tudi s pomočjo znanstveno podprtih metod, npr. Firestonovega modela in Orbachovega modela razvoja
samomorilnosti. Osvetljuje nevrobiološke perspektive travmatizacije, pri kateri se razvijejo katastrofične
dezintegracije reprezentacij sebe in občutja psihološke bolečine. Osrednja vloga negativnih reprezentacij
sebe dobro povezuje problematiko samomora in travme ter omogoča nov pristop k preprečevanju samomorilnosti prek boljšega razumevanja znakov, ki govorijo o negativnih miselnih procesih in o razvoju duševne
bolečine.
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Abstract

C

lassical psychologically-oriented research into suicide does not address the important nexus between
traumatic life events and the suicide of an individual. With the development of psychotraumatology
there has appeared the first research to suggest a high correlation between suicide and trauma occurring
both during early development as well as in later life. Severe trauma or repeated emotional stress, which
cannot be integrated into the child's perception of reality, lead to negative changes in the development of
children's neurobiological structures and functions, especially the prefrontal cortex or right hemisphere.
This article focuses on the role of negative self-representations in psychological trauma and suicide with
an emphasis on the neurobiological level, and tries to find a meeting point between the construct of suicide
and psychological trauma with the role of negative self-representations through science-based methods
such as the Firestone model or Orbach's model of suicidal development. It offers a neurobiological view of
traumatization in which there develops the catastrophic disintegration of self-representations and feelings
of psychological pain. The central role of negative self- representations fully connects the concepts of
suicide and trauma, and provides a new access to suicide prevention through better understanding of the
characteristics which indicate a growth in negative thought processes and the development of mental pain.
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1  Psihotravmatologija
V kliničnopsihološki in psihiatrični literaturi se običajno psihološko travmo razume tako, kot
je opisana v klasifikacijah bolezni po diagnostičnih merilih DSM TR IV in MKB-10 za diagnozo
PTSM (posttravmatske stresne motnje). Otroški psihologi, psihiatri, psihoanalitiki, sociologi in
politologi uporabljajo pojem travme z različnim pomenom. Nekateri suicidiologi so pri svojem
dolgoletnem delu opažali visoko korelacijo med zgodovino viktimizacije in samomorilnostjo pri
pacientih, ne glede na njihov spol, starost ali etnično pripadnost (Meichenbaum, 2006). Zahvaljujoč teoretikom, kot sta Shapiro in Herman, se uveljavlja razlikovanje med dvema kategorijama travm:
1) Travma z velikim »T« nastopi ob izpostavljenosti dogodkom, ki ogrožajo življenje ali
telesno integriteto posameznika,
2) travma z malim »t« pa je povezana z »vsakodnevnimi dogodki, ki jih prinese življenje«
(Herman, 1992; Shapiro, 1995, 2001; Shapiro in Forrest, 1997).
Še najbolj pravilno bi bilo, če bi govorili o travmatskih izkušnjah v razvojnem obdobju otroštva oziroma mladostništva. Travmo v razvojnem obdobju (Summerlin, 2010) bi lahko delili na
tisto, ki je specifična za določeno razvojno obdobje, kot npr. separacijska izkušnja pri določeni
starosti, in tisto, ki je posledica hudih travmatogenih izkušenj, kot so fizično ali spolno nasilje,
zaničevanje, izživljanje, mučenje itn. Pomembno je omeniti, da izpostavljenost ne pomeni nujno
tudi fizične izkušnje nasilnega dogodka, saj se zaradi delovanja t. i. »zrcalnih nevronov« tudi pri
otrocih, ki so »le« priče nasilnih dogodkov, v enaki obliki razvijejo posttravmatski pojavi, kot
pri tistih, ki so bili tudi sami izpostavljeni (Helene, 2009). Huda psihična travma v razvojnem
obdobju nedvomno predstavlja radikalen dogodek v življenju posameznika, ki lahko preusmeri
razvoj nevrobioloških struktur in funkcij.
2  Psihologija reprezentacij sebe
Pojem sebe [angl. self] je težko enoznačno opredeliti, saj ima skoraj vsaka teorija svojo
definicijo in zato je tudi terminologija reprezentacij sebe [angl. self-representations] bogata ali
po drugi strani ohlapna, denimo koncept sebe, predstava sebe, zaznava sebe, evalvacija sebe, samopodoba, samoučinkovitost, shema sebe (Harter, 2012). William James je v 19. stoletju veliko
doprinesel k zdajšnjemu razumevanju sebe in posledično reprezentacij sebe. Sebe je razdelil na
dva dela, na t. i. »jaz sebe« [angl. I-self], ki je kognitivni del, v katerem nastajajo reprezentacije
sebe, saj deluje kot opazovalec »mene sebe« [angl. me-self]. Po drugi strani je »me-self« tisti del
sebe, v katerem se odvijajo vsa čustva in doživetja. Nastal je na podlagi interakcij z okolico in z
drugimi ter je zato do neke mere stalen in ponotranjen. Zanj je značilno, da ga opazuje in ocenjuje »I-self« (James, 1980). Začetniki in starejši teoretiki kognitivnega razvoja so razvoj sebe strogo opredeljevali po razvojnih stadijih in za vsakega navedli značilnosti ter zaključek predhodne
stopnje pred napredovanjem v naslednjo (Montemayor in Eisen, 1977; Piaget, 1960). Sodobni
teoretiki na razvoj sebe gledajo širše in bolj kontinuirano (Harter, 2012). Harterjeva je nekoliko
spremenila in zožila posodobljeno verzijo Jamesove teorije. Reprezentacije sebe je opredelila le
kot tiste lastnosti sebe, ki jih posameznik zavestno verbalno izraža na podlagi ocenitve »me-selfa« in so skozi oči »I-selfa« ocenjene na kontinuumu od pozitivnih do negativnih lastnosti, npr.
kako nekdo oceni sebe na kontinuumu od pametnega do neumnega, od dobrega do slabega, od
privlačnega do neprivlačnega (Harter, 2012). V primerjavi z Jamesovo konceptualizacijo, kjer so
reprezentacije npr. »rad igram tenis, sem Slovenka«, je pri Harterejevi glavni poudarek na tem,
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kako so ocenjeni in verbalizirani atributi »me-selfa«.
V enaki meri se reprezentacije sebe oblikujejo v okviru kulturnega in socialnega razvoja
(Markus in Kitayama, 1999). Ustvarjalci teorije navezanosti so reprezentacije o sebi in drugih
opisali v t. i. notranjem delovnem modelu (Bowlby, 1973) kot ponotranjene izkušnje in afekte
s primarnim objektom, ki se zgodijo v zgodnjem otroštvu. Relacijski travmatični dogodki zlasti
pomembno oblikujejo negativne reprezentacije o selfu in drugih (Bowlby, 1979; Briere, 1992),
ki se nato v odraslosti odražajo v doživljanju sebe in v medsebojnih odnosih.
3  Nevrobiološke spremembe v luči psihološke travme
V zadnjih desetletjih je psihotravmatologija veliko prispevala k razumevanju nevrobioloških
razvojnih in psihopatoloških procesov, saj gre za dogajanja, pri katerih dobro definirani vplivi
okolja sprožajo dobro merljive spremembe v nevrobiološkem funkcioniranju.
Poleg psiholoških, socialnih in fizioloških razlag si lahko pomagamo tudi z nevrobiokemičnimi. Znano je, da je zgodnja travma, predvsem pa odnos s primarnim skrbnikom, povezana z
nevrobiološkim razvojem desnih možganov, tako da ima pomembne posledice v odraslosti v
smislu vzdrževanja odnosov, ustreznih mehanizmov soočanja s stresom in uravnavanja afektov (Schore, 2001). Zaradi obsežne zgodnje travmatizacije nastopi destruktivni nevrobiološki
proces, propadejo možganske celice in celične sinapse, ki so odgovorne za uravnavanje afekta.
Pomanjkanje regulacije afekta v zgodnjem obdobju je tesno povezano s poznejšim destruktivnim
in samomorilnim vedenjem (Firestone, 2006). Zgodnja travma je zlasti pomembna pri razvijajočih se otrokovih možganih desne hemisfere, saj so hude razvojne disfunkcije povezane z
neučinkovitostjo in ranljivostjo obrambnih mehanizmov (Oravecz in Moore, 2007). Zelo poenostavljeno povedano, travmatske izkušnje v času strukturiranja nevrobioloških struktur in funkcij
povzročajo povečanje stresnih hormonov v možganovini, kar neugodno vpliva na medsebojno
povezovanje nevronov in oblikovanje struktur. Takšna sprememba se kaže v povišani aktivaciji
budnostnega sistema, spremenjeni stopnji pozornosti, okrnjenem razvoju verbalnih sposobnosti,
prevladovanju agresivnih načinov reševanja problemov pa tudi v disociativnih težnjah (van der
Kolk, 1994, 2002; van der Kolk, McFarlane in Weisaeth, 1996). Tudi obsežna travmatizacija
po dokončanem razvojnem obdobju lahko povzroči obsežne nevrobiološke spremembe, npr. pri
osebah, ki so izpostavljene vplivom vojnih grozot, ujetništva, mučenja, trajnega odtegovanja
senzornih dražljajev ali so žrtve trajnega fizičnega ali spolnega trpinčenja in poniževanja. S tem
nastopi regres na že presežene stopnje nevrobiološkega in osebnostnega razvoja.
Raziskave so pokazale, da se je pri vojnih veteranih in spolno zlorabljenih osebah zmanjšal
volumen desnega hipokampusa (Gilbertson s sodelavci, 2002; van der Kolk, 1996). »Combat
related trauma«, tj. travma, ki je nastala zaradi sodelovanja v bojih, se pogosto kaže v trajni spremembi budnostnega sistema, neprilagodljivosti, nesposobnosti za sproščanje, nenehnem podoživljanju travmatogenih dogodkov in marginalizaciji v družbi (Jackson, Thoman, Suris in North,
2012). Poleg opisanih duševnih in vedenjskih sprememb se kažejo tudi spremembe v strukturi in
morfologiji elementov limbičnega sistema, predvsem amigdale.
Za razumevanje samouničevalnega, samomorilnega procesa in spremenjenega funkcioniranja travmatiziranih je pomembno tudi razumevanje specifičnosti delovanja obeh možganskih
polovic. Študije dokazujejo, da med levo in desno hemisfero obstajata asimetrija in dihotomija,
polovici povezuje možganska struktura korpus kalozum (corpus callosum) (Cvetek, Cvetek in
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Gostečnik, 2008; Siegel, 1999). Slikovne metode so pokazale na defekten razvoj prefrontalne
skorje pri travmatiziranih otrocih, predvsem desne hemisfere (Schore, 2000), kar se v odraslosti kaže v neustreznih mentalizacijskih sposobnostih, slabi socializiranosti in pomanjkljivem
nadzoru nad afekti. Desna hemisfera deluje na polisemantičen način, ki je holističen, simultano aktiven, specializiran za senzorne, konceptualne in percepcijske reprezentacije, medtem ko
leva hemisfera procesira informacije na monosemantičen način, kar pomeni sekvenčno, linearno
(Weinberg, 2000). Čutenja so po naravi polisemantična. Desna hemisfera dojema svet popolnejše in celovitejše, medtem ko mora leva zmanjšati informacije na bolj definirano raven informacije. Seveda je komunikacija med obema polovicama mogoča, vendar prevajanje iz enega načina
procesiranja v drugega ni nikoli popolno (Siegel, 1999). Nevroznanstveniki se strinjajo, da imata
hemisferi zelo različno vlogo pri vodenju naših dejanj, razumevanju sveta in odzivanju na dogodke, kar pomembno vpliva na naše profesionalno in osebno življenje (Pink, 2006). Levohemisferno razmišljanje je sekvenčno, literarno, funkcionalno, tekstualno in analitično, medtem ko
je desnohemisferno razmišljanje simultano, metaforično, kontekstualno, holistično in sintetično
(Pink, 2006). Skladna s tem je tudi ena izmed razlag delovanja in učinkovitosti metode EMDR
(Eye movement desensitization and reprocessing), ki pravi, da se pri bilateralni stimulaciji zgodi
prenos travmatičnih spominov, pretežno shranjenih v desni polovici, v levo hemisfero. Pri tem
nastane t. i. hemisferna sinhronizacija (Shapiro, 2001), obe hemisferi se uskladita in vzpostavita
ravnotežje ter se sinhronizirata (Cvetek, 2002) in s tem se težka travmatična občutja predelajo.
S pomočjo EEG je Chae s sodelavci (2004) ugotovil, da je pri posameznikih s PTSM globalno
znižana kompleksnost valov, zato je lahko posledica tega slabša funkcionalna integracija med
posameznimi možganskimi strukturami (Kim s sodelavci, 2012).
Disfunkcionalne misli in ostalo posttravmatsko simptomatiko Doidge (2007) razlaga z nevroplastično sposobnostjo možganov. V osnovi je nevroplastičnost skriti potencial možganov, s
katerim se lahko popravijo tudi obsežne nevrološke okvare, tako da se funkcioniranje vrne na
prvotno raven. Po drugi strani pa se lahko z nekim začetnim sprožilcem, npr. travmo, ustvarijo
take disfunkcionalne nevronske povezave, ki so generator celotnega spektra simptomatike, ki
ga doživlja travmatizirana oseba. Doidge je ta fenomen poimenoval »plastični paradoks«. Če
se posttravmatična simptomatika ne razreši, ampak vztraja, ostaja in se vedno znova reaktivira,
se nevronske povezave še dodatno okrepijo (Doidge, 2007), kar sčasoma privede do začaranega
kroga stopnjujoče se simptomatike, ki se kronificira. Po mnenju avtorice se to odraža tudi na
področju mišljenja in predstav o sebi, svetu in drugih, saj že sama misel fizično, številčno in
strukturno spremeni povezavo možganskih sinaps (Doidge, 2007).
3.1 Reprezentacije sebe v pripovedih travmatiziranih
Sposobnost ustvarjanja pripovedi je ključna za razvoj zdravega sebe in je hkrati tudi pomembna razvojna naloga otroka. Otrok razvija razumevanje samega sebe skozi pripoved, saj
le ta povezuje življenjsko zgodbo preteklosti, sedanjosti in prihodnosti v celoto (Harter, 2012)
ter mu daje občutek kontinuitete sebe. Le skozi ustrezno pripoved se lahko razvijejo ustrezne
reprezentacije sebe (Nelson, 2003), ki so kasnejša zdrava podlaga in protiutež pri soočanju ter
predelovanju stisk ali travmatskih dogodkov. Pri grajenju osebne pripovedi je razvoj jezika oz.
verbalizacija ključnega pomena (Fivush in Haden, 2003; Hudson, 1990). Za ustrezno avtobiografsko pripoved pa je potrebna določena raven razvoja sebe, ki jo otrok doseže okrog drugega
leta starosti (Howe in Courage, 1993). Po teoriji navezanosti je primarni objekt tisti, ki prepozna, se uglasi in odgovori ter zadovolji otrokove potrebe. Otrok, ki je bil tega deležen, bo
razvil ustrezen in prilagodljiv odnos do sebe, drugih in sveta. Razvijejo se reprezentacije sebe o
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notranji vrednosti, ustreznosti in kompetentnosti. V nasprotnem primeru pride do nevarne navezanosti, ki se kaže kot npr. občutek nevrednosti, neustreznosti, nesprejetosti, neučinkovitosti in
nezaželenosti, kar po mnenju avtorice predstavlja negativne reprezentacije sebe (Bowlby, 1973;
Gostečnik, 2004, 2008). Raziskave so potrdile, da sta pri zlorabljenih otrocih slabša zavedanje in
oris notranjega dogajanja in čustev kot pri otrocih, ki zlorabe niso doživeli. Razlog bi bil lahko
v slabši zmožnosti verbaliziranja občutkov in misli (Cicchetti, 2004; Harter, 2012). Tako se tudi
avtobiografski spomin slabše razvije in posledično privede do negativnih reprezentacij sebe.
Travmatizirane osebe pogosto razvijejo lastno notranjo pripoved o pretekli travmi, da bi jo lahko
tako predelale. Že Frankl (2006) je opisoval, da človekov glavni namen ni zadovoljstvo, užitek
ali izogibanje nelagodju in bolečini, ampak najti pomen oz. smisel lastnega življenja. Zgodba
oz. pripovedovanje predstavljata pot k razumevanju lastnega življenja. Tako narativ kot želja po
pripovedovanju imata svoje mesto v desni hemisferi (Pink, 2006).
Menim, da so poskusi notranje konverzacije pri travmatiziranih običajno neuspešni, saj se
travmatizirani posameznik nenehno zapleta v nerazrešljive občutke krivde, sramu in odgovornosti, ki pogosto spreminjajo spominske elemente travmatske zgodbe na tak način, da na površju
ohranijo tiste elemente, ki potrjujejo vsebine negativnih reprezentacij. Naknadne življenjske izkušnje kot tudi komunikacijski dogodki, ki potrjujejo negativne kognitivne vsebine ali podpirajo
negativne reprezentacije sebe o neizbežnosti, neznosnosti in nepovezanosti, samo še prispevajo
k temu, da se posameznik poistoveti s predstavo, da je samomor edina mogoča rešitev.
4  Reprezentacije sebe pri samomorilnih osebah  
Shneidman (1996b) je najbolj jasno razčlenil in definiral koncept duševne bolečine kot »edinega vzroka za samomor«. Koncept je opisal v svoji knjigi Suicide as Psychache, kjer je duševno bolečino poimenoval »psychache« in jo pripisal posledicam frustracije osnovnih človekovih
potreb. Duševna bolečina se razvije iz mešanice negativnih čustev ranjenosti, bolečine, sramu,
strahu, krivde, ponižanja in osamljenosti (Shneidman, 1996a, 1996b) ter pri določeni stopnji
doseže raven vznemirjenosti in tesnobe, ki jo doživi v določenem trenutku do neke mere skoraj
vsak človek. Pri nekaterih so ti občutki bolj ali manj stalno prisotni in izvirajo iz bolečine. Psihološka vznemirjenost je pravzaprav občutena bolečina in sama po sebi še ne pomeni samomorilne
ogroženosti. Ko pa se duševna bolečina poveže z mislijo na smrt (na končanje bolečine), postane
tak posameznik samomorilno ogrožen. Psihološka bolečina je osnova za samomor in ta pomeni
»pobeg« pred to neznosno bolečino.
Firestone (1997) je v razumevanju samomora kot procesa šel še korak dlje od Shneidmana.
Razvil je lastni model razumevanja samomorilnega koncepta, t. i. separacijsko teorijo, kjer samomorilni proces razume kot internalizirane negativne miselne procese, ki jih je poimenoval
notranji glas [angl. inner voice] in ki so osnova samomorilnih manifestacij. Po njegovem modelu
imata psihološka bolečina in anksioznost izvor v dveh glavnih področij: v medosebni travmi in
eksistencialni travmi. Glavni dejavnik samodestruktivnega vedenja je travmatični dogodek, pod
vplivom katerega se destruktivnost vcepi v osebnost, vendar jo posameznik ne čuti kot svoje,
kot lastne, ampak kot tujek, kar je Firestone poimenoval »proti sebe sistem« [angl. anti-self
sistem]. Iz »proti sebe« se ustvarjajo notranje konverzacije, ki pomenijo akumulirane negativne,
obtožujoče in sovražne poglede na sebe. Notranji glas pravzaprav predstavlja integrirani sistem
negativnih miselnih procesov (»proti sebe«) in vedenja proti sebi. Menim, da predstavlja notranji glas negativne reprezentacije sebe, ki jih sprva travmatizirana oseba dojema kot tujek in so
relativno blage oz. oddaljene. Sčasoma in pri neustreznem razreševanju travme ali pri dalj časa

Eva ŠVAGELJ

71

trajajoči travmi pa postajajo močnejše in ponotranjene, kar se kaže kot čedalje hujša duševna
bolečina. Velikokrat samodestruktivni ali samomorilni posameznik poskuša razrešiti duševno
bolečino, kar se kaže v nihanju oz. ambivalentnosti posameznikovega mišljenja in čutenja (Firestone, 1997). Samomorilnost je proces, ki se odvija že veliko pred samim samomorilnim dejanjem (Shneidman in Lorman, 1965) in tudi zato samomora ne moremo razumeti zunaj konteksta
samodestruktivnega procesa (Orbach, 2007). Samodestruktivni procesi so aktivna provokativna
vedenja, usmerjena proti lastnim interesom, ki se razvijejo pod pritiskom notranjih in zunanjih
stresorjev (Orbach, 2007) v notranje bolečinske konstrukte (Orbach, 2008). Sčasoma postane
posameznik sam aktivni udeleženec v oblikovanju lastnih negativnih življenjskih dogodkov (Orbach, 2007).
5  Travma kot povzročitelj duševne bolečine
Styron (2004) je v osebnih avtobiografskih zapisih opisoval izkušnjo depresije kot neznosno
notranjo bolečino in kot vir samomorilnega razmišljanja. Po Styronovih zapisih je Orbach (2008)
oblikoval definicijo duševne bolečine kot izkušnje notranjega mučenja, trpljenja in negativnih
čustev, izhajajočih iz notranjih sil, ki uničijo celovitost sebe in uma. Poskus konceptualizacije
duševne bolečine je opravila tudi Bolgerjeva, ko je analizirala pripovedi travmatiziranih posameznikov in sklenila, da je duševna bolečina »občutek zlomljenega sebe«, kar pomeni izgubo
sebe, ranjenost, nepovezanost in izgubo nadzora (Orbach, 2008). Po Orbachu je samodestruktuvni proces zelo širok pojem, ki sega od perfekcionizma, želje po dovršenosti, do sovraštva do
sebe (Orbach, 2007). Opredelil je več vrst takih procesov, npr. vedenjske, kognitivne in čustvene,
ki so med seboj običajno prepleteni ter pri določenem samodestruktivnem procesu potekajo
vzporedno. Proces, ki lahko navzven poteka tiho in nevidno in čigar začetka ni mogoče natančno
določiti, se začne zgodaj v življenju in se nato nadaljuje celo življenje (Orbach, 2007). Koncept
spodbujevalcev samomorilnosti govori o dejavnikih tveganja, ki proces samodestrukcije spodbudijo, poženejo in aktivirajo potencialno samomorilno stanje. Eden najmočnejših pospeševalcev so telesne disociacije (Orbach, 2008), ki jih posameznik občuti kot zunaj telesno doživljanje
oziroma opazovanje sebe in ravno te so v literaturi najpogosteje opisane kot posledica travmatskih doživetij (Boevink in Corstens, 2012; Haven, 2009; Hirsch, 2010; Prince, 1985), iz česar
je razvidna ključna vloga travmatskega doživetja v nastanku notranjih bolečinskih konstruktov.
Po mnenju Orbacha (2007) vsak destruktivni proces na svoj način predstavlja duševno bolečino.
Ta je subjektivna globoko individualizirana izkušnja z različnimi oblikami dojemanja, npr. s frustracijo, z narcistično ranjenostjo, izgubo, nemočjo ali obupom, kar že samo po sebi predstavlja
samodestruktivni proces. Tudi travmatična izkušnja katere koli vrste lahko predstavlja ključen
trenutek v razvoju samodestruktivnega procesa (Oravecz in Moore, 2007). Orbach je sklenil, da
je koncept duševne bolečine zaznavanje negativnih sprememb sebe s pripadajočimi močnimi
negativnimi čutenji; omenjena definicija se sklada z ugotovitvami Bolgerjeve, Hermanove in
Janoff - Bulmove (Orbach, Mikulincer, Gilboa - Schechtman in Sirota, 2003). Konstrukt duševne bolečine je pomemben prispevek k raziskovanju samomorilnega uma (Orbach s sodelavci,
2003). Koncept duševne bolečine ima ključno vlogo pri razumevanju odnosa med travmo in
samomorom, saj travma nedvomno prispeva k ranjenosti posameznika in s tem pospeši nastanek
duševne bolečine (Oravecz in Moore, 2007).
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6  Vloga reprezentacij sebe pri razumevanju povezave med travmatiziranostjo in samomorilnostjo
Etiologijo samomora so do zdaj pojasnjevali na različne načine – s psihološkimi in psihoanalitičnimi koncepti ter z biološkimi in nevrobiološkimi modeli. Pri patonevrobiološki razlagi je
najbolj jasno dokazana vloga zmanjšanega delovanja serotoninskih sistemov (Kamali, Oquendo
in Mann, 2001). Obstajajo podatki, ki potrjujejo povezavo z duševno motnjo, npr. depresijo in
anksioznimi motnjami (Meichenbaum, 1994), ki nastane po travmi (PTSM). Ne smemo zanemarjati niti dejavnikov, kot so premorbidna osebnost, faktorji okolja in genetski dejavniki, ki
enako prispevajo k razvoju psihične travme kot tudi samouničevalnosti (Belik, Stein, Asmundson in Sareen, 2009). Čeprav travmatizirane osebe kažejo visoko stopnjo nasilnega odzivanja
in posledično tudi avtoagresivnosti, raziskovanje samomorilnosti težko pripelje do podatkov,
ki bi potrjevali prisotnost travmatskih življenjskih dogodkov v življenju posameznika. Vsekakor pa obstaja malo literature, ki pojasnjuje vlogo reprezentacij sebe v vzajemnem delovanju
travme in samomorilnosti. Reprezentacije sebe se pokažejo kot tisti koncept, ki v veliki meri
prispeva k pojasnitvi povezav med problematiko psihične travmatizacije in samouničevalnosti.
Sociolog Emil Durkheim je že pred dvema stoletjema ugotavljal pomen povezanosti družbe in
posameznika v odnosu s samomorilnostjo. Ugotovil je, da je samomorilnost pogostejša pri tistih,
ki so družbeno in socialno zapostavljeni in ki imajo finančne težave. Posamezniki, ki so bolje
integrirani v družbo, kažejo manjšo verjetnost samomorilnega vedenja, čeprav so izpostavljeni
hudim travmatskim vplivom. Tisti, ki izrazijo samomorilne misli in prosijo za pomoč z besedo in
dejanjem (npr. samopoškodovalno vedenje), lahko prekinejo ta proces (Levi s sodelavci, 2008).
Pri navezovanju socialnih stikov in razumevanju socialnih interakcij, pri t. i. »socialni inteligentnosti«, ima pomembno vlogo desna hemisfera. Tako lahko stresni socialni in družbeni dogodki
spodkopljejo njeno delovanje (Oravecz in Moore, 2007).
Menim, da se je Orbach (2008) še najbolj približal razumevanju povezav med samomorilnostjo in travmatskimi izkušnjami. Predstavil je model notranjih bolečinskih konstruktov, ki
izhajajo iz nakopičenih negativnih življenjskih izkušenj, ki ob aktivaciji lahko dosežejo raven
neznosne duševne bolečine. Oseba jih sčasoma sprejme kot lastne in posledično, tudi zaradi
slabo razvitih ali nefunkcionalnih obrambnih mehanizmov, sebe postavlja v nerešljive situacije, ki postanejo same po sebi travmatične izkušnje. S tem se sčasoma ustvari začaran krog
stopnjevanja in zapletanja notranjih bolečinskih konstruktov (Orbach, 2008) ter tudi posledično
stopnjevanje psihične stiske in nelagodja do neznosne duševne bolečine, ki generira predstave
o smrti kot sprejemljivi alternativi realnim življenjskim ciljem. Čeprav je samomor zavestno in
končno dejanje na kontinuumu samomorilne kariere, ga vodijo nezavedne vsebine. Menim, da
so notranji bolečinski konstrukti neadaptirane in neintegrirane negativne reprezentacije sebe, ki
predstavljajo tujek znotraj posameznika, na osnovi katerih sam proizvaja negativne izkušnje in
negativno gledanje na svet. Samomorilna kariera se pogosto navezuje na nerazrešene travmatske izkušnje, ki posameznika spremljajo od zgodnjega otroštva ali ga srečajo vzdolž njegove
življenjske poti.
Wilsonov (2006) konstrukt posttravmatskega sebe zajema širok spekter doživljanj, od občutkov sramu in krivde, blage zadržanosti in nelagodnosti do hudega občutja ponižanja. Ponotranjen občutek sramu, ki je bolj arhaičen kot občutek krivde, vgrajen v strukturo osebnosti, lahko
povzroči preoblikovanje celotnega sebe, kar predvsem zaradi nezavednega delovanja sproži samodestruktivno vedenje. Wilson (2006) je v raziskavi primerjal posttravmatski sram in krivdo
ter ugotovil, da so občutki sramu veliko bolj povezani s samouničevalnostjo, saj stopnja in intenzivnost teh čustev pozitivno korelirata s posameznikovim samomorilnim potencialom. Sram
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je globoko zakoreninjen občutek nasilja nad lastnim sebe in je za posameznika v najhujši obliki
skrajno boleče in izčrpljujoče doživljanje. V sodobni znanstveni literaturi je bilo zelo malo pozornosti posvečene ponižanju v primerjavi s sramom in krivdo (Harter, 2012). Ponižanje spada
v skupino t. i. čustev samozavedanja [angl. self-conscious emotions], npr. ponos, krivda, sram,
zadrega, za katere je značilno, da so sestavljena čustva in se vedno razvijejo v socialnih stikih
(Elison in Harter, 2007; Trumbull, 2008). Za razliko od sramu, ki izhaja iz posameznika in je
ponotranjen, ponižanje vzbujajo drugi in je tudi usmerjeno bolj na druge (Harter, 2012). Ponižanje je čustvo, pri katerem so presežene in zlorabljene meje posameznikovih socialnih norm, kar
človek dojema kot socialno nekompetentnost (Leary, Kowalski, Smith in Phillips, 2003). Gre
za občutja krivice, ki se je zgodila oziroma je bila storjena namenoma in se ob njej posameznik
počuti ponižanega in zlorabljenega. Ob tem se razkriva večdimenzionalni fenomen, pri katerem
se negativne reprezentacije sebe reflektirajo na področju globalne izgube lastne vrednosti v povezavi z neustrezno prevzeto odgovornostjo za travmatični dogodek, denimo »jaz sem kriv …;
sem odgovoren za …«. Taki posamezniki poročajo o občutjih majhnosti, umazanosti, izgube
samozaupanja in neadekvatnosti. Čustvene reakcije, vezane na sebe, ali t. i. čustva samozavedanja (Tangney in Fischer, 1995; Tangney, Stuewig in Mashek, 2007), kot so ponos, sram, krivda,
zadrega in ponižanje, so posledica neskladja med dvema domenama reprezentacij sebe, med
idealnimi in dejanskimi reprezentacijami sebe (Tracy in Robins, 2004; Summerlin, 2010).
7  Pomen nevrobioloških sprememb med travmatiziranostjo in samomorilnostjo  
Obsežno Perryjevo (viri, 2000) delo kaže, da travma v zgodnjem otroštvu vodi do trajne
disfunkcije delov možganov, ki uravnavajo čustva, saj je funkcionalni razvoj desne hemisfere
odvisen od navezanosti na mater v prvih nekaj letih odraščanja (Cvetek in ostali, 2008; Dutton,
2007). Kadar se huda travma ne more integrirati in adaptirati otrokove kapacitete, vodi do funkcionalnih in strukturnih sprememb v desni hemisferi, kar na nevrobiološki ravni pomeni »pretirano obrezovanje [angl. cutting] desnih kortikalnih in subkortikalnih področij« (Cvetek, 2009).
Pri tem lahko sklepamo, da je v poznejšem obdobju tak posameznik bolj podvržen neprilagojenemu spoprijemanju s stresom in s tem večji ranljivosti, kar pomeni predispozicijo za produkcijo
notranjih bolečinskih konstruktov (Orbach, 2008). Pri travmatiziranih osebah je dokazana lateralizacija desne hemisfere (van der Kolk, 1996), kar pomeni neustrezno funkcioniranje polisemantičnega konteksta in neustrezno regulacijo afekta (Benight in Bandura, 2004).
Weinberg (2000) je s svojim prispevkom odprl nov pogled na razumevanje samomora kot
procesa. Združil je dosedanja spoznanja o psiholoških, nevrobioloških spremembah in samomorilni karieri. Pri samomorilnih osebah je dokazano povečano delovanje leve hemisfere, medtem
ko je pri nesamomorilnih večje delovanje desne hemisfere, kar se lahko kaže na več ravneh nefunkcionalnega odzivanja. Kognitivni nevroznanstveniki so ugotovili, da so prebliski nenadnega
uvida oz. t. i. »aha trenutki« posledica velike nevronske aktivnosti desne hemisfere (Pink, 2006),
ki pa je pri samomorilnih posameznikih okrnjena in je zato njihovo dojemanje sveta, sebe ter
trenutne situacije ozko in togo. S perspektive delovanja možganskih hemisfer lahko sklepamo,
da je pri samomorilnih osebah nefunkcionalnost desne hemisfere (Weinberg, 2000) neposredno
povezana s samomorilnostjo. »Pod težo duševne bolečine se desna hemisfera sesuje« (Weinberg,
2000), tako da prevlada delovanje leve hemisfere, ki pa je drugačno. Kadar se duševna bolečina
ne more predelati, procesirati in integrirati, to vodi do sesutja desne hemisfere, kar ima za posledico katastrofične dezintegracije reprezentacij sebe (Oravecz in Moore, 2007). To se kaže na
več ravneh. Zaradi krhkosti, občutja nevrednosti in negotovosti postanejo reprezentacije sebe
neavtentične in pride do izgube globalne samopodobe. Ena od lastnosti reprezentacij sebe je
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tudi občutek kontinuiranega sebe, kar pomeni zavedanje istosti oziroma nespremenjenosti sebe
(»to sem jaz, sem ena in ista oseba«) kljub spremembam, do katerih prihaja v življenju. Zaradi
travmatičnih dogodkov lahko pride do izgube občutka kontinuiranosti in koherentnosti sebe ter
pomeni dezintegracijo reprezentacij sebe. Posledica takih dezintegracij so neznosna občutja psihološke bolečine.
Iz omenjenega nevrobiološkega koncepta je razvidno, da lahko travmatična izkušnja v povezavi s samodestruktivnim procesom povzroči samomorilno vedenje (Oravecz in Moore, 2007).
Pomemben travmatski dogodek v odraslosti lahko povzroči disfunkcijo desnih možganov, kar
vpliva na reprezentacije sebe v smislu dezintegracije (Oravecz in Moore, 2007).
8  Zaključek
V prispevku je predstavljen nov model razumevanja povezanosti med travmatskimi izkušnjami in samomorilnostjo, ki temelji na že obstoječih modelih, ki razlagajo samomorilnost iz
npr. kognitivnega vidika, relacijske travme in stila navezanosti, notranjega glasu in duševne
bolečine. Dostopna znanstvena literatura govori o jasni povezanosti med travmatskimi dogodki
in samomorilnostjo, vendar je koncept razumevanja travme v povezavi s samomorilnostjo malo
poznan. V prispevku sem opisala, da leži ena izmed mogočih razlag samomorilnega procesa in
samomorilnega dejanja v konstruktu psihične travme. Pri tem ima osrednjo vlogo posameznikova predstava o sebi skozi pripoved. Znano je, da življenjske izkušnje delujejo na posameznika
tako, da nenehno rekonstruirajo neko notranjo zgodbo, ki je prepojena z občutki sramu in odgovornosti, iz česar se hrani neznosna psihična bolečina kot generator samomorilnega procesa. V
tem procesu pomembno sodeluje tudi nevrobiologija, ki se po eni strani spreminja že ob samih
dogodkih. Po drugi strani pa pride do spreminjanja vedenja, mišljenja in čustvovanja, kar še
dodatno poglablja in utrjuje nevrobiološke spremembe na mikroanatomski ravni ter na tak načine pride do začaranega kroga in posledično duševne bolečine. Pri tem imajo pomembno vlogo
negativne reprezentacije sebe, ki se kot negativni spodbujevalec stopnjujejo do duševnih bolečin
(npr. če zlorabljena deklica nenehno »tuhta« o tem, ali je »prostaška razvratnica«, ker se ni znala odločneje upreti, potem vsaka oznaka »Ti si prostaška!« predstavlja potrditev teh notranjih
vsebin in povečuje koherenco mentalnih vsebin). Model povezanosti preko reprezentacij sebe je
do neke mere začel Firestone (notranji glas) in nadaljeval Orbach (duševna bolečina). Čeprav je
omenjen proces razvoja samomorilnosti intrapsihičen, je izrazito občutljiv na intersubjektivna
dogajanja, na medosebna sporočila, na komunikacijska dejanja, na označevanje [angl. labeling]
in na stigmo. Proces se hrani iz medosebnih elementov, ki potrjujejo generirane duševne vsebine.
V zrcalu psihotravmatologije je danes že jasno, da dolgotrajne (in tudi množične) travmatogene izkušnje spremenijo sociokulturno tradicijo nekega naroda ali skupnosti, vplivajo na odnos
do nasilja in oblikujejo tudi diskurz samomorilnosti. Tako je nujno posvetiti pozornost povezavi
med psihično travmo in samouničevalnostjo, predvsem če gre za državo s tako alarmantno stopnjo samomorilnosti, kot je v Sloveniji. Pri tem ne gre le za problematiko odraslih oseb, ampak
tudi za odraščajoče generacije, ki jih je potrebno zavarovati pred hujšo razvojno ali poznejšo
travmatizacijo, predvsem če ta izhaja iz nasilnih medosebnih odnosov. Še posebej ogroženo
skupino predstavljajo otroci odvisnih staršev, ki se vse življenje spopadajo s skrajno neugodnimi
izkušnjami iz svojega razvojnega obdobja, za katere niti ne vedo, koliko in kako so neugodne,
saj nimajo možnosti, da bi te dogodke ocenili.
Osrednja vloga negativnih reprezentacij sebe dobro povezuje problematiko samomora in
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travme, omogoča nov dostop do preprečevanja samomorilnosti prek boljšega razumevanja znakov, ki govorijo o razvoju negativnih miselnih procesov in duševne bolečine. Raziskovanje povezav med psihično travmatizacijo in samomorilnostjo je izziv, ki zahteva nov pristop, novo
metodologijo in nov način postavljanja vprašanj s strani raziskovalcev z različnih področij. Poznavanje delovanja travmatskega in samomorilnega procesa v veliki meri prispeva k bolj funkcionalnemu in varnejšemu profesionalnemu odnosu do samomorilne osebe.
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Kljub temu, da se številni psihoterapevtski pristopi, nastali v zadnjih sto letih, med seboj
razlikujejo glede na izvor, dinamiko in najboljši pristop k zdravljenja duševnih motenj, se večinoma strinjajo glede osnovne kartografije človeške psihe, ki kaže, da se človek rodi kot prazen
nepopisan list (Freud, 1920), ki ga skozi življenje oblikujejo predvsem geni in okolje, v katerem
odrašča.
Pod vplivom te paradigme so duševne motnje vidne kot posledica dednih oz. bioloških dejavnikov, vzgoje in izpostavljenosti travmatičnim dogodkom v otroštvu ali kasneje oziroma kombinacije naštetega.
Moderna znanost in večina prevladujočih psihoterapevtskih šol ne pozna in ne priznava drugih možnih izvorov duševnih motenj, zato so pri zdravljenju teh omejene na področje osebne
zgodovine (zdravljenje v sklopu psihoterapije) ali biologije (zdravljenje v sklopu nevrologije in
psihiatrije).
Poleg klasične paradigme se je na Zahodu sredi prejšnjega stoletja pričela pojavljati nova
razširjena paradigma človeške psihe, ki trdi, da človek ne pride na svet kot prazen nepopisan list,
temveč ga močno označijo že čas, preživet v maternici, travma rojstva in številni vplivi, ki izvirajo iz transpersonalnih ravni zavesti in niso del klasičnega znanstveno-mehanističnega pogleda
na svet. Z drugimi besedami, v luči te paradigme se človekova zavest ne začne z rojstvom in ne
konča s smrtjo. Ta dva travmatična dogodka predstavljata le vstop in odhod zavesti s tega sveta.
Do takšnih, sprva nenavadnih, spoznanj so prišli najprej psihoterapevti, ki so z razvojem in
uporabo globljih psihoterapevtskih tehnik, ter psihiatri s pomočjo na novo odkritih psihadeličnih
substanc, kot je bil npr. LSD, pri svojih pacientih skušali interpretirati izjemno pestre in nenavadne izkušnje, ki so jih pacienti opisovali kot spomine iz maternice, vplive iz ravni kolektivnega
nezavednega, srečanje z arhetipskimi bitji, srečanje z umrlimi predniki ali drugimi duhovnimi
bitji, izkušnje iz preteklih življenj, izkušnje smrti in ponovnega rojstva itd. Slednje so le s težavo
razlagali s klasičnimi psihodinamskimi teorijami. (Grof, 1986)
Ker svetovni nazor večine psihoterapevtov kot tudi večine ostalih resnih znanstvenikov tistega časa ni dopuščal možnosti, da bi takšne izkušnje lahko imele objektivno resničnost zunaj
meja posameznikove psihe in možganov, so vse takšne izkušnje obravnavali kot psihopatologijo
oz. psihološke obrambe pred pomembnimi travmatičnimi vsebinami z biografskega nivoja psihe
ali kot organske motnje v samih možganih.
Ko je v desetletjih raziskav število takšnih izkušenj z uporabo globljih psihoterapevtskih
tehnik čedalje bolj naraščalo in ker so številni psihoterapevti ugotovili, da se pacientom zdravstveno stanje po takšnih doživetjih pogosto izboljša ter so take nenavadne izkušnje doživljali
tudi klienti, ki niti poprej niti kasneje niso kazali znakov kakršnih koli duševnih težav, je del
psihoterapevtske skupnosti zavzel stališče, da ti pojavi ne predstavljajo motenj in niso del psihopatoloških procesov v možganih, temveč da kljub njihovi nenavadni naravi predstavljajo globlje
ravni človeške psihe, ki jih s starejšimi tehnikami niso bili zmožni doseči.
Njihovo stališče je torej bilo, da je potrebno kartografijo človeške psihe na novo opredeliti
in razširiti tako, da bo vsebovala tudi ta nova področja, pri čemer jim je bilo v veliko pomoč
dejstvo, da so takšna odkritja imela potrditve tudi v novi znanstveni paradigmi kvantne fizike.
Tako je Carl Gustav Jung – prvi, ki je na Zahodu razširil osnovno kartografijo človeške psihe
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tako, da ji je dodal še področje kolektivnega nezavednega in vpeljal idejo sinhronicitet oziroma
smiselnih naključji med dogajanjem v umu in zunanjimi dogodki v svetu – to storil po razpravah
s prijateljem in svetovno znanim teoretičnim fizikom Wolfgangom Pavlijem, kasneje pa tudi z
Albertom Einsteinom, ki mu je prav tako potrdil, da je v novi fiziki prostor tudi za sinhronosti.
Poleg Junga je eno pomembnejših razširitev človeške psihe predlagal tudi dr. Stanislav Grof,
eden izmed očetov transpersonalne veje psihoterapije. Grof je na podlagi rezultatov pri kliničnem delu s pacienti človeško psiho razvrstil na tri osnovna območja, in sicer biografsko, ki vključuje vsebine in dogodke od posameznikovega rojstva dalje, perinatalno, ki vsebuje izkušnje iz
maternice in travmo rojstva ter z njo povezano izkušnjo smrti in ponovnega rojstva [angl. death
and rebirth experience], ter transpersonalno raven, ki vsebuje elemente in izkušnje iz območja,
ki obstaja izven posameznikove osebne podzavesti ter klasičnega prostora in časa, kot ga poznamo znotraj zahodnega znanstveno-mehanističnega pogleda na svet. (Grof, 1986)
Kljub temu da ta nova in razširjena kartografija obstaja že desetletja in da večina prevladujočih psihoterapevtskih šol danes še vedno uporablja in dela le s klasično kartografijo človeške
psihe, torej na biografskem nivoju vsakega posameznika, pa se je v tem času pojavilo tudi veliko
število bolj ali manj znanih pristopov, ki vsakodnevno uporabljajo razširjeno kartografijo in po
kateri iščejo ter odpravljajo vzroke za duševne motnje ne le na biografskem nivoju, temveč tudi
na perinatalni in transpersonalni ravni zavesti.
Med te pristope spadajo jungovska analiza (predvsem Züriške šole), psihosinteza, primalna
psihoterapija, psihedelična psihoterapija in iz nje izvirajoča metoda holotropnega dihanja [angl.
holotropic breathwork], hipnoterapija ter, seveda, že tisočletja poznane prakse meditacije, joge
in šamanskih tehnik, med katere spadajo večdnevno postenje v osami, zavestno sanjanje, uporaba psihedeličnih rastlin ipd. Vsem tem metodam je skupno, da s pomočjo posebnih tehnik kliente
popeljejo v spremenjena (v nadaljevanju holotropna) stanja zavesti, kjer se odprejo poti, ki posamezniku omogočijo stik z do tedaj nezavednim perinatalnim in transpersonalnim nivojem psihe.
Primer zdravljenja v holotropnem stanju zavesti
Poleg odkritja novih nivojev zavesti so psihoterapevti, ki so uporabljali te nove metode, v
desetletjih raziskav prišli do zanimivega spoznanja, da psiha vseh ljudi samodejno teži k celosti
in zdravju. Če se znotraj nje zaradi kakršnega koli vzroka pojavi neravnovesje, psiha kot avtonomen objekt začne proces, v katerem želi izničiti škodljivi vpliv in ponovno vzpostaviti izgubljeno ravnovesje. Ta teorija dokaj dobro razloži, zakaj imajo ta stanja lahko izjemen zdravilni potencial. Ko klient pod posebnimi okoliščinami vstopi v holotropno stanje zavesti, njegova psiha
na nezavednem nivoju avtomatično prične postopek, v katerem znotraj sebe poišče vsebine, ki v
tistem obdobju predstavljajo največji vir neravnovesja in ki veljajo za škodljive. Psiha nato sproži postopek samozdravljenja, ki se največkrat izrazi skozi duhovno, čustveno in fizično katarzo
oz. abreakcijo, ki lahko traja več ur in se izraža skozi vseobsegajoče vizije, izrazito nenavadne
telesne gibe, krike, jok in ostale dramatične elemente, ki bi jih klasični psihoterapevti lahko
označili za histerijo ali celo prehodno psihozo. V nekaj urah se proces izteče in posameznik se
vrne v vsakdanje stanje zavesti. Pri tem je pomembno dodati, da zavest posameznika v času zdravljenja ni omejena ali motena kot npr. pri alkoholiziranosti, temveč ravno nasprotno – pogosto je
v primerjavi z vsakodnevno zavestjo izjemno jasna in poglobljena. (Grof, 1988)
Primer takšnega dela je sledeči opis primera, ki je potekal v okviru psihedelične psihoterapije
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z LSD-jem v kliničnem okolju sredi preteklega stoletja.
»Tom, 26-letni izpadli študent, je bil sprejet v program LSD-terapije s simptomatiko
hude impulzivne nevroze s periodičnimi pobegi od doma, potepuštvom ter pretirano zlorabo alkohola in najrazličnejših drog.
Njegovo obnašanje v tem obdobju je vsebovalo številne izrazito antisocialne elemente. V restavracijah in gostilnah ponavadi ni plačeval. Pobegnil je, preden je poravnal
račun, ali je kot zagotovilo za kasnejše plačilo za seboj puščal svoje osebne predmete. Da
bi lahko poravnal svoje stroške, je občasno okradel sorodnike, prijatelje in tudi tujce. Spal
je v gozdovih, javnih parkih in na železniških postajah ter zelo zanemarjal svojo osebno
higieno. Tom je bil po dveh letih neuspešne terapije z različnimi konvencionalnimi metodami usmerjen v program LSD-terapije. Nekateri predhodni psihiatri, ki so obravnavali
njegov primer, so mu diagnosticirali shizofrenijo, zgodovina njegovega zdravljenja je
med drugim vključevala tudi serijo inzulinskih kom.
Njegovih prvih 26 LSD-seans je potekalo nenavadno monotono. Tom je doživljal občutke anksioznosti, ki so občasno narasli do panike, pri tem je kazal znake vznemirjenosti
in močnih mišičnih sunkov ter trzljajev. Te so spremljale ponavljajoče se vizije bledega,
spačenega ženskega obraza. V kasnejših seansah je bil tem izkušnjam dodan nov element,
saj ga je vsakokrat, ko je zaslišal zvok tekoče vode iz bližnje kopalnice, prevzel občutek
jeze, pri čemer je le z izjemnim naporom uspel nadzorovati svoje agresivne impulze. Četudi le za kratek čas, prav tako ni bil zmožen prenašati prisotnosti ženske terapevtke ali
medicinske sestre. Nanje se je odzval z razburjenjem in nevljudnimi verbalnimi napadi.
Vizije bledega ženskega obraza so bile zdaj dopolnjene s slikami, vezanimi na vodo. V
tem kontekstu so se menjavale številne slike nevarnih situacij, povezanih z morjem, jezeri
in rekami ter pogumnimi mornarji in vodnimi bitji, ki so simbolizirali mojstrstvo nad
vodnim elementom.
V tem obdobju so Tomovi problemi v času med seansami mejili na psihozo. Doživljal
je številne epizode paničnih napadov in čutil izjemno sovraštvo do žensk. Njegovi odzivi
na tekočo vodo so se stopnjevali do te mere, da je skorajda fizično napadel vsakogar, ki je
v njegovi bližini odprl vodo. Obnašanje ga je pripeljalo do številnih konfliktov z drugimi
pacienti in medicinskimi sestrami, saj je s svojo nestrpnostjo, nepremišljenostjo in agresijo v njih vzbujal številne občutke agresivnosti. Na zunaj je bil videti vznemirjen, kar se
je kazalo predvsem v vrsti neprostovoljnih gibov in izjemnih mišičnih sunkih.
V nadaljnjih seansah so se v njegovih vizijah pojavili novi elementi, ki so sprva ostajali precejšnja uganka. Tom je videval številna zaporedja predmetov, ki se uporabljajo pri
umivanju, kot so šobe tuša, vodne pipe, mila, vzorci ploščic, gobe in ščetke za umivanje
ter otroške igračke, uporabljene pri kopanju. Nedolžna narava teh vizij je bila v precejšnjem kontrastu z občutki anksioznosti in izjemnimi mišičnimi sunki, ki so jih spremljali.
Tom je bil z vsebino teh epizod izjemno nezadovoljen, saj jih je dojemal kot zmedo povzročajoče in kaotične. Vsa ta med seboj nepovezana doživetja so nenadoma dobila smisel,
ko je Tomu na kompleksen način uspelo podoživeti travmatične spomine iz zgodnjega
otroštva. Ko je bil star dve ali tri leta, je imel čustveno moteno varuško, ki je bila, kot se
je kasneje izkazalo, psihotična. Toma je na zelo sadističen način med umivanjem zlorabljala in strašila. Resničnost Tomovih podoživetij je kasneje potrdila njegova mačeha, ki
je varuško odpustila, ko je ugotovila, da ta Toma zlorablja. Po celostnem in kompleksnem

83

84

Transpersonalna psihoterapija in razširjena kartografija človeške psihe

podoživetju teh travmatičnih vsebin je večina prej naštetih elementov izginila iz Tomovih
seans. Toda simptomi anksioznosti in mišičnih trzljajev so se še naprej pojavljali, četudi
je sprva kazalo, da pripadajo travmatičnim dogodkom v povezavi z varuško.
Na tej točki je anksioznost v Tomovih seansah postala veliko bolj primitivna in elementarna. Trzljaji so bili zdaj povezani z zelo neprijetnimi okusi in oralnimi občutji, ki
so se postopoma razvili v podoživljanje travmatičnih dogodkov iz zgodnjega otroštva,
ko so Tomu z uporabo različnih dezinfekcijskih raztopin zdravili glivično vnetje ustne
votline. Trzljaji mišic so bili posebno izraziti na glavi in vratu – Tom jih je označil kot
poskus pobega pred temi medicinskimi posredovanji. V intervalih med temi seansami je
Tom kazal zelo negativen odnos do bolnišnic in zdravil. Kritiziral in posmehoval se je
medicinskemu aspektu postopkov ter se jim upiral.
Po tej fazi so se občutkom anksioznosti pridružili še izjemna lakota in žeja, občutki
mraza in čustvenega stradanja. Znotraj njegovih LSD-seans je Tom zdaj podoživljal travmatične dogodke iz otroške negovalnice, kjer je preživel prvih sedem mesecev svojega
življenja. V tem času je hrepenel po prisotnosti žensk in fizičnem kontaktu z njimi ter je
zaprosil za prisotnost ženske terapevtke in medicinskih sester, ljudi, katerih bližine prej
ni mogel prenašati. V tem kontekstu so se, kot kaže, kompenzirale frustracije in čustvena
deprivacija, ki jih je doživel v negovalnici, kjer površno profesionalen odnos osebja ni
bil zmožen zadovoljiti njegovih zgodnjeotroških potreb. V prostih intervalih med seansami je bil Tom obseden z željo, da si poišče idealno žensko. Njegova depresija se je
poglabljala in čutil je neustavljivo potrebo po tem, da bi zaužil velike količine alkohola
in najrazličnejših drog.
Ko je Tom pričel podoživljati svoje težavno rojstvo, med katerim je njegova mati
umrla in je tudi sam komajda preživel, je spoznal, da njegovi številni simptomi v resnici
izvirajo s perinatalnega nivoja. Občutki panične anksioznosti, agresije, krivde in napetosti so nenadoma postali smiselni kot instrumentalni odgovor na travmo rojstva. Svoje
izjemne mišične trzljaje in sunke je videl kot zapoznele odzive na potlačene energije, povezane s »hidravličnimi« deli rojstva. Tomovo obnašanje v obdobju seans je bilo impulzivno, neusmiljeno in nepredvidljivo. Označeval ga je predvsem ambivalenten konflikt
med odvisnostjo in neodvisnostjo, kar se je kazalo predvsem v kontekstu transfernega
odnosa. Po konvencionalnih standardih bi Tomovo obnašanje v tem obdobju označili kot
psihotično.
V 65. psiholitični seansi je Tom zaključil predelovanje svojega rojstnega procesa in
hkrati doživel svojo prvo transcendentalno izkušnjo, dramatično izboljšanje, ki pa ni bilo
trajno. Za to je bilo potrebnih še šest dodatnih seans in nekaj mesecev nestabilnega kliničnega stanja, preden je dosegel novo ravnotežje.
V letih, ki so sledila LSD-terapiji, Tom ni potreboval ne nadaljnjih hospitalizacij ne
psihiatrične pomoči. Poročil se je, uspel vzdrževati trajno zaposlitev in skrbeti za svoja
dva otroka.« (Grof, 2001, stran 205)
V zgornjem primeru je razvidno, da se je klient povezal na vseh treh nivojih razširjene človeške psihe, kar je dokaj značilno za delo v holotropnih stanjih zavesti. Izkušnje na različnih nivojih, ki imajo med seboj podobno čustveno komponento, se med seboj namreč ponavadi povežejo,
tako da lahko posameznik doživlja in razrešuje vse tri nivoje hkrati. (Grof, 1986)
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Na biografskem nivoju klienti tako podoživljajo travmatične dogodke iz svoje osebne zgodovine. Ti ponavadi obsegajo fizične ali psihične travme, izgubo staršev ali drugih bližnjih oseb,
obsmrtne izkušnje, izkušnje težkih bolezni ipd. To je del psihe, ki so ga psihoterapevti v zadnjem
stoletju temeljito raziskali in tudi razvili vrsto učinkovitih metod za terapevtsko delo na njem.
Izkušnje na perinatalnem nivoju psihe so osredotočene na dinamiko smrti in ponovnega rojstva. Posameznik tu doživlja izkušnje iz časa, ki ga je preživel v maternici in ob samem rojstvu.
Večina zdravnikov sicer meni, da se ljudje iz izključno bioloških razlogov ne moremo spominjati
svojega rojstva, izkušnje psihoterapevtov, kot so Otto Rank, David Chamberlain, Stanislav Grof
in drugi, pa kažejo, da travma rojstva pusti izjemno močan pečat na človeški psihi, ki predstavlja
temeljni vir različnih oblik psihopatologije, duševnih motenj in celo osnovnega pogleda na svet.
Na perinatalnem delu psihe se ljudje soočajo tudi z dejstvom lastne minljivosti oz. smrti, ki jo
pogostokrat doživljajo tako resnično, da marsikateri klient meni, da umira in ga je potrebno prepričati, da je izkušnja, ki jo doživlja, le simbolična.
Na zadnjem, transpersonalnem nivoju človeške psihe, imajo klienti izkušnje, ki daleč presegajo vsakodnevne meje osebnosti, prostora in časa in ki jih večinoma poznamo pod označbami
nadnaravno, mistično, spiritualno. Na tem nivoju imajo posamezniki lahko doživetja iz kolektivnega nezavednega, srečanja z umrlimi predniki, spreminjanje v druge življenjske oblike, srečanja z virom vsega stvarstva, izkušnje »preteklih življenj« ipd.
Ker je izkušnje na transpersonalnem nivoju najtežje razumeti in ukalupiti v vsakodnevno
predstavo o svetu, v katerem živimo, je na tej točki pomembno, da si pogledamo, kako si jih
lahko razlagamo drugače in ne le kot metafore ali domišljijske predstave znotraj možganov in
psihe. To je pomembno, saj večina transpersonalnih terapevtov meni, da gre za objektivno in od
človeka neodvisno raven obstoja, ki je ravno tako ali še bolj resnična kot vse ostalo, kar doživljamo v vsakodnevni zavesti.
Izvor zavesti
Danes je znotraj znanosti in psihoterapije splošno sprejeto prepričanje, da so zavest in vse
duševne funkcije proizvod možganov. Takšno mnenje seveda ni nastalo naključno, saj številna
opažanja in raziskave jasno kažejo, da obstaja tesna povezava med zavestjo in nevrofiziološkimi
procesi v možganih. Organske bolezni in poškodbe, kot so infekcije, zastrupitve, tumorji, kapi
ter uporaba psihotropnih snovi, lahko močno in zelo jasno spremenijo zavest posameznika. Paziti
pa moramo, da takšne vzročnosti ne razlagamo nujno kot dokaz, da je tudi sama zavest proizvod
procesov v možganih. To prepričanje znanosti je le metafizična predpostavka in ne znanstveno
dokazljivo dejstvo. Če vzamemo primerjavo – televizijski serviser lahko na podlagi motnje, ki jo
opazi na zaslonu, ugotovi izvor napake znotraj televizije in jo tudi odpravi, vendar to ne pomeni,
da vsebina programa, kot jo vidimo na zaslonu, izvira iz same televizije. Toda ravno takšen argument uporablja mehanistična znanost za dokaz, da je zavest proizvod možganov. (Grof, 1993)
Alternativna razlaga izvora zavesti temelji na opisih doživetij klientov na transpersonalnem
nivoju in se presenetljivo dobro sklada s tisočletja starimi opisi iz verstev, kot so hinduizem, budizem ter različna animistična verovanja. Glede na te je svet v svojem najglobljem temelju čista,
brezmejna in neuničljiva zavest, ki je iz sebe in znotraj sebe – z namenom, da razišče vse svoje
ustvarjalne zmožnosti – ustvarila svet prostora-časa in neskončnega števila pojavnih oblik, ena
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izmed katerih smo tudi ljudje. V tej luči so vse meje med posameznikom in katerim koli drugim
delom stvarstva ne nazadnje iluzorne, svet materije je bolj podoben »navidezni« kot »pravi«
resničnosti, zato lahko vsak posameznik pod posebnimi pogoji kadar koli dobi ne le informacijo
o katerem koli drugem delu stvarstva, temveč tudi postane ta del oziroma njegova celota.
V tej luči predstavljajo možgani višjih razvitih oblik življenja le vmesnik ali filter, skozi
katerega dojemamo svet, podobno kot televizor predstavlja pretvornik signala, čeprav bi se nepoučenemu sprva zdelo, da predstavlja sam izvor programa, ki je viden na zaslonu.
Na podlagi teh spoznanj mnogi raziskovalci zavesti trdijo, da imamo ljudje dvojno paradoksalno naravo. Po eni strani smo resnično zapleteni biološki stroji, po drugi strani pa smo bitja,
ki lahko delujejo kot neskončna polja zavesti, ki presegajo čas, prostor in svet vzročne posledičnosti.
Hilotropna in holotropna stanja zavesti
Stanislav Grof, psihiater in raziskovalec, ki že pol stoletja raziskuje holotropna stanja zavesti, pravi, da sta ta dva dela človeške narave povezana z dvema različnima oblikama zavedanja.
Prvo obliko je Grof poimenoval hilotropska zavest, ki je zavest, osredotočena na materijo in ki
jo moderna znanost sprejema kot edino objektivno resnično.
Človeku pa je dosegljiva tudi t. i. holotropna oblika zavesti, kjer posameznikova zavest lahko
deluje kot od telesa neodvisna enota. Izkušnje v tem stanju zavesti ponujajo mnogo zanimivih
alternativ klasičnemu svetu trdne materije in linearnega časa, saj je v tej obliki zavesti moč uvideti, da sta čas in prostor le neke vrste ustroj, ki ga je moč preseči. Tu klasični Newtonovi zakoni
ne veljajo več, saj lahko isti prostor istočasno zavzema več objektov, dogodki iz preteklosti in
prihodnosti so vedno dosegljivi in jih je moč doživeti v sedanjem trenutku, posameznik pa se
lahko doživlja na več krajih in časih hkrati itn.
Grof pravi, da sta ti dve obliki zavesti v nekakšnem dinamičnem ravnovesju in da ima povprečen, »zdrav« posameznik dovolj dobro razvit sistem psiholoških obramb, ki mu omogoča, da
je zaščiten pred vplivi iz holotropnega stanja zavesti. V tem kontekstu so psihopatološki simptomi oziroma duševne motnje vidne kot zlitek ali hibrid med elementi teh dveh oblik zavesti, ko
elementi iz holotropnega stanja vdirajo v vsakodnevno hilotropsko stanje zavesti in ga popačijo,
kar se zgodi, kadar je zid med tema dvema oblikama zavesti oslabljen ali je nek element v holotropni obliki zavesti izjemno močan. Posameznik s simptomom je tako nezmožen potlačiti nezavedne vsebine, ki se trudijo prebiti na površje, prav tako pa si ne dopusti, da bi se vsebine v celoti
izrazile, kar bi bilo potrebno, da bi se dinamika lahko razrešila in simptomi ugasnili. (Grof, 1988)
Takšno razumevanje duševnih težav in psihogenih simptomov je pripeljalo do prej omenjene
strategije njihovega reševanja oziroma psihoterapevtskega zdravljenja, kjer se klientu ponudi
tehnika, s katero vstopi v nevsakdanje stanje holotropne zavesti, v kateri elementi, ki so se trudili
prebiti na površje, avtomatično pridejo v zavest in se v njej skozi abreaktično izkušnjo razrešijo.
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Globoke ekspresivne metode psihoterapije in raziskovanja v holotropnem stanju zavesti so
nastala na podlagi kliničnih metod dela s psihiatričnimi pacienti, kot odgovor na dolgotrajne
oblike klasičnih oblik psihoterapije, ki pogosto niso bile uspešne, predvsem pri pacientih, katerih
simptomi so bili dramatične narave: psihoze, hujše osebnostne motnje, klinične depresije ipd.
Te motnje, ki jih danes, pod vplivom materialistične paradigme, razlagajo in zdravijo kot
biološke v svoji naravi, pa z uporabo razširjene kartografije človeške psihe lahko razlagamo
tudi psihodinamsko, saj pogosto uvidimo, da kadar ne najdemo vzroka za njihov nastanek na
biografskem nivoju psihe, globlje raziskovanje pokaže, da lahko izvirajo iz perinatalnega ali
transpersonalnega dela.
Poleg zdravljenja teh dramatičnih oblik motenj se je psihoterapevtsko delo v holotropnih
stanjih zavesti izkazalo za izjemno uspešno tudi pri klasičnem spektru duševnih težav, kot so
manjše depresije, anksioznost, fobije, alkoholizem in druge oblike zasvojenosti. (Grof, 1988)
Nadaljnja prednost dela v holotropnih stanjih zavesti je tudi v tem, da so časovno krajše kot
prevladujoče, na pogovoru temelječe oblike psihoterapije in da se bolj zanašajo na samozdravilno sposobnost psihe, ki po ključu, ki ga še ne razumemo najbolje, sama izoblikuje način zdravljenja, ki je zanjo najbolj ustrezen. S tem se izognemo dolgotrajnemu in ne vedno pravilnemu
diagnosticiranju, ki zahteva od psihoterapevta, da vzpostavi pravilno klinično sliko klienta in se
nato ravna po nekakšnem določenem protokolu zdravljenja, ki je ali ni uspešen. (Taylor, 2003)
In ne nazadnje, delo v holotropnih stanjih zavesti je potrdilo osnovno trditev starodavnih
verskih besedil različnih religij, po kateri je vsakodnevni svet, ki ga poznamo, le eden izmed
mnogih svetov, do katerih imamo človeška bitja dostop, in da je želja po povezavi z duhovno
sfero obstoja ena izmed temeljnih sil v človeškem bitju.
Moje osebno upanje je, da bodo vse šole psihoterapije nadaljevale z raziskovanjem in odkrivanjem neraziskanih področij človeške psihe, ki jih nakazujejo holotropna stanja zavesti, ter
tako, upam, pripeljale do razvoja novih, hitrejših in predvsem učinkovitejših metod zdravljenja
ne le posameznikov z duševnih težavami, temveč tudi celotne človeške rase na njeni dolgotrajni
poti v bolj razumevajoč in ljubeč svet.
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Teorija osebnosti v integrativni terapiji
Personality theory in integrative psychotherapy

Povzetek

T

eorija osebnosti je umeščena na stvarno – pojasnjujočo raven drevesa znanosti kot teoretičnega okvira
sistematične metaintegracije. Osebnostni razvoj temelji na bioloških osnovah in v skladu z aksiomom
koeksistence in teorije intersubjektivnosti poteka v celotnem življenjskem obdobju v kontekstih socialnih
mrež oz. konvojev. Osebnost lahko shematsko opišemo kot v kontekstih in v kontinuumih delujoče intra- in
interpsihične procese ter strukture sebstva, jaza in identitet. Sebstvo je temelj osebnosti, ki se s pomočjo
funkcij jaza vedno znova uresničuje v stiku z različnimi okolji in tako tvori pet stebrov identitete.
Ključne besede

drevo znanosti, vseživljenjski razvoj, intersubjektivnost, sebstvo, ego, identiteta
Abstract

T

he theory of personality in integrative therapy is based on the real-explicative level of the tree of science which is the theoretical framework of meta-integration. The development of personality is based
on biological dispositions and according to the axioms of co-existence and the theory of intersubjectivity,
it continues to develop throughout one’s life in the context of social networks. Personality can be described
schematically as inter- and intra-psychical processes of self, ego and identity. The self forms the basis for
the personality, which – with the help of the ego – makes itself known through contact with different environments, and forms the five pillars of identity.
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tree of science, life span development, intersubjectivity, self, ego, identity
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Za lažje razumevanje pojmovanja osebnosti v integrativni terapiji najprej podajam kratek
opis konteksta, to je poudarkov integrativne terapije. Integrativna terapija2 ima korenine v šestdesetih letih 20. stoletja in je navdahnjena z duhom prosvetljenosti, kritične drže do znanosti
in do družbe, za katero je značilen družbeni angažma. V samem bistvu teoretskega okvira integrativne terapije je načelo, zajeto v izrazih omnia mutantur, tempora mutantur ali v japonskem
hojoki, ki odraža vedno spreminjajoči se izraz ene in iste reke. Tako je nedokončnost ena od
značilnosti integrativne terapije, ki zato zahteva nadaljnje delo, stalno integracijo novega znanja.
V sodobnem času so na primer pomemben referenčni vir spoznanja nevroznanosti in biologije,
tudi evolucijske psihologije. Koncepti, ki veljajo v določenem diskurzu, so začasni, kar velja tudi
za teorije srednjega dosega, kamor spada teorija osebnosti.
Pogosto je težava tudi v tem, da je osebnostna teorija »zaznamovana« s težnjo, da poudari
določene dele osebnosti in zavrača, podceni oz. zanemari druge. Četudi je na primer dandanes
kognitivni pogled na osebnost moderen in verjetno tudi primeren za integracijo drugih teorij,
ker interne kognitivne strukture vedno usmerjajo percepcijo, interpretacijo, komunikacijo, gre
še vedno za »top down« pristop, ki je lahko občutljiv za težnje k selektivnemu poudarjanju zgolj
določenih delov osebnosti, kar konec koncev nakazuje že sam naziv te velike skupine usmeritev.
V psihologiji so med najbolj sprejetimi »bottom up« pristopi, kjer pa so v nasprotju s »top down«
pristopom subjektivne tendence minimalizirane, in sicer z analizo opisov osebnosti, na primer
leksikografski pristopi, model »Velikih pet« (Costa in McRae, 1989), »Velikih 7« (Tellegen in
Waller, 1987) ali pa analize patoloških vidikov osebnosti, npr. Harkness in McNulty (1994).
»Naturalistična« raba tega načela se kaže v trditvi prof. Petzolda v neki priliki, da »je njegov
največji učitelj psihologije jezik, saj jeziki odražajo vse, kar je človeško«.
Vinjeta:
Evolucijska teorija predstavlja eno od možnosti za integrativni okvir razumevanja osebnosti. Poiskati integrativni model pomeni poiskati organizirajoča načela, ki presegajo vprašanje
osebnosti. Kot prvo organizirajočo zakonitost in temeljno potrebo vsakega organizma evolucijska teorija navaja preživetje. Poleg tega gre tudi za izboljševanje oz. kakovost življenja,
torej za vprašanje polarnosti ugodja. Drugo organizirajoče načelo je prilagoditev na okolje,
ki je lahko pasivno ali pa aktivno (spreminjanje okolja, interveniranje). V terminih psihološkega razvoja je ta polarnost ontogenetsko izražena v razvoju avtonomije. Če je bil v fazi
preživetja sistem pretežno intraorganizmičnega značaja, je v fazi prilagajanja sistem razširjen.
Posamezniki so lahko bodisi aktivni, drugi sprejmejo to, kar jim je ponujeno, so pasivni. Tretji
organizirajoči princip pa je razmnoževanje, to je maksimiranje genskega zapisa v genskem
polu. Strategija je lahko zagotovitev čim večjega števila potomcev, druga skrajnost je malo
potomcev, skrb staršev pa je velika. Osebnostna paralela je orientiranost nase (ang. self orientation) in orientiranost skrbi za druge (ang. other nurturing). Prva strategija so psihološka
egoističnost, neobčutljivost, neskrbnost; druga pa sta zaščitniškost, družabnost (Gilligan 1981,
Rushton, 1985; Wilson, 1978).
Teoretični okvir sistematične integracije predstavlja »drevo znanosti« (ang. »tree of science«) – sociološko zasnovano sistematiko, ki je odprta in hkrati omogoča nastajanje strukture ter
teorij (teorije širokega in srednjega dosega) in praks (prakseologija in praksa), ki so pomembne
Imenuje se »terapija« in ne psihoterapija, ker pojmuje okvir psihe (emocije, motivacija, volja) kot preozek. Natančneje: ne ukvarja se oz.
ni omejena s psihičnimi vidiki človeka (emocije, motivacija, volja), ampak z antropološko utemeljenim razumevanjem človeka (telesni,
socialni, psihološki, mikro- in makroekološki ter duhovni vidik).
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za psihoterapijo, socioterapijo in supervizijo. Kot praktičen postopek je ob njenem nastanku in
tegrativna terpija izhajala med drugim iz aktivne in elastične psihoanalize (Sándor Ferenczi), gestalt terapije (Friedrich Salomon Perls), psihodrame (Jakob L. Moreno), terapevtskega gledališča
(Vladimir Iljine), terapije, orientirane na telo in gibanje, ter iz vedenjskih modifikacij (Bandura,
1977, Kanfer in Philips 1970; Kanfer, 1992). Glede filozofije so referenčni okviri IT med drugim
fenomenologija in strukturalizem (Maurice Merleau- Ponty), dekonstruktivizem (Jaques Derrida), analiza diskurza in dispozitiva (Michel Foucault), filozofija »živega telesa« (nem. Leib;
ang. »living body«, Gabriel Marcel), hermenevtika (Paul Ricœur) in etika (Emmanuel Levinas).
Sodobni avtorji, v delih katerih je zajeta zamisel integracije, kot je pojmovana v IT, so Klaus
Grawe, David E. Orlinsky, J. C. Norcross in Michael J. Lambert.
Razvojni koncept IT je pojmovan kot klinična razvojna psihologija v življenjskem toku (Life
Span Developement). Za razvoj osebnosti je pomembno celotno življenjsko obdobje. Psihološki
razvoj temelji na bioloških osnovah in je v vsakem življenjskem obdobju umeščen v socialno
okolje (aksiom koeksistence in teorija intersubjektivnosti). IT-model osebnosti je medosebni,
relacijski model . Zato se včasih ob izrazu integrativna terapija pojavlja tudi izraz sistemska
(integrativna terapija). Na osebnost zato ne gledamo kot na individualnost, ampak kot na mrežo
odnosov, socialni atom (Moreno, 1953).
Vinjeta:
Medosebna perspektiva temelji na potrebi in sposobnosti sesalcev za udeležbo v (medosebnih) odnosih, ki traja od časa pred rojstvom in do smrti. Malodane vsi pomembni življenjski
dogodki so medosebne narave in večina tega, čemur rečemo osebnost, se izraža medosebno«
(Frances, 1985). V življenju gre torej za odnose. Osebnost se lahko razvija samo v odnosih,
kjer je edino lahko polno razumljena (Millon, 2004). Poudarek na individualizmu zahodne
kulture ni v skladu s predpostavko o relacijski naravi človeka. Pogosto na primer mislimo, da
»je vsak svoje sreče kovač«. Svobodna volja, v katero verjamemo, naj bi določala, kaj smo
in kaj bomo postali. Drugi nas v skladu s temi predpostavkami lahko spremenijo le toliko,
kolikor jim dovolimo.
Eden pomembnih izvorov medosebne perspektive je bil Harry Stack Sullivan (1892–1949), ki
je želel preseči klasične analitične in medicinske modele, ki so prevladovali do sredine 20 stoletja. Po Sullivanu je osebnost »niz medosebnih položajev, ki karakterizirajo posameznikovo
življenje« (Sullivan, 1953). Npr. »žena ali pa šef, predsednik vlade, otrok, celo pes me delajo
norega in se bojim, da bom zaradi njih znorel« . Za Freuda je bilo samozavedanje le vrh, temelječ na oddaljenem in nedosegljivem nezavednem. Sullivan pa je menil, da izven zavestnega
ne leži nič pomembnega, obstaja le self-koncept, ki se vedno znova poraja in vzpostavlja v
prostorih medosebnih komunikacij, kar je podobno pojmovanje kot v integrativni terapiji. Če
otroku ponavljamo, da je bad guy, bo kmalu verjel v to (teorija atribucije in samoatribucije).
Sullivan je povezal psihologijo in eksistencializem. Nismo samozadostne entitete, v resnici
niti ne vemo natančno, kdo smo. Self-koncept je zbirka hipotez, med katerimi nekatere sprejmemo, druge pa zavrnemo. Njegovo delo vodi do znamenite razlage shizofrenije v kontekstu
»double-bind« komunikacije (Bateson, Jackson, Haley in Weakland, 1956), raziskav komunikacije v družinah, neverbalne komunikacije (kinesics, kinezika).
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Osebnostni model v IT sestavljajo konstrukti sebstvo (nem das Selbst oz. Leibselbst, ang.
self), jaz (nem das Ich) in identiteta.
Sebstvo oz. »telesno sebstvo« (nem. Leib) je osnova, na temeljih katere se razvijeta jaz in
identiteta. »Živeče telo« (nem. Leib) je »sedež« kognitivnih, emocionalnih in volitivnih (voljnih) vsebin v kontekstih (atmosfere, scene, vrednote) v pripadajočih telesnih fenomenih (senzomotoričnih, proprioceptivnih in avtonomnih telesnih procesih) in s spremljajočimi kognitivnimi
ocenami (valuacijami) ter subjektivnimi strukturami pomena (interpretacijami).
Sebstvo vsebuje individualne in kolektivne nezavedne procese. Nastane iz vlog (socialnih),
ne pa obratno (Moreno 1946). Preden sebstvo postane zrelo, torej relativno konsistentno, pozitivno in stabilno, v sinergiji z lastnimi čustvi, voljo in kognicijami, obstaja v nerazviti, arhaični
obliki. Za to obliko je značilen potencial, ki ga nudijo nevrološke povezave, vendar se arhaično
sebstvo v tem primeru še ni povezalo s socialnim okoljem.
Sebstvo je sestavni del življenjskega občutenja v pogojih osnovnega zaupanja. V procesih socializacije in kulturalizacije se sebstvo skozi simultano delovanje zaznavanja, zaznavnih obdelav
ter lastne aktivnosti spreminja in razvija oz. lahko integrira posamezne dele osebnosti.
»Jaz« je intencionalno, delujoče sebstvo, ki se uresničuje vedno znova v stiku z notranjim
ali zunanjim, socialnim ali ekološkim okoljem. Funkcije jaza so zaznavanje, prepoznavanje,
obdelava podatkov. Jaz ima sposobnost ekscentricitete in centriranja, lahko na primer opazuje
sebstvo v življenjskem kontekstu in v biografskem kontinuumu in je hkrati v odnosu z drugimi
sebstvi (s socialnim okoljem). Odnosi z drugimi subjekti so bodisi v smislu približevanja ali
razmejevanja. Procesi jaza so kot rečeno procesi v sedanjosti in jaz se vedno znova vzpostavlja v
aktualnih stikih v socialnem in ekološkem okolju skozi kapacitete telesnosti (Leib). Je »sebstvo
v akciji« (Leitner, 2010). Jaz se tako v življenjskem toku ustvarja v različni kompleksnosti in
v različnih kvalitetah. S terminom »ustvarjanje jaza« imamo v mislih ustvarjanje smisla, dojemanje povezanosti različnih fenomenov, definiranje lastnega mesta v kontekstu in kontinuumu,
formiranju identitete in podobno. Te oblike obstoja jaza so seveda odvisne od razvojnih in drugih
kapacitet. Primarne funkcije jaza so zaznavanje, spominjanje, mišljenje, občutenje, hotenje, odločanje, delovanje. Sekundarne funkcije pa so integracija, diferenciacija, toleranca negotovosti
in frustracije, razlikovanje vlog, kreativnosti, načrtovanja, metarefleksije. Usklajeno delovanje
primarnih in sekundarnih funkcij jaza gradi identiteto.
Identiteta se vzpostavlja ob vzajemnih procesih delovanja posameznika in konteksta (na
primer v socialnih mrežah) v časovnem kontinuumu. Vzajemni dialektični procesi so »jazovi«
procesi osebnih identifikacij, samoatribucij, zunanjih pristojnosti in ocen ter njihovih predelav.
Tako jaz ustvarja sliko o sebi na osnovi doživljanja sebe in jo sebi pripisuje, prav tako pa usklajuje zunanje atribucije z obstoječimi predstavami o sebi. Predstave o sebi so internalizirane v
viacijah, torej v subjektiviziranih vedenjih na osnovi biografskega poteka v različnih kontekstih.
So kognitivno zaznane in emocionalno ocenjene atribucije. Prav tako pa so internalizirane zunanje atribucije iz konvoja posameznika. Izraz konvoj se nanaša na socialne povezave v longitudinalnem smislu. Viacije so individualizirani, od življenjskega konteksta odvisni biografski
intrapersonalni in interpersonalni procesi (nastanek in reševanje težav, terapije, krize, žalovanja,
procesi umiranja). Na viacijah temeljijo naracije, osebni pomeni lastnih razvojnih procesov. Zorenje, razvoj in socializacija določajo nastanek osebnostnih lastnosti, ki jih lahko razumemo le v
kontekstu biografsko-zgodovinskega ozadja (Petzold, 1992a). Kvalitete identitete so stabilnost,
konsistentnost, kompleksnost, pregnantnost (Leitner, 2010).
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Identiteto sestavlja pet stebrov:
1. Telesnost (nem. Leib), v slovenščini bi lahko pomen izraza Leib opisno izrazili kot
»živeče telo«, individualizirano doživljanje sebe in posameznikovo »socialno telo«, način, kako se s telesom predstavlja v socialnem okolju. Je celota telesa, duše in duha (Leitner, 2010).
2. Socialna mreža so posameznikovi socialni konteksti, tisti, katerim posameznik pripada
in ki pripadajo posamezniku. Sem spadajo družina, prijatelji, kolegi …
3. Delo, sposobnosti, prosti čas in ustvarjanje so aktivnosti, realne ali potencialne, skozi
katere se posameznik uresničuje in se identificira.
4. Materialna varnost in odnos do socialnega in ekološkega okolja, npr. lastnina, domovina, narava.
5. Vrednotni sistem, religiozna orientacija, svetovni nazor, ki jih prepoznavam pri sebi
in mi jih pripisujejo drugi.
Ti konstrukti so razumljeni procesno, torej ne kot rigidne strukture in vsebine, ampak kot
procesne sinergije, ki v neprekinjenem toku interpretacij in refleksij v kontekstu in kontinuumu
vzpostavljajo fleksibilno in transferzalno identiteto.
Kot vidimo, je razumevanje osebnosti v IT tako, da ima osebnost potencial samopodporne
funkcije, da ostane »zvesta sebi« in da posameznika kompetentno vodi skozi kompleksne in zanj
zahtevne procese sodobnega življenja, za katere so značilni številni življenjski stili, divergentni
procesi, pogosto pa tudi odsotnost upanja.
Sebstvo (nem. Das Selbst), jaz in identiteta so procesni konstrukti, ki pa so relativno stabilni, konstantni in konsistentni tudi v zahtevnih pogojih sodobnega življenja. Seveda pa lahko ta
podporna in stabilizirajoča funkcija oslabi v izrazito spremenjenih življenjskih pogojih, kadar so
obremenitve velike in trajne, kadar so povezane s poškodbami, npr. boleznijo, prekinitvami zvez,
nezaposlenostjo, stigmatizacijo.
Osebnost vedno razumemo v kontekstu in v kontinuumu. Spremenljivke konteksta so na
primer stabilne in podporne socialne mreže, zunanji viri kot služba, zadovoljiva izraba prostega
časa in zadovoljstvo pri delu, materialna varnost … Primeri spremenljivk konteksta so predelave
življenjskih položajev, ki imajo vpliv na aktualne razmere in probleme, zaščitni dejavniki, ki
jih lahko aktiviramo, npr. kraji, osebe, dejavnosti v življenjski zgodovini, pogled v prihodnost.
Opis teorije osebnosti kot ene od teorij na real-eksplikativni (stvarno-pojasnjujoči) ravni drevesa znanosti je na kratko povzet na sliki (zgoraj). In še z besedami: osebnost je na »živem«
telesnem sebstvu nastajajoč, enkraten in kompleksen preplet funkcij in vsebin, natančneje jaza in
identitet. Ta nastane in se lahko oblikuje le v kontekstu in kontinuumu socialnega in kulturnega
okolja, za katerega so značilne kompleksne medosebne interakcije. V teh procesih se skozi pojave zunanjih atribucij, samoatribucij, internalizacij in identifikacij v skladu z biološko, evolucijsko ter ontogenetsko danimi kapacitetami oblikuje osebna in socialna identiteta, ki je pravzaprav
identiteta telesnih, socialnih, delovnih, materialnih in vrednotnih vlog, ki stremijo k izkoriščanju
svojih potencialov in k ustvarjanju ter doživljanju osebnega in socialno deljenega smisla.
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Obravnava sramu v dinamsko orientirani psihoterapiji
Working with shame in
psychodynamically oriented psychotherapy

Povzetek

S

ram je čustvo, ki ga pacienti najpogosteje doživljajo na terapevtskih srečanjih. Vendar pa je večina sramu nezavednega in neprepoznanega ter zato pogosto ni ustrezno psihoterapevtsko obravnavan. Zato je
dobro, da je psihoterapevt pozoren na besedno in nebesedno izražanje sramu tako pri pacientu kot pri sebi
ter se obravnavi sramu ne izogiba. Pri k sramu nagnjenih pacientih je na terapevtskih srečanjih pomembno
vzpostaviti dobro terapevtsko delovno zvezo ter vzdušje varnosti, zaupanja in sprejemanja, saj se le tako
lahko približamo tem bolečim občutkom. Terapevt mora biti pozoren na obrambne odzive pacienta na občutke sramu ter jih postopoma in taktno razkrivati. Spremljati mora tudi svoja kontratransferna doživljanja,
ki so pri obravnavi sramu lahko zelo intenzivna.
Ključne besede

sram, krivda, prezir, psihoterapevtske intervencije, obrambni mehanizmi
Abstract

S

hame is the most often experienced affect by patients in therapy. But because shame is mainly unconscious and unrecognized it is often neglected in psychotherapy. It is therefore recommended that the
psychotherapist pays attention to verbal and nonverbal manifestations of shame in the patient and in himself
and does not avoid the topic of shame. With shame-prone individuals it is important to establish a good
therapeutic working alliance and an atmosphere of trust, safety and acceptance, since this is the best way to
get closer to the painful feelings of shame. The psychotherapist must notice the patients’ defence reactions
to shame and reveal them gradually and with tact. He should monitor his own countertransference feelings,
because they can be especially intensive when working with shame.
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Uvod

Že Freud je ugotavljal, da sram v psihoanalizi ovira proste asociacije in ga je zato treba
obravnavati, vendar pa se s sramom ni veliko ukvarjal, temveč se je bolj usmeril na vlogo občutkov krivde pri nastanku in vzdrževanju psihopatoloških pojavov (Lansky in Morrison, 1997).
Sama psihoanaliza nima prave teorije afektov. Šele v zadnjih desetletjih so se v ostalih vejah
psihologije, psihoterapije in kognitivne nevroznanosti raziskovalci bolj posvetili raziskovanju
čustev in afektov, med drugim tudi sramu. Pri tem je pomembna preusmeritev pogleda na čustva
kot primarno dezorganizirajoče sile na njihovo konstruktivno, prilagoditveno in preživetveno
vlogo (Keltner in Anderson, 2000).
Značilnosti sramu
Beseda sram izvira iz indoevropskih izrazov 'skam' ali 'skem', kar pomeni skriti se (Nathanson, 1987a). Sram je družina čustev, kamor spadajo sramežljivost, skromnost, ponižnost, plašnost, trema, zadrega, ponižanje, občutek razvrednotenja in nespoštovanja. Je socialno čustvo,
saj njegova prisotnost opozarja na ogrožene socialne vezi ali na grožnjo skladnosti podobe o
sebi (Lewis, 1971). Zato je zelo boleče čustvo. V stanju sramu izgubimo povezavo z vsem, kar
občutimo kot domače in varno. Takrat se želimo skriti ali vdreti v zemljo. Tipična telesna mimika
pri sramu je umik pogleda, zardevanje, povešenje glave, sključenost ramen, grizenje ali lizanje
ustnic, grizenje jezika, nemir (Kaufman, 1996). Ko nas je sram, se želimo izogniti izpostavljenosti pogledu drugega, vendar pa je enako pomembno tudi opazovanje in presojanje sebe z lastnim
pogledom, ki ga usmerimo vase (Morrison, 1987). Mnogi avtorji opredelijo pojav sramu kot
posledico zaznane razlike med idealom jaza, to je našimi cilji, standardi, vrednotami in realnostjo (Lewis, 1995; Wurmser, 1981). Sramujemo se lahko praktično vsega, s čimer se enačimo,
navadno pa so v ozadju tri teme – občutki šibkosti, defektnosti ali umazanosti (Wurmser, 1987).
Helen Block Lewis (1971) je s kvalitativnimi raziskavami psihoterapevtskih srečanj dokazala, da je sram daleč najpogostejše čustvo, ki ga doživljajo pacienti na terapevtskih urah, vendar je
veliko tega sramu nezavednega. Odkrila je, da se neprepoznan (ang. unaknowledge) sram lahko
pojavi v dveh nasprotujočih si oblikah, in sicer kot odkrit, nediferenciran sram ali kot zaobiden
(ang. by passed) sram. Pri odkritem sramu posameznik zavestno občuti psihično bolečino, ki jo
običajno spremljajo neželene telesne spremembe, kot so zardevanje, hitro bitje srca, potenje in
podobno. Kljub temu pa posameznik zanika sram z napačnim poimenovanjem in zanj uporabi
druge izraze, na primer počutiti se negotovo, neprijetno, čudno, prizadeto. Sram je torej dosegljiv zavesti, posameznik pa ga ne zmore ali noče prepoznati. Pri drugi vrsti neprepoznanega
sramu, in sicer zaobidenem sramu, je malo zavedanja čustvene bolečine. Razen hipnega trzljaja
ali sunka bolečine so občutki sramu takoj zaustavljeni s hitrimi mentalnimi, vedenjskimi ali besednimi aktivnostmi. Govor postane hiter in tekoč ter ima kvaliteto obsesivnosti ali ponavljanja.
V tem čustvenem stanju se ljudje počutijo prazne ali otopele, pri čemer pa se zavedajo vsebine
s sramom povezanih dogodkov. Dokler se sramu ne zavedajo, se ti občutki zelo težko umaknejo
(Scheff in Retzinger, 1997).
Lansky (2007) meni, da nevzdržne in boleče kvalitete sramu ne povzroča samo intenzivnost
čustva, ampak fantazije, kot je na primer ta, da je sram posledica škodoželjnosti drugih, ki te
želijo ponižati. Posameznik se skuša sramu rešiti tako, da poniža napadalce. Pri tem se mu zdi,
da za svoje maščevanje ne bo kaznovan. Sram je nevzdržen tudi, kadar je zaznan kot znamenje
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dokončne zavrnitve in socialnega izničenja, zlasti če je imel posameznik v preteklosti že podobne travmatske izkušnje ali pa se je identificiral s pomembnimi drugimi, ki so zavrnitve, krivice
in izdaje, povezane s sramom, doživeli kot nevzdržne. Za Libbey (2006) je smrtni sram (ang.
mortification) enak primitivni grozi pred izničenjem (ang. anihilation), ki se sproži ob nenadni
izpostavljenosti defektnega dela sebe. Posameznik ima občutek, da ne bo preživel, da bo preprosto razpadel in se počuti nemočnega kot majhen otrok. Smrtni sram je enak preplavljajoči
travmatski tesnobi, medtem ko ima sram enako funkcijo kot signalna tesnoba, to je sprožitev
obrambnih mehanizmov, ki nas zavarujejo pred bolečimi občutki. V psihoterapiji bi bil tako cilj
smrtni sram spremeniti v sram, ki ga je mogoče prenašati in nam služi kot signal.
Normalna doživetja sramu so zelo kratka in trajajo največ nekaj sekund. Lewisova (1987) je
ugotovila, da je veliko epizod sramu daljših, ker vsebujejo odzive na doživeta čustva. Ko je na
primer posameznika sram, postane jezen, nato pa se sramuje svoje jeze. Tovrstne zanke čustvene
ujetosti so lahko v svoji intenziteti in trajanju neomejene. Dogajajo se lahko znotraj posameznika ali pa med dvema posameznikoma. V terapiji se tako pacient kot terapevt lahko zapleteta v
obojestransko sovražnost. Pacient se čuti kritiziranega ali zavrnjenega zaradi terapevtove interpretacije. Najprej se pri njem pojavijo kratki občutki sramu, nato pa jeze. Jezo izrazi posredno v
obliki nepotrpežljivosti, sarkazma, umika. Povezava sram–jeza–napad ali umik na eni strani, pa
vodi do podobnih občutkov na drugi strani. Lewisova je maščevalni bes, ki je posledica sramu,
poimenovala bes ponižanja (ang. humiliated fury). Iracionalna agresija je velikokrat povzročena
z neprepoznanim sramom. Če posameznik sram prepozna, lahko prepreči pojav tovrstnih zank
čustvene ujetosti.
Tako kot vsa ostala čustva ima tudi sram pozitivno preživetveno funkcijo (Schneider, 1987).
Človeka senzibilizira za mnenja in čustva drugih ter služi ustvarjanju močne socialne povezanosti. Vodi do diskretnosti, taktnosti ter spoštovanja sebe in drugih. Skrbi za vzdrževanje vrednot in idealov. Majhne mere sramu so motivirajoče in spodbujajo človeka k napredovanju in
razvijanju novih veščin in idealov. Spoprijemanje s sramom vodi do občutkov ponosa in s tem
do krepitve pozitivne samopodobe. Sram ohranja meje intimnega prostora, saj uravnava bližino
in razdaljo med dvema človekoma. Zrel sram služi kot znamenje, da je posameznik prestopili
meje diskretnosti, in ga varuje, da ne sramoti drugega. Ščiti ga pred vdorom drugega v njegov
osebni prostor ter tudi pred lastno željo po zlivanju in s tem izgubi sebe. V psihoterapiji je tako
pomembna intuicija za pravo bližino ali razdaljo, saj je oboje povezano s sramom (Scheff in
Retzinger, 1997). Prevelika bližina povzroča občutke vdora in vsiljevanja, prevelika razdalja pa
občutke zavrnjenosti in nevidnosti. Sram je vezan tudi na proces separacije in individualizacije
in vodi k postopni diferenciaciji med sabo in drugimi. Sram ima torej dvojno funkcijo – uravnava
odnose in občutek lastne vrednosti.
Razvojni pojav sramu
Mnenja o tem, kdaj v razvoju se sram pojavi ter ali je to primarno ali sekundarno čustvo, so
deljena. Nekateri menijo, da je sram prisoten od rojstva (Kaufman, 1996; Nathanson, 1987a;
Tomkins, 1987), drugi, da se pojavi šele z razvojem določene mere diferenciranosti koncepta
sebe in z razvojem samozavedanja, ki se pojavi po petnajstem mesecu starosti (Lewis, 1995).
Takrat se otrok prepozna v ogledalu in ugotovi, da je tudi on objekt opazovanja in presojanja v
očeh drugih (Goldberg, 1991). V preteklosti je veljajo, da je sram predhodnik krivde in je bolj
primitivno in nezrelo čustvo, medtem ko je krivda poznejša (pojavi se v Ojdipski fazi z oblikovanjem nadjaza) in bolj zrela oblika čustvovanja.
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Analitske teorije sram najpogosteje povezujejo z analno fazo, ki nastopi v drugem do tretjem letu otrokovega življenja. Erikson (1950) to psihoseksualno fazo opiše kot napetost med
avtonomijo ter občutkom dvoma in sramu. Napredek v motoriki otroku omogoča samostojnejše
gibanje in ravnanje z okoljem ter nadzorovanje svojih telesnih funkcij. Istočasno se otrok zave,
kako majhen in odvisen od drugih je. Sram in dvom v tej fazi odražata neuspeh pri pridobivanju
samospoštovanja, samokontrole in spretnosti. Sramotenje otroka v tej razvojni fazi vodi do najintenzivnejšega sramu v odrasli dobi.
Novejše raziskave (Stern, 1985) poudarjajo, da je že novorojenček interaktivno bitje, ki je
sposobno vzpostavljati in vzdrževati interakcijo z materjo prek izmenjave pogledov in mimike
obraza. Znani poskusi, imenovani 'neodzivni obraz' (ang. still face), so že pri trimesečnih dojenčkih opazili reakcije sramu (Tronick, Als, Adamson, Wise in Brazelton, 1978). Dojenčki so prek
pogledov in mimike obraza poskušali vzpostaviti stik z materjo. Če se mati na njihove želje po
sporazumevanju ni odzvala, so nekateri protestirali z glasnim jokom in vreščanjem, kar je lahko
predhodnik besa ponižanja, drugi pa so obrnili pogled stran, postali otopeli in se sključili vase.
Nathanson (1987a) meni, da je odziv šest- do osemmesečnega otroka ob srečanju s tujcem, ki
ga je Spitz (1965) poimenoval strah pred tujcem, pravzaprav sram in ne strah. Spitz je te odzive
označil za tesnobo, ker je izhajal iz Freudove psihoanalize. Če se otroku v tej starosti približa
tujec, to privede to tipičnega vzorca vedenja pri otroku, ki kaže zvišano tesnobo in zavračanja
stika. Otrok plašno povesi oči, jih pokrije z rokami, dvigne obleko čez obraz, joka ali vpije.
Broucek (1997) meni, da se sram pojavlja že od rojstva naprej, razvoj samozavedanja pa sram
še krepi. Normalen sram tako otrok doživlja že pred razvojem jezika. V tem obdobju hipotalamus in hipokampus nista v celoti razvita, čemur Le Doux (1989) pripisuje vzrok za težave pri
ubeseditvi in prepoznavanju sramu. Tako se primitivni strahovi in sram v psihoterapiji odraslega
prej pokažejo prek fantazij in podob, ne pa govora, saj so v veliki meri neodvisni od mišljenja.
Pri sramu je zelo pomemben zgodnji odnos med materjo in otrokom ter materina sposobnost
za empatično, čustveno uglašeno interakcijo, prek katere dobi otrok občutek, da obstaja, da je
vreden ljubezni in da pravilno prepoznava svoja čustva, do katerih ima pravico (Ayers, 2003;
Kohut, 1977). Če otrok v materinem pogledu ne vidi zrcaljenih svojih čustev, ampak mu skuša
mati prek pogleda vsiliti svoja čustva ali pa je v njem mogoče zaznati neodobravanje, hlad ali
praznino, privede to pri otroku do hudega sramu in občutka, da je z njim nekaj narobe. Te najzgodnejše izkušnje sramu se pozneje kažejo kot hipohondrija in strah pred izničenjem, občutkom, da
je tako slab, da si ne zasluži obstajati (Ayers, 2003). Starši pri vzgoji otroka kmalu ugotovijo, da
je uporaba obrazne mimike gnusa in prezira (dvig nosnic, zgornje ustnice in glave nazaj, pogled
zviška) hitra rešitev za discipliniranje otroka, kadar ne želijo kričati ali ga kako drugače kaznovati. Dostikrat je to prikrit in nezaveden način komunikacije. Lewis (1995) je pri opazovanju
interakcije med starši in otroki ugotovil, da tovrstne izraze starši uporabljajo štirideset odstotkov
časa. Ostali načini, ki prav tako vzbujajo sram v otroku, so besedni izrazi gnusa ali prezira, sadistično draženje, molk in odtegnitev ljubezni. Slednje privede do izrazito slabe samopodobe.
Majhen otrok se sramotenja s strani staršev nauči prenašati v tišini, saj ni zmožen ustrezne presoje realnosti in si domišlja, da bi starši ob njegovi jezi in uporu lahko umrli, ga zapustili ali pa
bi se mu kruto maščevali. Počutijo se življenjsko ogrožene, nemočne in nevredne, enaki občutki
pa se povrnejo tudi v odrasli dobi, ko posameznik občuti sram (Nathanson, 1987b).
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Prisotnost sramu pri različnih duševnih motnjah
Sram igra osrednjo vlogo pri vrsti različnih psihičnih motenj in bolezni, kot so osebnostne
motnje, zlasti narcisistična, depresivna motnja, socialna fobija, posttravmatska stresna motnja,
obsesivno kompulzivna motnja, motnje hranjenja in odvisnosti od različnih psihoaktivnih substanc (Tiedemann, 2010). Tesno je povezan tudi s pojavom nasilja, zlasti v družinskih in partnerskih odnosih, kjer občutki sramu in ponižanja vodijo v agresivnost do partnerja (Lansky, 1987).
Najtesneje pa je sram povezan z razvojem narcisistične osebnostne motnje, kjer ima podobno
vlogo, kot jo ima krivda pri razvoju nevrotičnih motenj.
Povezanost sramu in krivde
Sram in krivda sta tako prepleteni čustvi, da nekateri avtorji sploh ne ločujejo med njima.
Tisti, ki ju ločujejo, menijo, da je med njima bistvena razlika. Sram je namreč vezan na negativno
vrednotenje sebe kot cele osebe, medtem ko je krivda vezana na negativno vrednotenje svojih
dejanj do drugih oseb. Ko posameznik občuti sram, ga to vodi v osamitev, umik in pasivnost, saj
težko popravi sebe kot človeka, medtem ko krivda vodi v aktivno popravljanje dejanj z opravičilom, nadomestim dejanjem, kaznovanjem sebe in podobno. Krivda je torej bolj konstruktivna,
saj je usmerjena v druge in posameznike spodbuja k empatiji. Močni občutki sramu pa zmotijo
posameznikovo sposobnost za vzpostavljanje empatičnega odnosa z drugimi. Raziskave kažejo,
da je krivda obratno sorazmerno povezana z antisocialnim in tveganim vedenjem ter dolgoročno
vodi do moralnega vedenja, kar za sram ne velja (Tangney, Steuwig in Mashek, 2006).
Obrambni odzivi na sram
Sram je poleg tesnobe in krivde eden od signalnih afektov, ki sprožijo uporabo obrambnih
mehanizmov. Zato ga redko neposredno opazimo. Sramujoč človek se umakne, sram izrine iz
zavesti ali pa ga zamenja z drugim čustvom (Tiedemann, 2010). Glavna obramba pred sramom
je zanikanje, pri čemer lahko človek zanika tudi sam proces zanikanja sramu. Ljudje sram dostikrat izrinejo iz zavesti, ali pa ga osamijo od miselne vsebine in vedenja. Slednje lahko vodi do
občutkov depresonalizacije. Wurmser (1981) meni, da je aleksitimija obramba pred najglobljimi
občutki sramu, zaradi česar posameznik zamrzne vsa čustva. Sramu se človek učinkovito znebi
prek reaktivne formacije, in sicer ga spremeni v drugo čustvo, na primer jezo ali bes. Pri tem
nevzdržno čustvo sramu zamenja z bolj vzdržnim in pasivni sram obrne v aktivno obliko spoprijemanja, ki izbriše občutke nemoči. Posameznik lahko sram pretvori tudi v prezir, kjer človeka,
ki ga je osramotil, postavi v vlogo objekta in ga oropa človeškosti. Sram vsili drugemu in ga s
tem oddalji od sebe. Občutki ponižanja in sramu lahko vodijo v maščevalnost, zavist in ljubosumje. Neprepoznani in neizraženi občutki sramu pa se lahko izrazijo tudi prek depresivnosti.
Lastne občutke sramu in šibkosti lahko posameznik popravi z arogantnostjo, povzdigovanjem
sebe, brezsramnim vedenjem, opozicionalnostjo, agresivnostjo in laganjem. Te sekundarne reakcije na sram so močna čustva, ki začasno prekrijejo občutek neupoštevanja in nepomembnosti,
dolgoročno pa vodijo v še več sramu. Bolj konstruktivno se lahko s sramom človek spoprime
prek humorja.
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Nathanson (1997) v svoji shemi 'kompas sramu' razvrsti obrambne odzive na sram v štiri
kategorije.
(1) Ena od mogočih reakcij je umik. Kaže se v različnih gestah, na primer dajanju
roke pred usta, kot da bi želeli vzeti besede nazaj, pokrivanju čela ali obraza z roko in
podobno. Na bolj patološkem nivoju se človek umakne v depresijo. V terapevtski situaciji
se umik kaže kot izogibanje določenim temam – pacienti teme nezadostno konkretizirajo
ali pa so tiho. Pacient lahko izgine s tem, da zamuja, izpušča srečanja ali prekine terapijo.
2) Nekateri ljudje ne prenesejo takšne izolacije. Zanje je osamljenost preveč boleča in
si morajo zagotoviti občutek varnosti in povezanosti. To naredijo z napadom nase. Svoje
samospoštovanje znižajo v prisotnosti močnejše osebe ali ponižajo sebe v prisotnosti drugih, da bi se drugi počutili pomembnejše. Druge idealizirajo. V normalnih okvirih gre za
podrejanje avtoritetam, v patološkem smislu pa to vodi do zanikanja sebe in mazohizma.
Wurmser (1997) meni, da mazohizem na površini daje videz zadovoljstva v trpljenju, na
globljem nivoju pa daje pozitiven občutek močnejše povezanosti.
(3) Kadar ljudje ne prenesejo občutka sramu, se mu izognejo in s tem preprečijo njegov pojav. V blažji obliki sram preprečijo s spominjanjem na vse stvari, na katere so ponosi, v bolj patološki obliki pa blokirajo čustva z alkoholom, drogami ali hedonističnim
načinom življenja. Ta način je značilen za narcisistično osebnostno motnjo.
(4) Trenutek sramu je povezan z občutkom znižane lastne vrednosti. Kadar se posameznik želi izogniti močnim občutkom manjvrednosti, lahko uporabi napad na drugega.
Poniža, muči in zlorabi tiste, ki mu prekrižajo pot. Do takšne reakcije pride, kadar je
posameznik odraščal v družini, kjer je bil napad na druge sprejemljiv.
Psihoterapevtska obravnava sramu
Helen Block Lewis (1971) je v svojih raziskavah in psihoterapevtskem delu ugotovila, da je
neprepoznan sram velikokrat glavni vzrok neuspešnosti psihoterapevtske obravnave. Ko se je
pri svojem delu osredotočila na obravnavo sramu, se je dolžina psihoterapije bistveno skrajšala.
Žal že sam psihoterapevtski položaj pri pacientih vzbuja sram, zato se mu je težko izogniti.
Sram je povezan z iskanjem pomoči in razkrivanjem svojih slabosti tujcu, s katerim nista v enakovrednem položaju in ki se ne razkriva nazaj. Sama prisotnost terapevta je lahko doživeta kot
nakazovanje pacientove nekompetentnosti kot človeka (Goldberg, 1991).
Védenje o sramu je posebej uporabno pri delu z jeznimi, obrambno naravnanimi in izmikajočimi se pacienti, ki se upirajo vzpostavitvi in vzdrževanju terapevtske delovne zveze. K sramu
ekstremno nagnjeni pacienti vse interakcije rigidno zaznavajo kot kritiko, norčevanje, presojanje ali odkrito poniževanje. Takšno zaznavanje lahko sprožijo dejanski dogodki ali pa spomini,
fantazije in asociacije ter reakcije na notranja stanja. Ti pacienti lahko postanejo zelo besni,
maščevalni ali pa paranoidno naravnani do terapevta (Zaslav, 1998).
Zato je pri k sramu nagnjenih pacientih zelo pomemben razvoj dobrega odnosa in terapevtske
delovne zveze. Nujna je vzpostavitev vzdušja zaupanja, sprejemanja in zdržanja močnih čustev.
Razkritje sramu mora biti sprejeto, kar je možno v podpirajočem in čustveno pozornem odnosu.
Terapevt mora biti pristen in odkrit. Dobro je, če je bolj aktiven, čustveno odziven in razkrivajoč
ter se ne skriva za terapevtsko nevtralnostjo. Pacienti potrebujejo dolgo obdobje čustvenega
zrcaljenja, da preidejo svoja nezavedna pričakovanja zavrnitve njihovih potreb in pričakovanja
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sramu ob razkritju svojih šibkosti. Razkrivanje lastne šibkosti in terapevtovo sprejemanje ustvari
vzdušje, ki ošibi pričakovanje obsojanja in zavrnitve. V tem okolju se razvije sprejemanje sebe.
Freud nam je dal možnost zdravljenja z besedami, vendar sramu ne zdravijo teorije, temveč terapevtski odnos in terapevtova osebnost, ki je bolj pomembna od znanja (Goldberg, 1991).
Terapevt ne sme biti osredotočen samo na to, kaj je s pacientom narobe, ampak mora biti
pozoren na njegove močne točke. Če je usmerjen le na šibkosti, potem je kljub navidezni skrbi
za pacienta le malo drugačen od tistih, ki so pacienta prizadeli v preteklosti. Človek, nagnjen k
sramu, mora začeti verjeti, da je v njem tudi nekaj dobrega. V njem mora terapevt vzbujati upanje in pozitivna stališča. Zelo pomembno je normalizirati njihove občutke sramu. Sram ni vedno
patološki in v majhnih količinah vodi do izboljševanja samega sebe (Goldberg, 1991).
Neizkušen terapevt lahko v celoti spregleda stanja sramu ali ga zamenja s krivdo. Pretiran
poudarek na krivdi v terapiji vodi do tega, da se pacient ukvarja z bolj površinskimi temami
in ne njegovimi globokimi skrbmi o ranljivosti in lastni vrednosti ter eksistencialnimi skrbmi,
ki jih čuti, ker nima nadzora nad lastno usodo (Goldberg, 1991). Zato se mora terapevt naučiti
jezika sramu. Pacienti namreč uporabljajo različne besede, ki razkrivajo problematiko sramu,
kot so čuden, neumen, negotov, manjvreden, nespoštovan, ponižan, razvrednoten in podobno.
Poleg tega doživljanje sramu vsebuje stanja, ki se jih ne da ubesediti (Zaslav, 1998). Sramu ne
doživljamo v dobro moduliranih stanjih uma. Zato mora biti terapevt pozoren na subtilne ali
prikrite razkorake med besednim in nebesednim vedenjem. V stanju sramu je ogrožena skladnost
jaza. Ob značilni mimiki sramu ali obrazni neizraznosti, psihomotoričnem nemiru, znakih nelagodja, prisiljenem ali nepristnem smehu se pojavi prehodna nesposobnost razmišljanja oziroma
kognitivni šok ali kognitivna dezorganizacija. Pacient spremeni temo, govori nejasno, govor je
manj artikuliran, nejasen, hiter in izogibajoč. Želi se umakniti iz terapije, s tem da prezgodaj
zaključuje terapevtska srečanja, zamuja, izpušča srečanja ali prezgodaj zaključi celotno psihoterapijo. Čustveno postane nedostopen. Pojavijo se razvojno zgodnejše obrambne reakcije. Tako
torej pacienti z globoko potlačenimi zgodnjimi spomini in občutki sramu namesto z besedami te
spomine in občutke izrazijo z vedenjem v obliki odigravanja (ang. acting out). Odigravanje in
odpori so pogosto znak, da je terapevt nehote odprl bolečo rano in vzbudil pacientove obrambe
pred sramom (Goldberg, 1991). Razvije se lahko tudi negativna terapevtska reakcija, pri čemer
se mora terapevt vedno vprašati, ali se pacient odziva transferno ali pa reagira na terapevtovo
pomanjkljivo čustveno uglašenost.
Ključnega pomena pri delu s pacienti so terapevtove lastne izkušnje sramu. Če so preveč boleče, se jim lahko skuša izogniti, jih minimalizirati, zanikati ali pa vidi sram kot trivialno čustvo,
ki ni vredno pozornosti (Will, 1987). Sram je boleče in nalezljivo čustvo, ki se prenaša s pacienta
na terapevta in obratno. Če se človek izogiba očesnemu stiku, zardi, težko diha, je na robu solz
in se sram čuti v govoru in neodločnosti, vzbudi to v sogovorniku razdražljivost in nelagodje
(Goldberg, 1991). Zato se lahko zgodi, da terapevti nezavedno sklenejo dogovor s pacientom, da
se s tem težkim in bolečim čustvom ne bodo ukvarjali. S tem naredijo hudo napako, saj tako ni
možnosti za razrešitev starih vzorcev in se travmatizacija pacienta ponavlja tudi v terapiji. Tako
pacienti, ki se razkrivajo, kot tudi terapevti kot opazovalci, občutijo sram, kadar vidijo preveč in
vdrejo v nekaj skritega.
Zavedati se moramo, da že samo dejanje analitične eksploracije lahko vzbuja sram, zato je
v psihoterapiji potrebna neskončna potrpežljivost in taktnost (Wurmser, 1987). Psihoterapija je
učenje opazovanja sebe – brez sovraštva in vrednotenja. Terapevt mora v terapiji varovati meje
intimnosti pacienta in spoštovati njegove potrebe, da se brani z obrambnimi reakcijami. Pozoren
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mora biti na obrambne reakcije, ker mu sporočajo, kje leži največ bolečine. Taktnost pomeni, da
terapevt zaščiti pacientov narcisizem pred nepotrebno bolečino in s tem vzbudi njegovo radovednost o samem sebi. Pazljivo mora spremljati in usklajevati interpretacije s tistim, kar je pacient
pripravljen slišati in odkriti o sebi. To v praksi pomeni, da interpretira obrambo pred vsebino in
gre od bolj površinskih tem h globljim. Dobro je, da se terapevt večkrat vpraša, kako bi lahko
interpretiral bolj površinsko, saj dela z močnimi čustvi. Pravilne interpretacije same po sebi niso
nujno dobre, saj so lahko doživete kot napad in ponižanje. Prav tako ima interpretacija transferja
prednost pred drugimi vsebinami. Namen tega je, da skuša terapevt ugotavljati in spremljati
stopnjo pacientovega sramu in vzdrževati sram na stopnji, ki jo pacient še lahko prenese. Po
Wurmserju (1987) je glavna tehnika analize sramu analiza konfliktov nadjaza, saj je nadjaz v
osnovi obrambne strukture. Strog, arhaičen nadjaz je treba zamenjati z bolj sprejemajočim.
K sramu nagnjen pacient sebe doživlja kot šibkega, manjvrednega in razvrednotenega, druge
ljudi pa kot večvredne in obsojajoče. Ko se v terapiji pojavijo nevzdržni občutki sramu, pacient
zrcali enega od teh dveh konceptov na terapevta, saj je zanj preveč boleče, da bi v sebi zadržal
oba pola. To poteka prek dveh mehanizmov, in sicer projekcije ali projekcijske identifikacije
(Hahn, 2000; Zaslav, 1998).
Pri projekciji bo pacient napačno pripisal zanikana čustva in misli terapevtu, pri čemer terapevt ne sodeluje aktivno v tem procesu. Pacientove nezavedne potrebe in občutja so tista, ki
določajo njegovo zaznavanje, same lastnosti terapevta pa pri tem ne igrajo vloge. Projekcija je
tih proces in terapevt se dostikrat ne zaveda, kaj se dogaja. Zato je lahko presenečen, ko izve,
kaj vse mu pacient nerealno pripisuje (da ga na primer terapevt obsoja, sovraži, prezira, se ga
želi znebiti in podobno). Pacient se velikokrat ne pritožuje odkrito glede doživljanja svojega
terapevta, vendar to lahko terapevt posredno zazna prek distanciranja pacienta ali pacientove
prizadetosti na običajne intervencije. Pomembno je, da pacientu prek podpornih intervencij sporoči, da ga sprejema.
Pri procesu projekcijske identifikacije pa so delno odcepljeni notranji koncepti sebe ali drugega agresivno projicirani na terapevta, ki se začne vesti v skladu s projiciranim materialom. Zanikan material je torej utelešen v vedenju, čustvovanju ali stališčih terapevta in je s tem pacientu
dostopen. Projekcijska identifikacija je nezaveden in interaktiven proces. Terapevt se na neki
ravni zaveda, da se med njim in pacientom dogajajo močne čustvene izmenjave. Kadar terapevt
sprejme pacientov koncept razvrednotenega sebe, se počuti tako, kot sicer pacient doživlja sebe.
Pacient sistematično in nezavedno ruši terapijo in razvrednoti trud terapevta, dokler se terapevt
ne počuti neusposobljenega in dvomi v uspeh psihoterapije. Ti občutki šibkosti in nekompetentnosti so pogoste kontratransferne reakcije pri delu s pacienti, ki so nagnjeni k doživljanju
sramu. Zato mora biti terapevt ves čas pozoren na spremembe v doživljanju in lastni oceni sebe,
saj lahko tako dostopi do pacientovih bolečih doživljanj sebe. Če terapevt odkrito in brez osramočenega umika prenese ta močna doživljanja, pacient začuti varnost, da razkrije razvrednoteni
del sebe.
Po drugi strani lahko pacient v sebi zadrži razvrednoteni del sebe in na terapevta zrcali podobo obsojajočega drugega, ki jo terapevt sprejme. Do pacienta se začne obnašati pretirano kritično, obsojajoče in neodobravajoče. Občuti lahko pacientov prezir do samega sebe. Ko se terapevt
zave teh svojih občutkov, je to znak, da se mora ustaviti in poglobiti ali ponovno vzpostaviti
terapevtsko delovno zvezo (Zaslav, 1998).
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Zaključek
Obravnava sramu v psihoterapiji je tako za pacienta kot za terapevta težko in boleče delo, ki
pa dolgoročno nudi dobre psihoterapevtske učinke in lahko pomembno izboljša kvaliteto pacientovega življenja. Zato je dobro, da je terapevt pozoren na besedne in nebesedne izraze sramu in
se kljub temu, da ga pacient vabi k izogibanju podobnih tem, teh vseeno loti. Tako sram postane
manj intenziven in lažje obvladljiv. Ko pacient razkriva svoje šibkosti in je pri tem sprejet, se
krepi njegov občutek lastne vrednosti in zmanjšuje ranljivost za sram.
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Zgodovina sanj
The history of dreams
Povzetek

P

odajam kratek pregled pogledov na pomen in vlogo sanj skozi čas v odvisnosti od vsakokratnega socialnega, političnega in kulturnega konteksta. Pregled začnem pri Grkih pred Homerjem in končam v obdobju med 1880 in 1900, torej malo pred izidom Freudove Interpretacije sanj, ki je bila za razvoj dinamične
psihologije, v kateri imata teorija in interpretacija sanj pomembno mesto, in za razvoj psihodinamične
psihiatrije odločilnega pomena.
Predstavljam pojmovanje sanj v obdobjih pred Aristotelom, ki ga imamo za prvega znanstvenega razlagalca
sanj s tezo, da so sanje nadaljevanje psihične dejavnosti v spanju in ne več od bogov izhajajoč namig na
prihodnost. Na to, da je pri interpretaciji sanj treba upoštevati sanjalčev položaj in kulturo, v kateri živi, je
opozarjal že Artemidoros iz Efeza v 2. st. n. št. Freud je njegova spoznanja o interpretaciji sanj visoko cenil
in marsikatero od njih vključil v svoje delo Interpretacija sanj. Vidimo lahko, da gre pri vseh razpravah od
helenizma naprej pravzaprav za osnovno dilemo: ali so sanje božanski navdih, torej od zunaj poslane, ali pa
so nadaljevanje človekove dejavnosti v spanju.
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Abstract

I

am presenting a short overview of the many different takes on the meaning and role of dreams through
time, viewed in dependency of the social, political and cultural contexts of the period. I start my overview
with the Greeks before Homer and finish with the period between 1880 and 1900 - therefore shortly before
Freud's Interpretation of dreams was published – which was of extreme importance for the development of
dynamic psychology, in which theory and the interpretation of dreams are of great importance, as well as it
is of great significance for the development of psychodynamic psychiatry.
I am presenting the concepts of dreams during the periods before Aristotle, who was the first scientific interpreter of dreams with his theses that dreams are the continuation of psychic activity during sleep, and not
god’s hint at the future. It was Artemidorus Ephesius who first drew attention to the dreamer’s life situation
and culture in which they lived. Freud highly appreciated Artemidorus’s insights on the interpretation of
dreams and included many of them in his work Interpretation of dreams. We can see that in all discussions,
from the Hellenistic era on, the basic dilemma stays the same – are dreams divine inspiration, therefore sent
from outside, or are they the continuation of human activity during sleep.
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Uvod

V svojem prispevku podajam kratek pregled pojmovanj sanj skozi zgodovino z zavedanjem,
da so sanje, kot pravi Bohak (2011b: 57), v večini psihoterapevtskih pristopov »če ne via regia do
nezavednega kot pri Freudu, pa vsaj via regia do dobrega psihoterapevtskega dela«. Želela sem
pokazati spreminjanje pogledov na pomen in vlogo sanj skozi čas v odvisnosti od vsakokratnega
socialnega, političnega in kulturnega konteksta.
Po teoriji kulturnih univerzalij Malinowskega (Godina, 1998) so sanje kulturna univerzalija,
ker so biološko podprte, njihovo funkcijo pa kulture uresničujejo na različne načine; govorimo
lahko o različnih ‘kulturnih odgovorih’ na izkustvo sanj. Različni kulturni konteksti vplivajo tudi
na pojav in pomen simbolov ter na njihovo interpretacijo.
Na pomen sociokulturnih kontekstov in spreminjanje simbolov skozi čas med osebami in
od kulture do kulture je opozarjal že najslovitejši razlagalec sanj iz obdobja helenizma, Artemidoros iz Efeza v 2. st. n. št. Njegova spoznanja, ki jih je Freud visoko cenil in marsikatero od
njih vgradil v svojo Interpretacijo sanj, nam tudi danes zvenijo presenetljivo sveže in sodobno
(Bohak, 2011b).
Sanje so prežete z družbenim, niso samo posamezna psihična dejavnost, prek sanj lahko
torej dosežemo raznolikost kultur (Bastide, 1987). Bastide (prav tam: 65) navaja Reikovo misel:
»Ko spimo in sanjamo, ponavljamo napor predhodnega človeštva. […] Sanje nas prenesejo v
daljna stanja človeške civilizacije in nam dajejo možnost, da jih bolje spoznamo.« V simbolizmu sanj ne najdemo samo libidinoznih simbolov, podobnih mitom, ampak miti potekajo po
enakih zakonih kot sanje, izražajo enake incestne želje ali enake agresivne gone, kažejo enake
poteze dramatizacije, premeščanje libida na sekundarne predmete ali zgoščanje slik. Edina razlika je, da sanje govore o libidu posameznika, mit pa o libidu naroda, ali z Rankovimi besedami
(prav tam: 65): »Mit je skupni sen naroda.« Abraham je zapisal: »Mit je ostanek psihičnega
življenja naroda, sanje pa so mit posameznika.« (prav tam: 65) In še Freudov pogled: »[…] miti
so popačeni ostanki domišljije in želja celih narodov […], starodavne sanje mladega človeštva.
Mit je, gledano s filogenetske točke, to, kar so sanje v življenju posameznika.« (prav tam: 66)
Tako kot analiza sanj v psihoanalitični obravnavi posameznika pomaga spoznati, kje je začetek
neke nevroze, bi, če bi želeli prodreti do temeljev neke civilizacije, morali spoznati, kateri so
začetki družbenih institucij, morali bi psihoanalizirati mite te civilizacije (Bastide, 1987).
Bastide se strinja z mnenjem, da sanje rešujejo probleme, posameznikove ali kolektivne, ki
jih postavlja kulturni kontekst s svojimi napetostmi in različnimi oblikami socializacije otroka.
Poleg sociologije sanj v perspektivi freudovske misli Bastide opozarja še na možnost sociologije
sanj, ki bi temeljila na Adlerjevi teoriji.
V prvem poglavju Interpretacije sanj Freud (1900/2000) med razpravljanjem o zgodovini
znanstvenega spoznavanja problematike sanj pravi, da jo je težko napisati, ker kljub nekaterim
dragocenim ugotovitvam ni mogoče opaziti napredka v nobeni določeni smeri. J. M. Masson
(2010), avtor številnih knjig o zgodovini psihoanalize in psihiatrije, tudi prevajalec Freudovih
pisem Wilhelmu Fliessu – pisem, ki jih pojmujemo kot Freudovo samoanalizo – meni, da Freud
nikoli ni izgubil spoštovanja, občudovanja in očaranosti nad sanjami in njihovo močjo. Freudov
biograf Jones ga je nekoč povprašal po najljubših lastnih delih in Freud je takrat s knjižnih polic
vzel edini knjigi, ki ju je sistematično dopolnjeval iz izdaje v izdajo, to sta Interpretacija sanj
in Tri razprave o teoriji seksualnosti, ter dodal: »Moja usoda je, kot kaže, da odkrivam samo
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očitno: da imajo otroci seksualna občutja, kar ve vsaka otroška negovalka, in da so sanje prav
toliko izpolnitev želje kot sanjarije.« (Lešnik, 2000) Freud se je zavedal možnosti poloma Interpretacije sanj in je kmalu po izidu knjige leta 1899 (z letnico izida 1900) v pismu svojemu
najboljšemu – nekateri pravijo, da tudi edinemu – prijatelju Fliessu zapisal: »[…] niti list se
ni premaknil, da bi razkril, da je imela Interpretacija sanj vpliv na kogarkoli«. Masson (2010)
dodaja, da lahko dokaz, da je imel Freud še kako prav, vidimo v dejstvu, da so se predavanja o
sanjah, ki ga je Freud imel na Univerzi na Dunaju v mesecu maju leta 1900, torej nekaj mesecev
po izidu knjige, udeležili le trije poslušalci. Trajalo je osem let, da so prodali vseh šeststo knjig,
natisnjenih v prvi izdaji, in minila so tudi leta, ko ni bila prodana niti ena sama knjiga. Do druge
izdaje Interpretacije sanj je preteklo deset let. Za časa Freudovega življenja je bilo nato natisnjenih osem izdaj, zadnja leta 1929, od takrat naprej pa jih je skorajda nemogoče prešteti, saj
jih je enostavno preveč (Masson, 2010). Danes Interpretacija sanj velja za Freudovo največje
in po splošni oceni eno najpomembnejših del, v katerem je podan prvi opis psihoanalitičnega
temeljnega pravila, tj. tehnike prostih asociacij (Bohak, 2011a).
Freud (1900/2000: 23) piše, da »Stari pred Aristotelom niso imeli sanj za plod sanjajoče
duše, temveč za božanski navdih, in obe nasprotni smeri, ki sta bili pri obravnavi sanj vselej
navzoči, sta se uveljavili že pri njih«. Očitno pa je dilema, znana že v helenizmu, živa še danes,
»saj še vedno kdaj slišimo tudi med sodobnimi psihoterapevti, resda redkimi, trditev, da so sanje
nekaj skrivnostnega, česar ni mogoče obravnavati na očeh javnosti.« (Bohak, 2011b: 60)
O pojmovanju sanj pred Aristotelom
Freud (1900/2000) začne svoje delo Interpretacija sanj s poglavjem Znanstvena literatura
o problematiki sanj. V tem poglavju med drugim piše: »Kako so v pradavnini človeštva prvotna
ljudstva pojmovala sanje in kako so ta pojmovanja nemara vplivala na izoblikovanje njihovega
pogleda na svet in dušo, je tako zelo zanimiva tema, da jo le nerad izključim iz obravnave.«
(Freud, 1900/2000: 21) Freud (prav tam: 22) nato v dodatku, ki ga je dodal šele leta 1914, torej
15 let po prvi izdaji, dodaja, da: »Pradavno pojmovanje sanj nedvomno odzvanja pri ljudstvih
klasičnega starega veka.« Svoje razmišljanje o pradavnih pojmovanjih sanj nadaljuje in meni,
da so ljudje takratnega časa domnevali, »da so sanje povezane s svetom nadčloveških bitij, v
katera so verjeli, in da so razodetja bogov in demonov. Poleg tega so bili prepričani, da imajo
sanje za sanjajočega poseben pomen, in sicer, da praviloma napovedujejo prihodnost. Nenavadna različnost v vsebini in vtisu sanj je kajpada oteževala enoten pogled nanje ter ustvarila
potrebo po razlikovanju in razvrščanju sanj v skladu z njihovo pomembnostjo in zanesljivostjo.«
(prav tam: 22)
Svojo razpravo Freud nadaljuje z Aristotelom (350 pr. n. št.), ki ga lahko imamo, kot piše Bohak (2011b), za prvega znanstvenega razlagalca sanj s tezo, da so sanje nadaljevanje psihične dejavnosti v spanju in ne več od bogov izhajajoč namig na prihodnost. Pred podrobnejšim orisom
Aristotelovega prispevka k zgodovini sanj pa se vrnimo v zgodovinska obdobja pred njegovim
življenjem.
Grki pred Homerjem so imeli predstavo kozmosa, organiziranega v vrsto koncentričnih
krogov, ki se od središča (znanega in racionalnega sveta pod vladavino Zeusa) oddaljujejo v
prostoru in času. Tako so bili zunanji krogi (hkrati pasovi časa in prostora) zgodnejši in bolj
oddaljeni, središče pa je bilo tukaj in zdaj. Sanje so bile v grški mitični geografiji umeščene na
zunanji rob resničnega sveta in blizu njegovih začetkov. V Odiseji leži demios oneiron, vas sanj,
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skozi katero vodi Hermes duše umrlih na drugi svet, na najbolj oddaljenih obrežjih Okeana, na
skrajnem robu resničnega sveta. Sanje, individualni svetovi, še vedno na neki način ležijo ob
Okeanosu, v vlažnih meglicah časa, kjer zavest pogoltne nejasno neznano. Onkraj Okeanosa je
samo še antisvet in kraljestvo mrtvih. Ker pa je središču, znanemu svetu, krogu tukaj in zdaj vladal Zeus, so sanje, čeprav po svoji naravi mračne in arhaične, prihajale samo kot jasna sporočila
Zeusa ali kakšnega drugega boga. Grke so sanje obiskovale, niso jih »imeli« (Coxhead in Hiller,
1994).
Coxhead in Hiller (1994) menita, da je pomen poznejših grških filozofij za razumevanje narave sanjanja bolj kot v specifičnih prispevkih v usmerjanju zamisli, ki so jih prevzeli od Egipta
in Bližnjega vzhoda. Tako v Grčiji med Heraklitom in Artemidorusom najdemo vse teorije sanjanja (materialistične, mistične, analitične, okultne in medicinske), ki so bile Zahodu na voljo na
začetku dvajsetega stoletja (Coxhead in Hiller, 1994).
Freud (1900/2000: 24) je mnenja, da je bilo predznanstveno pojmovanje sanj pri starih »zagotovo v popolnem soglasju z njihovim celostnim pogledom na svet; kot realnost so v zunanji
svet projicirali to, kar je bila realnost zgolj znotraj duševnega življenja. Poleg tega so upoštevali
glavni vtis, ki ga zjutraj v budnosti ustvari preostanek sanj v spominu, vtis, da so sanje nekaj tujega, nekaj, kar izvira iz nekega drugega sveta in je v nasprotju z drugo psihično vsebino.« Freud
(1900/2000) še dodaja, da bi bilo zmotno meniti, da nauk o nadnaravnem izvoru sanj v času, ko
je sam pisal knjigo, nima privržencev, kar bi lahko prenesli tudi na današnji čas.
Bohak (2011b) navaja različne primere, ki nam kažejo na to, da so ljudje v vseh zgodovinskih
obdobjih, tudi najzgodnejših, sanje jemali zelo zares. V približno štiri tisoč let starem babilonskem klinopisu Gilgameš, ki je morda najstarejši pismeni zapis človeštva, najdemo visoko vrednotenje sanj. V judovskem Talmudu beremo: »Nerazumljene sanje so kakor neodprto pismo,«
in na drugem mestu: »Kar in kakršen je človek, tako tudi sanja.« Grški tiran Dionys, ki je obsodil Marsyasa na smrt, ker je ta sanjal, da je Dionysa umoril, potrjuje splošno razširjenost tega
prepričanja (Bohak, 2011b). Na misel mi je prišel primer podobne obravnave sanj v času Velike proletarske kulturne revolucije na Kitajskem v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko so
kmeta, ki je sosedi zaupal vsebino svojih sanj, zaprli in mučili do smrti, saj naj bi imele njegove
sanje prikrito protirevolucionarno vsebino.
Za najzgodnejši zapis interpretacije sanj pa velja papirus, ki naj bi nastal v Egiptu okoli leta
1275 pr. n. št. v času vladavine Ramzesa II in vsebuje zapis dvestotih sanj in njihovih interpretacij iz različnih časovnih obdobij. Podani so opisi sanj, sledi diagnoza ‘dobro’ ali ‘slabo’,
nato je podana še razlaga sanj. Sanje so interpretirali z uporabo treh postopkov: razlaga sanj s
pomočjo vizualnih in besednih iger, s pomočjo asociacij in z uporabo nasprotij (interpretiranje
sanj nasprotno manifestni vsebini sanj). O visokem vrednotenju sanj v Egiptu priča dejstvo, da
so imeli faraoni in mogočniki tistega časa stalne razlagalce sanj (Dibie, 1999).
Pojmovanje sanj v kitajski filozofiji
Filozofi von Leibniz, Nietzsche in Schopenhauer, katerih pogledi na duševnost človeka so
imeli posreden ali neposreden vpliv na Freuda, so razvijali filozofsko diskusijo s konfucijanstvom, budizmom in hinduizmom (Ellenberger, 1970). Prav tako vemo, da je Jung do mnogih
svojih spoznanj prišel na osnovi proučevanja kitajskih besedil (govori o skrivnosti in skrivnostni
vitalnosti kitajske modrosti) in da je bil, kot pravi sam (Jung, 1990): »počaščen, da mi je bila za-
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upana vloga psihološkega komentatorja« starodavnega kitajskega teksta Skrivnost zlatega cveta:
kitajska knjiga življenja.
Bohak (2011b) v poglavju Delo s sanjami omenja kitajskega misleca Čuang Ceja. Taoistični
pisec Čuang Ce ali v pinyin zapisu, ki se uporablja za zapis kitajskih znakov v latinski pisavi,
Zhuang Zi (400 pr. n št.), je vselej veljal za enega največjih mislecev in pisateljev klasičnega
obdobja kitajske filozofije (med 550 in 250 pr. n. št.) in je močno vplival na kitajsko kulturo.
Zhuang Zi je za nekatere poznavalce največji kitajski filozof, dediči njegove misli in duha so
kitajski zen budisti iz obdobja Tang (7. do 10. stoletje). Njegova dela se tako kot ves daoizem
odlikujejo po bo¬gastvu zgodb, prispodob in paradoksov, po iskanju drugačnih orodij na poti
do resnice in harmoničnega življenja. Zhuang Zijeve zgodbe »odzvanjajo in odsevajo naše
življenjske situacije, prek njih vzpostavljamo svojo lastno avtonomijo posameznega trenutka, ki
je dober, ne glede na to, kaj nas doleti.« (Milčinski, 2004)
Takole je razmišljal Čuang Ce (2000): »Nekoč sem jaz, Čuang Ce, sanjal, da sem metulj, ki
frfota sem ter tja v skladu z metuljevimi nameni in cilji. Zavedal sem se le, kako sledim svojim
željam metulja, ne pa svoji človeški osebnosti. Nenadoma sem se prebudil in se ovedel, da ležim
spet kot stari jaz. Zdaj pa ne vem, ali sem človek, ki sanja, da je bil metulj, ali sem metulj, ki
sanja, da je človek. Človek in metulj imata zagotovo nekaj skupnega.«
Še ena od modrosti, ki nam jih je podaril Čuang Ce, se glasi: »Konfucij in ti sta sen in jaz,
ki pravim, da sta sen, sem tudi sam sen. To je paradoks. Morda ga jutri razloži kakšen modrec.«
(Coxhead in Hiller, 1994)
Bastide (1987) omenja kitajske zbirke sanj in pravi, da so prišli do razlage, ki je skorajda
freudovska: »Popoln človek nima sanj. Izpolnjen človek nima želja, zaradi tega nima niti sanj.
Človek stoletja ima, v tajnosti, želje brez meja; zaradi tega je nemiren in oblikuje sanje.« Analiza
zbirk sanj, na primer tistih, zbranih v Kovčku iz žada, odkriva pri Kitajcih enako strukturo Jaza
kot pri nas: željo po kastraciji okrutnega očeta (sanje, da se ovnu pulijo rogovi), strah pred
lastno kastracijo (izgubljen klas pšenice; v rokah se drži papiga z zlomljenimi krili), pri ženskah
strah pred objemom ali želja, da dobe otroka po oralni poti (sanje o požiranju sonca, ki oplodi).
Bastide (1987) meni, da ta enakost strukture ne preseneča, ker gre za patriarhalno družbo, v kateri avtoriteta pripada očetu in iz tega izpelje zaključek, da imajo ljudje v podobnih tipih družbe
podobne sanje.
Uporaba zdravilnega delovanja sanj v kultno-religioznem okvirju starega veka
Ellenberger (1970) je mnenja, da so postopki primitivnih terapij pogosto zelo kompleksni in
žal slabo raziskani. To se nanaša tudi na inkubacijo, ki jo lahko opredelimo kot tip ceremonialnega zdravljenja. Inkubacija v tem kontekstu pomeni ‘ležati na tleh’ (lat. incubatio ležanje). Od
pacienta se je pričakovalo, da bo prebil noč v votlini, ležeč na tleh, sanjal pa naj bi vizionarske
sanje, ki ga bodo ozdravile.
Takšen tip terapije je po mnenju zgodovinarjev dosegel največjo popolnost v antični Grčiji,
v templjih, zgrajenih v slavo Asklepija (pri Rimljanih imenovanega Eskulap), boga zdravniške
vede pri starih Grkih. Nekateri pojmujejo slavne antične centre, zgrajene v Asklepijevo čast,
tudi kot prve psihiatrične bolnišnice. Asklepijsko svetišče je bilo s postopki in terapijami, ki so
vključevale pogovore, masaže, zdravljenje z zelišči, blatom in kopelmi, glasbene koncerte, in-
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terpretacijo sanj (v sklopu svetišč so bile tudi t. i. spalne sobe) in pitje vode iz zdravilnih izvirov
bolj novodobni center dobrega počutja kot pa bolnišnica. Asklepijon in zdravilni postopki, ki so
se izvajali v njem, naj bi bili izjemno priljubljeni, zato so bili med pacienti tudi Hadrian, Mark
Avrelij in Karakala. V Pergamonu je bil leta 129 n. št. rojen Galen, vplivni zdravnik in filozof
(Ellenberger, 1970). Po nekaterih virih naj bi bili najbolj poznani Asklepijevo svetišče v Epidauru v Argolidi ter svetišče na otoku Kosu, centru antične medicine, kjer je bil rojen Hipokrat
(460–367 pr. n. št.). Hipokrat je bil sin asklepijskega duhovnika in prav oče je bil tisti, ki mu je
posredoval prve medicinske lekcije in katerega filozofiji je sledil v svojih terapevtskih dosežkih
(Millon in Simonsen, 2010).
Ellenberger (1970) je mnenja, da je zdravljenje skozi inkubacijo doseglo višek v asklepijskih templjih antične Grčije, da pa so njegove korenine veliko zgodnejše. Inkubacija bi se naj
v zgodnejših obdobjih dogajala v svetih kavernah (votlinah ali duplinah, pozneje nadomeščenih
s podzemnimi ali t. i. spalnimi sobami v asklepijskih svetiščih). Tisti, ki so jih obiskali, so
morali skozi posebne priprave, ki so vključevale tudi pitje vode iz »Fontane pozabe« in iz »Fontane spomina«. V kavernah so imeli zastrašujoče vizije, po katerih so bili močno prestrašeni.
Duhovniki so jih nato posadili v »Stol spomina«, da so se lahko spomnili in obnovili, kar so
videli. Enaka tančica misterioznosti je obdajala ceremonialne obrede asklepijskih svetišč – enaka dovršena priprava, enako misteriozno podzemno dogajanje in pričakovanje prejema oraklja ,
v asklepijskih svetiščih je šlo za zdravilni orakelj v obliki sanj.
Kot vemo iz poročil antičnih avtorjev in iz modernih arheoloških raziskav, so bili asklepijski
templji pomembna institucija svojega časa. Bolni so prihajali od blizu in daleč in v teh ‘svetih’
prostorih iskali zdravila zase. Vendar je, kot piše Ellenberger (1970), veliko o njihovih metodah
nam žal neznanega. Tako na primer ne vemo ničesar o uporabi cirkularnega labirinta, tholosa,
najdenega v ruševinah mnogih asklepijskih svetišč.
Predpostavljamo lahko, da so na paciente med drugimi dejavniki vplivali tudi čudovita
lokacija asklepijskih svetišč, samo potovanje, čas čakanja in govorice o čudežnih ozdravljenjih.
Freud (1890/2005) v spisu Psihično zdravljenje (duševno zdravljenje) razpravlja o duševnem
stanju pričakovanja, s pomočjo katerega je mogoče vzbuditi številne duševne sile, ki imajo vpliv
na izbruh oziroma ozdravljenje bolezni. Meni, da je pričakovanje obarvano z upanjem in vero
učinkovita sila, na katero moramo računati pri vseh poskusih obravnave in zdravljenja. S tem
si lahko pojasnimo številne posebne učinke, ki jih opazimo pri terapevtskih postopkih in pri
učinkovanju zdravil.
Pred sprejemom v asklepijskem svetišču je pacient šel skozi pripravo, očiščevanje, ki je
vključevalo post, pitje vode iz svetih fontan in različne druge obrede. Osrednji del obreda pa
je bila inkubacija, spanje v svetišču. Pacient je bil oblečen v posebno oblačilo, včasih je imel
na glavi tudi krono. Soba, v kateri je prebil noč, je imela stene prekrite z inskripcijami, ki so
pripovedovale o čudežih, ki so se že dogajali v njej. V zgodnejših časih so pacienti ležali na
tleh, kar je bilo pozneje nadomeščeno z ležanjem na kavču, imenovanem kline. V nasprotju z
analitičnim kavčem danes je bil kline namenjen spanju in sanjanju (Ellenberger, 1970).
Tekom noči je pacient morda videl pojavo (prikazen, duh), prejel orakelj, imel vizije ali
prave sanje. Videti pojavo je pomenilo, da je pacient še v budnem stanju videl osebo ali boga,
večinoma Asklepija, ki je ostal tiho ali pa mu je prinesel sporočilo; morda je slišal glasove, čutil
piš vetra ali videl utripajočo luč. Vse te manifestacije so različno razlagali in jih pripisovali tudi
uporabi drog, hipnozi ali pa prevari duhovnika. Ločevali so več vrst sanj: orakelj, vizije in prave
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sanje. Prejeti orakelj je pomenilo, da je imel pacient sanje, v katerih je dobil navodila boga ali
duhovnika. Vizija so bile sanje, v katerih je pacient dobil podatke o dogodkih, ki se bodo kmalu
zgodili. Prave sanje pa so bile posebna vrsta sanj, ki so same po sebi prinesle ozdravitev. Takšna
vrsta sanje ne potrebuje interpretacije, da bi se odkril nasvet, ki ga vsebujejo; pacient preprosto
sanja in bolezen posledično izgine. Ellenberger (1970) meni, da je bila to očitno vrsta psihoterapije, ki v današnjem času nima ekvivalenta in si zasluži več pozornosti.
Freud (1890/2005: 20) v spisu Psihično zdravljenje (duševno zdravljenje) piše: »Če z
duševnim zdravljenjem razumemo prizadevanje, da bi v bolniku vzbudili takšna duševna stanja
in ustvarili takšne pogoje, ki so najugodnejši za ozdravljenje, potem je ta vrsta medicinskega
zdravljenja zgodovinsko najstarejša. Psihično zdravljenje je bilo skoraj edino sredstvo, s katerim
so razpolagala stara ljudstva; poleg tega so učinek zdravilnih napojev in terapevtskih ukrepov
vselej podkrepili z izrazitim duševnim zdravljenjem. Znani postopki, kot so uporaba čarobnih
formul in čistilnih kopeli ali spanje v svetišču, ki naj izzove orakeljske sanje, so lahko dosegli
zdravilni učinek zgolj po psihični poti.«
Ko Bohak (2011b: 58) razmišlja o vključevanju zdravilnega delovanja sanj v kultno-religioznem okvirju, med drugim pravi: »Njihova znanstveno svetna obleka naj nam ne zastre pogleda, da gre tako v nekdanjih ‘tempeljskih’ kot v sodobnih ‘znanstvenih’ klinikah za enake
psihične procese in enaka psihična ozadja. Pravilnost interpretacije sanj se običajno potrdi z
ugodnim delovanjem razlage na pacienta. In očitno je imela razlaga sanj v kultno-religioznem
okvirju primerljivo zdravilno delovanje, kot ga ima v današnji psihoterapiji.«
Sanje in simbolizem sanj pri grških antičnih in klasičnih filozofih
Hipokrat (460–367 pr. n. št.) je bil prepričan, da lahko sanje služijo kot indikator bolezni
ali zdravja, izoblikoval je teorijo o prognostični naravi sanj in je to kapaciteto uporabljal v znanstvene namene – sanje kot pomoč pri diagnozi bolezni. Formuliral je teorijo diagnostične
vrednosti sanj – duša lahko, medtem ko telo spi, presodi uravnoteženost celote in tako v sanjah
spozna vzroke bolezni (Coxhead in Hiller, 1994). Sanjska simbolna predstavitev simptoma lahko
pokaže, kateri organ ima težave. Mentalna patologija izhaja iz razlike (neenakosti) med vsebino
sanj in tem, kar obstaja v realnosti. Simbolizem sanj, kot ga je videl Hipokrat, ga je vodil k
poznejši hipotezi, ki se dotika delovanja ‘nezavednih sil’.
Sokrat (470–399 pr. n. št.), katerega revolucionarni obrat naravnega izvora sanj je nadaljeval
Artemidoros v svojem velikopotezno zasnovanem, pet knjig obsegajočem delu o sanjah, se je
pogosto skliceval na svoje sanje (Bohak, 2011b).
Za Platona (427–347 pr. n. št.) »so bile sanje predvsem še od bogov poslan namig na prihodnje dogodke, čeprav je Platon delil prepričanje mnogih svojih sodobnikov, ko je priostreno dejal,
da se krepostnež zadovolji, ko sanja o tem, kar zlobnež podnevi počne.« (Bohak, 2011b: 59) Za
Platona so ljudje na neki način delno podobni živalim, v vsakem od nas je po njegovem narava
divje, pokvarjene zveri brez kultiviranih pravil (nagon), vsi ljudje občasno ravnajo iracionalno,
nekateri bolj, drugi manj. Dokaze za takšne zaključke je našel v sanjah, kjer se nenehno pojavljajo bizarni dogodki in med mislimi in podobami prevladujejo nenaravne povezave. V sanjah, ko
razum nima nadzora nad strastjo narave divje zveri, ki je v nas, ta lahko pride do izraza (Millon
in Simonsen, 2010). Platon je po mnenju sodobnih zgodovinarjev psihiatrije prvi mislec, ki je
postavil osnove psihodinamičnega razumevanja psihičnih procesov (Erić, 2010). Kljub zunan-
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jim razlikam Platonov strukturni model psihe ni tako daleč od Freudovega: v obeh imamo tri
psihične instance, med katerimi je potrebna harmonija; ena ne sme zatirati ali izrinjati druge. V
Platonovem ‘notranjem človeku’, ki naj postane ‘gospodar hiše’, prepoznamo Freudov jaz, ki
naj bo dovolj močan, da bo uspešno opravljal posredniško funkcijo med psihičnimi instancami
(Bohak, 2011a).
Za prvega znanstvenega razlagalca sanj pa lahko imamo šele Platonovega učenca Aristotela
(384 –322 pr. n. št.) z njegovo tezo, da so sanje nadaljevanje psihične dejavnosti v spanju in ne
več od bogov izhajajoč namig na prihodnost. Za Aristotela tako namigi sanj o bližajoči se bolezni niso več namig bogov, marveč izraz stopnjevanega notranjega zaznavanja v sanjah (Bohak,
2011b). Freud (1900/2000: 22) takole piše o Aristotelu: »V dveh Aristotelovih delih, ki se ukvarjata s sanjami, so te že postale predmet psihologije. Po Aristotelu sanje niso sporočila bogov, niso
po naravi božanske, temveč demonske, ker je narava sama demonska in ne božanska. To pomeni,
da sanje ne izvirajo iz nadnaravnega razodetja, ampak izhajajo iz zakonov človeškega duha, ki
pa je soroden z božanstvom. Sanje so opredeljene kot duševna dejavnost spečega.« Aristotel je,
kot piše Freud (1900/2000), poznal nekatere značilnosti sanj, na primer to, da pretirano povečajo
majhne, med spanjem nastajajoče dražljaje. Glede na omenjeno značilnost sanj je sklepal, da
lahko te zdravniku zelo dobro izdajo prve znake telesnih sprememb, ki jih v budnem stanju ni
mogoče opaziti. Menil je, da je lahko zato vsebina sanj idealna za oceno potencialne patologije.
Kot piše Bohak (2011b), so Hipokratovi poskusi diagnostično terapevtskih ocen s pomočjo
sanj in Aristotelov znanstveni pristop sanje iztrgali iz njihove dotedanje metafizične domovine in
odtlej ni bilo več mogoče zadrževati njihove sekularizacije. To je bila dediščina, na katero se je
navezal Artemidoros iz Efeza, najslovitejši razlagalec sanj helenizma in po Bohakovem (2011b)
mnenju poleg Freuda in Junga najpomembnejši raziskovalec sanj.
Artemidoros iz Efeza
Artemidoros iz Efeza, sodobnik Marka Avrelija, je svoje poglede na sanje predstavil v petih
knjigah o sanjah, imenovanih Oneirocritica. Freud (1900/2000: 24) piše o Artemidorosu takole:
»V pozni antiki je bil največja avtoriteta za interpretacijo sanj Artemidor iz Daldisa; njegovo
obsežno delo (Oneirocritica) nam mora odtehtati izgubo drugih spisov o tej temi«.
Freuda naj bi za Artemidorosa navdušil William Stekel, eden njegovih zgodnjih sledilcev in
pobudnik ustanovitve diskusijskega krožka, pozneje znanega kot sredina družba. Bohak (2011a)
piše, da je bil Stekel, ki je s svojim novinarskim talentom veliko prispeval k popularizaciji psihoanalize, izjemno nadarjen za razumevanje sanj in simbolov. Do njegovega ravnanja s to svojo
nadarjenostjo pa je Freud razvil ambivalenten odnos in mu očital divje analiziranje in psihologiziranje ter pomanjkanje samokritike.
Artemidoros se je pri pisanju Oneirocritice (kar večina znanstvenikov prevaja kot Interpretacija sanj, nekateri pa tudi kot Klasifikacija sanj) naslanjal na njemu dostopne pisne vire in
na svoje raziskave. Pisal je v perfektni imitaciji klasične atiške grščine, saj je ta zaradi prestiža
klasičnih atenskih piscev veljala za idealen literarni standard. Občasno pa je v svoje pisanje
vključeval terminologijo iz svojih manj elitnih virov, kot so bili zapisi o astrologiji in zapisi
nekaterih drugih ‘skrivnostnih’ disciplin (Brooten, 1996). Večina Artemidorosovih prijateljev in
klientov naj bi bila razmeroma skromnega socialnega porekla, kar nam ponuja redko priložnost,
da se v Artemidorosovih zapisih seznanimo z izkušnjami manj elitne populacije tedanjega časa.
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Artemidoros je pri svojem delu uporabljal empirično metodo in je tako med drugim zbiral podatke na sejmih in praznovanjih po rimskem imperiju (Pack v Brooten, 1996).
Artemidorosova Oneirocritica je sestavljena iz sistematične predstavitve in metodične razlage sanj. Sanje deli na dva tipa: enhypnia (sanje strahu, zaskrbljenosti, bojazni) in oneiroi
(sanje, ki napovedujejo prihodnost), zanimajo pa ga prav slednje. Oneiroi deli še na dve kategoriji: theorematikoi (sanje, v katerih se sanjska podoba natančno ujema s prihodnjimi dogodki;
človeku na primer potone ladja v sanjah in nato v resničnem življenju) in allegorikoi (sanje, v
katerih je sanjska podoba znamenje prihodnjega dogodka). Artemidores posveča Oneirocritico alegoričnim oneiroi, saj jih ljudje ne morejo razumeti sami, brez pomoči. Tovrstne sanje
metodično klasificira in podrobno opisuje, kako prepoznati, kaj napovedujejo (Brooten, 1996 ).
Nadaljnjo predstavitev Artemidorosovih pogledov na sanje povzemam po članku Janka Bohaka Psihoterapija in njene korenine (2011b). Dediščina, na katero se je navezal Artemidoros, so
bili Hipokratovi poskusi diagnostično terapevtskih ocen s pomočjo sanj in pa Aristotelov znanstveni pristop, kar je iztrgalo sanje iz dotedanje metafizične domovine. Artemidoros je nadaljeval
Sokratov revolucionarni obrat naravnega izvora sanj tako, da je kot Homer razlikoval dve glavni
vrsti sanj, in sicer sanje, ki nakazujejo na prihodnost (so torej nekakšen božanski navdih), in pa
navadne sanje, ki se nanašajo na preteklost in sedanjost njihovih avtorjev.
Bohak (prav tam: 59) piše, da nas Artemidorosova razlaga sanj vedno znova preseneča »s
polnostjo z našega videnja stvari, korektnih opažanj in sklepov, ko na primer meni, da lahko
druga vrsta sanj sproži telesne ali duševne potrebe.« Artemidoros pravi, da ta potreba v sanjah
teži po zadovoljitvi ali pa so sanje že izraz potešene potrebe. Torej najdemo trditev, da imajo
sanje lahko funkcijo izpolnitve želje že pri Artemidorosu, to pa je trditev, ki jo je Freud prehitro
posplošil na vse sanje. Artemidoros poudarja tudi pomen konkretnih domislic, ki se sanjalcu
porodijo ob njegovih sanjah in pa tudi upoštevanje sanjalčevega celotnega življenjskega konteksta, še posebej tega, kar ga je zaposlovalo, preden je zaspal kot neobhoden material za korektno
interpretacijo sanj, kar vse zveni neverjetno sodobno.
Prav tako so še vedno uporabna Artemidorosova izvajanja o simbolih sanjske govorice, zlasti
njegov poudarek na večpomenskosti nekega simbola. Za ilustracijo Bohak (prav tam: 60) navaja
njegovo razmišljanje, zakaj se sanje tako rade poslužujejo seksualnih simbolov in kaj utegnejo
pomeniti. Penis na primer lahko pomeni: (1) Seksualno potenco in tudi splošno življenjsko moč.
(2) Tistega, ki spočenja, se pravi starše, pa tudi spočetega, torej otroke. Penis utegne prav tako
vsebovati namig na osebe, s katerimi ima avtor sanj intimne odnose. (3) Nabreklost in upadlost
penisa nas asociira na nihanje med izobiljem in revščino. (4) Prisilo in okove, ker je človek lahko
zasužnjen svojemu spolnemu nagonu, se pravi notranjo nesvobodo. (5) Načrt in skrivnost, ker
medea v grščini pomeni tako penis kot tudi načrt in skrivnost. (6) Eksplozivno idejo v govorjenju, vzgoji, ki se množi in širi, dokler ne postane sestavni del javne zavesti.
Bohak (prav tam: 60) opozarja na neverjetno bogat tok asociacij, v katerem lahko prepoznamo mnoge sodobne pristope v razlagi sanj: od preprostega prevoda simbolov prek alegorične
razlage, indirektnega namiga, zamenjave z naključno enako izrazno oznako do večpomenske
eksistencialne razlage.
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Sanje in zdravljenje skozi zadovoljitev frustracij
Ellenberger (1970) meni, da je vloga frustriranih želja v etiologiji bolezni znana od pradavnih
časov. Tako navaja biblijski pregovor, ki pravi: »Pričakovanje, ki se oddaljuje, stiska srce, upanje, ki prihaja, pa je drevo življenja.« (Prg 13,12) (Biblija, 1996, 1997)
Jezuitski misijonarji, ki so po letu 1649 delovali med Irokezi, omenjajo njihovo teorijo, v
skladu s katero sanje izražajo skrite želje duše spečega; želje, ki jih po tem, ko se zbudimo,
moramo zadovoljiti, da bi se osvobodili motenj, ki so nas vznemirile (Wallace v Bastide, 1987).
Tudi Ellenberger (1970) omenja presenečenje francoskih jezuitov ob začetkih njihovega
misijonarskega dela med Indijanci severovzhodne Amerike v 17. stoletju, ko so videli, kakšen
pomen pripisujejo zadovoljitvi želja posameznika, ki jih je ta izrazil v svojih sanjah. Eden od
jezuitskih misijonarjev, oče Raguenau, katerega zapisi so omenjeni tudi v leta 1957 izdani knjigi Roots of Modern Psychiatry, tako daje izvrsten primer tovrstnih verovanj in praks plemena
Huroni, staroselskega plemena iz skupine Irokezov. Huroni ločijo tri vzroke bolezni: naravne
vzroke, čarovnije in nezadovoljene želje. Nekatere od nezadovoljenih želja so posamezniku
znane, druge, imenovane ondinnonk, mu niso znane, lahko pa se mu razkrijejo v sanjah. Sanje, povezane z željami, človek lahko pozabi, nekatere od želja pa se ne pojavijo niti v sanjah.
Vedeževalci, imenovani saokata, so sposobni prepoznati te nezavedne želje z gledanjem v vrč,
ki je napolnjen z vodo, ali pa s kakšno drugo metodo. Če je bolnik smrtno bolan, jasnovidci
proglasijo, da je objekt njegovih želja nemogoče dobiti. Če pa obstajajo možnosti za ozdravitev,
naredijo seznam objektov, ki si jih domnevno želi bolnik in organizirajo ‘festival sanj’. Domnevno želene predmete zberejo v skupnosti in jih izročijo bolniku med banketom, ki vključuje
ples in druge manifestacije ljudskega praznovanja. Ne postavlja se vprašanje o vračilu predmetov darovalcem in tako bolnik ozdravi z zadovoljenimi željami, včasih pa hkrati z ozdravitvijo
tudi obogati. Po drugi strani pa pozneje zbolijo nekateri darovalci in sanjajo o prejemu kompenzacije za svojo izgubo. ‘Festival sanj’ je tako kombinacija terapije, ljudskega veselja in izmenjave dobrin (Raguenau v Ellenberger, 1970).
Obstajajo tudi primeri, ki bi jih lahko imenovali nadomestna realizacija: eden od jezuitskih
očetov je tako obiskal irokeško skupnost na dan ‘festivala sanj’. Eden od Irokezov ga je želel
ubiti, rekoč, da je sanjal o ubijanju Francoza. Dali so mu Francozov plašč in sprejel ga je kot
dovolj dober nadomestek. Druga zgodba opisuje mlado žensko, ki je bila nevarno bolna. Eden
od članov skupnosti je sanjal, da bo ozdravela, če njeni starši pripravijo zabavo z dvajsetimi
glavami losov, ki pa jih je bilo v tistem letnem času nemogoče dobiti. Razlagalec sanj je primerno odločil, da lahko dvajset glav losov nadomestijo z dvajsetimi štrucami kruha (Ellenberger,
1970). Opazimo lahko, da so bile v ospredju biološke, preživetvene potrebe; neizpolnjene želje,
ki so biološko ogrožale človekov obstoj.
Ellenberger (1970) piše, da si takšno vrsto terapije danes težko predstavljamo – kdo bi danes
zdravil pacienta s tem, da bi mu dajal vse, kar bi si ta poželel? Vendar pa meni, da je morda v
današnjem času zdravilni efekt zadovoljitve želja podcenjen in nadaljuje, da naklonjena usoda
oziroma sreča včasih še vedno igrata vlogo terapevta. O terapevtski vlogi naklonjene življenjske
usode je pisal tudi Freud (1890/2005: 22): »Življenjska usoda pogosto ozdravi bolezni s tem, da
nam nakloni izkustvo velikega veselja, zadovoljitev potreb ali izpolnitev želja. Zdravnik, ki je
onkraj svoje veščine marsikdaj popolnoma nemočen, se z njo ne more kosati.« V današnji terminologiji bi lahko po Lambertu in sodelavcih, ki so definirali štiri kategorije spremenljivk, ki
prispevajo k učinkovitemu izidu psihoterapije, v tej zvezi govorili o zunajterapevtskih dejavni-
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kih (spontana ozdravitev, srečni, naključni dogodki, podpora v socialni mreži).
Teorija in interpretacija sanj v obdobju med 1880 in 1900
V obdobju od 1880–1900, ki je bilo za razvoj dinamične psihologije (v kateri imata teorija
in interpretacija sanj izjemen pomen) in za razvoj psihodinamične psihiatrije odločilno, je bilo
narejenih veliko raziskav o sanjah. Njihov pomen pa lahko razumemo šele na osnovi poznavanja
dogajanja nekaj desetletij prej v času romanticizma, s kulminacijo romantičnih konceptov o
sanjah v teoriji Heinricha von Schuberta (Ellenberger, 1970).
Obdobje okoli leta 1880 označuje vpliv pozitivizma, znanstvenega načina razmišljanja in evolucionizma. To je obdobje, ki je prineslo tako teorije, da so sanje brezsmiselni stranski proizvod
avtomatične in nekoordinirane možganske aktivnosti med spanjem, kot tudi objavo knjig treh
velikih pionirjev raziskovanja sanj: Karla Albrechta Schernerja, Alfreda Mauryja in Herveyja de
Saint-Denisa. Njihova dela so bila osnova za poznejše teorije o sanjah, tako za Freudove kot za
Jungove. Tako lahko v Freudovi teoriji sanj med drugim prepoznamo vpliv Mauryja in Schernerja, pri Jungu pa vpliv von Schuberta in včasih prav neverjetne analogije s Saint Denisom (Ellenberger, 1970).
Scherner z ozirom na notranjo organizacijo sanj loči med decentralizacijo (regresijo) in pozitivno manifestacijo sanjske domišljije. Njegova glavna zamisel je, da je psihična aktivnost v
sanjah neposredno izražena v jeziku simbolov in da nam prav to nudi možnost za interpretiranje
sanj. Menil je, da so nekateri simboli spodbujeni s spiritualno in drugi s telesno stimulacijo. Velik
del njegove knjige je posvečen prav analizi simbolov, izzvanih s telesnimi senzacijami. V svoji
razlagi seksualnih simbolov Freud omenja Schernerja, čeprav Ellenberger meni, da imajo Freudovi simboli abstraktnejši pomen in so neodvisni od fizioloških pogojev (Ellenberger, 1970).
Drugi pomembni avtor tega obdobja – Maury – se je raziskovanja sanj lotil tako, da je z
dvema metodama eksperimentiral na sebi. Prva metoda je vsebovala zapis sanj takoj, ko se je
prebudil, in podroben opis vseh okoliščin, ki bi lahko vodile do določenih sanj. Pozoren je bil na
primer na to, kakšen vpliv je imela na njegove sanje sprememba v prehrani ali pa spremenjene
atmosferske razmere. Njegova druga metoda je bila osnovana na eksperimentiranju s senzorno
stimulacijo (asistent mu je, medtem ko je Maury spal, na primer pomolil pod nos stekleničko
parfuma ali pa je povzročal hrup). Maury je prišel do spoznanja, da so bile mnoge sanje pravzaprav pozabljeni spomini, nekateri celo iz zgodnjega otroštva. Njegovo delo je med drugim
pomembno tudi zato, ker je začetnik eksperimentalne stimulacije sanj (Ellenberger, 1970).
Knjiga tretjega od pionirjev psihologije sanj tega obdobja – Herveyja de Saint-Denisa – je
ena najobsežnejših in najbolj poglobljenih študij, posvečenih avtorjevim lastnim sanjam. Paradoksalno je ta knjiga ena najmanj branih knjig o sanjah, saj je izjemno redka. Tudi Freud na
nekem mestu omenja, da je to knjigo žal neuspešno iskal. Hervey je že kot trinajstletni deček
začel vsako jutro risati sanje pretekle noči, kar je, s krajšo prekinitvijo, počel dvajset let. V prvem
delu knjige opisuje faze treninga, ki jih je zasnoval, da bi bil sposoben obvladovati oz. usmerjati
svoje sanje. Drugi del knjige je posvetil kritični presoji dotedanjih teorij sanj in dodal veliko
svojih spoznanj, do katerih je prišel na osnovi izkušenj. Med drugim odgovarja tudi na vprašanji,
od kje sanjske podobe ter zakaj so sanje včasih konfuzne in absurdne. Hervey de Saint-Denis
pritrjuje Mauryjevemu mnenju, da je vloga pozabljenih spominov v sanjah veliko večja, kot so
mislili do tedaj, določeno vlogo pa igra tudi ustvarjalna fantazija. Razpravlja tudi o delu sanj, o
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premeščanju in zgoščanju in opozarja na plastičnost procesa sanjanja. Pomemben je tudi njegov
prispevek k eksperimentalnemu raziskovanju sanj, razvil je tehniko, ki jo je poimenoval solidarité remémorative, kjer gre za neke vrste pogojevanje sanj (Ellenberger, 1970).
Gustav Theodor Fechner (1801–1887), nemški fizik, filozof in eksperimentalni psiholog,
»veliki Fechner«, kot ga je imenoval Freud v svoji knjigi Das Buchlein von Leben nach dem
Tode, med drugim piše: »Človek na zemlji ne živi enkrat, ampak trikrat. Prva faza njegovega
življenja je spanje, druga faza je alternacija med spanjem in prebujanjem, tretja faza pa je večno
prebujenje.« Tranzicija od prve do druge je rojstvo, tranzicija od druge do tretje faze je smrt.
Tranzicijska faza, okarakterizirana kot alternacija med spanjem in prebujanjem, pa je življenje
(Hillman, 1979).
Erić (2010) med najznačilnejšimi predstavniki 19. stoletja, imenovanega ‘stoletje psihičnih
obolenj’ (Knoff v Erić, 2010) uvršča tudi Henryja Maudsleyja (1835–1918), ki se je nagibal
k razmišljanju, da so duševne motnje telesne bolezni. Že zlasti zanimivo se Eriću (2010) zdi
Maudsleyjevo zanimanje za sanje. Kljub temu, da je bil Maudsley prepričan, da motnje psihe
povzročajo telesni organi, je uvidel, kako težko je to ugotoviti in dokazati. Kot možnost je tudi
on predlagal analizo sanj: »Sanje so izjemno plodna tla za preučevanje specifičnega delovanja
organov na psiho glede na to, da se to veliko jasneje občuti in izraža med spanjem, ko ne delujejo
zunanji vplivi.« (Maudsley v Erič, 2010: 31)
O vlogi sanj pri obravnavi in zdravljenju travm je pisal tudi Pierre Janet (1859–1947), »ki
v strokovnih krogih velja za idejnega tvorca psihoanalize, ker je prvi začel z analizo psihičnih
odnosov, ki ne pripadajo striktno zavestnemu delu osebnosti.« (Erić, 2010: 33) Janetovo delo,
ki je bilo tudi eden glavnih virov za Freuda, Adlerja in Junga, je po Ellenbergerjevem (1970)
mnenju vez med t. i. prvo dinamično psihiatrijo in novejšimi sistemi. Janet je med leti 1886 in
1889 podal svoje mnenje o patogenem delovanju pozabljenih dogodkov in v delu Psihološki avtomatizem zapisal, da se spomini na travmatična doživetja ne morejo obnoviti v budnem stanju,
temveč samo takrat, ko se pacienta privede v stanje somnambulizma. Navajal je tudi, da se v
primerih, ko bolnikova zmedenost in molk kažeta na obstoj neke praznine, zdravljenje usmerja
tako, da se poskuša ugotoviti, ali bodo sanje, somnambulizem in avtomatično pisanje razodeli
skrite občutke (Ellenberger, 1970).
Vidimo lahko, da je v različnih družbenih sredinah mogoče opaziti raznolikost pojmovanj
sanj in njihove vloge v etiologiji bolezni ali pri njenem zdravljenju, čeprav, kot piše Bohak
(2011b), od Artemidorosa iz Efeza (2. pol. 2. st. n. št.) do Freuda (1856–1939), torej približno
1800 let, v zahodnem kulturnem prostoru ne najdemo bistveno novih vidikov razlage sanj. Prav
tako lahko pritrdimo mnenju, da gre pri vseh razpravah od helenizma naprej pravzaprav za osnovno dilemo, o kateri je v Interpretaciji sanj pisal že Freud (1900/2000) – ali so sanje božanski
navdih, torej od zunaj poslane, ali pa so nadaljevanje človekove dejavnosti v spanju (Bohak,
2011b).
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Kratek zgodovinski pregled pojmovanj sanj zaključujem z verzi Williama Shakespeara iz
njegovega poslednjega dramskega dela Vihar. »Ne gre več za domišljijo, za živopisane sanje,
gre za razrešitev vesoljnih sanj, za prebujanje v življenje, gre za zadnje spanje in zadnje sanje,
ki naj jih pripravlja življenje.« (Koblar, 1942) Tako vihrajo Shakespearjeve misli iz Prosperovih
ust, ko ta odkriva smisel in konec igre – življenja:
»[…] in kakor rahla zgradba tega vida,
kipeči stolpi, čarobne palače,
slovesni templji, vélika ta obla,
da vse, kar jo uživa, se razsuje,
in kot je zginil nični ta sijaj,
vse mine brez sledu. Iz take smo
snovi kot sanje, in drobno to življenje
obkroženo je s spanjem.« (Shakespeare, 1942)
Literatura
Bastide, R. (1987). Sociologija i psihoanaliza. Zagreb: Naprijed.
Bohak, J. (2011a). Psihoanaliza in psihoanalitična psihoterapija, Psihoterapija. Ljubljana:
IPSA.
Bohak, J. (2011b). Psihoterapija in njene korenine, Psihoterapija. Ljubljana: IPSA.
Bos, J., Groenendijk, L., Sturm, J. in Roazen, P. (2007). The Self- Marginalization of William
Stekel, Freudian Circles Inside and Out. New York: Springer.
Brooten, B. J. (1996). Love Between Women: Early Christian Responses to Female Homoeroticism. Chicago: The University of Chicago Press.
Coxhead, D., Hiller, S. (1994). Sanje, vizije noči. Ljubljana: Založba Mihelač.
Dibie, P. (1999). Etnologija spalnice. Ljubljana: Založba /*cf., Rdeča zbirka.
Čuang, C. (2000). Kje je Tao in druge zgodbe. Ljubljana: Založba Amalietti &Amalietti.
Ellenberger, H. F. (1970). The discovery of the unconscious ( The history and the evolution
of dynamic psychiatry). New York: Basic books.
Erić, L. (2010). Psihodinamična psihiatrija I: zgodovina, osnovni princip, teorije. Ljubljana:
Hermes IPAL.
Freud, S. (2000). Interpretacija sanj. Ljubljana: Studia Humanitatis.
Freud, S. (2007). Spisi o družbi in religiji. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo.
Freud, S. (2005). Spisi o psihoanalitični tehniki. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo.
Godina, V. V. (1998). Izbrana poglavja iz zgodovine antropoloških teorij. Ljubljana: Fakulteta
za družbene vede.
Hillman, J. (1979). The dream and the underworld. New York: Harper & Row.
Koblar, F. (1942). Spremne besede in opazke. Spremna beseda v Shakespeare, W. (1942).
Vihar. Ljubljana: Slovenska matica.
Lešnik, B. (2000). Odkritje sanj. Spremna beseda v Freud, S. (2000). Interpretacija sanj.
Ljubljana: Studia Humanitatis.
Lešnik, B. Temelji psihoanalize: opombe h konceptom. (2009). Ljubljana: Založba /*cf.,
Oranžna zbirka.
Masson, J. M. (2010). Introduction. v Freud, S. (2010). The interpretation of dreams: the illustrated edition. New York: Sterling Publishing Co., Inc.
Milčinski, M.(2004). Spremna beseda k Zhuang Zi: Zhuang Zi- Klasik dežel južne rože .
Ljubljana: Založba Sophia.

118

Brigita KORPAR

Milčinski, M. (2008). Kaj je filozofija? Primer Azije. Anthropos 1-2 (209–210), str. 27–37
Millon T., Simonsen E. (2010). A Precis of Psychopathological History v Millon T., Simonsen
E., Krueger R. F. (2010). Contemporary Directions in Psychopathology. Scientific Foundations
of the DSM-V and ICD-11. New York: The Guilford Press.
Shakespeare, W. (1942). Vihar. Ljubljana: Slovenska matica.
Tajna zlatnog cveta: (kineska knjiga života). (1990). Poreklo i sadržaj Rihard Vilhelm. Komentar Tajne zlatnog cveta Karl Gustav Jung. Niš: Gradina.
Biblija. (1996, 1997). http:// www.biblija.net/biblija (6. 5. 2012).

119

MNENJA, RECENZIJE
INFORMACIJE

Kairos
120 6/3-4/2012

Mnenja, recenzije, informacije

Lan PEČJAK

Odprto pismo ob moji izvolitvi v predsednika
Slovenske krovne zveze za psihoterapijo

11. oktobra 2012 sem se odzval na povabilo Strokovnega sveta Slovenske krovne zveze za
psihoterapijo in bil na skupščini izvoljen za novega predsednika naše organizacije. Čutim se
počaščenega in hvaležnega za to priložnost. V kratkem času, v nasprotju z večino kolegov, ki že
dlje časa ustvarjajo in utrjujejo pot te, za psihoterapevte pomembne SKZP, sem tudi sam veliko
deloval na različnih področjih z namenom uveljavljanja psihoterapije pri nas. Zavedam se, da je
položaj predsednika SKZP poleg tega, da je častna, tudi zelo odgovorna. Predstavljam si, da bom
opravičil vaše zaupanje predvsem s tem, da bom aktiven predsednik in predsednik vseh pristopov, združenih v SKZP. Želim biti učinkovit in odgovoren predsednik, zato razumem izvolitev
tudi kot načelno podporo vseh pri uresničevanju ključnih nalog, na katere se želim osredotočiti v
svojem mandatu. Zavedam se, da bodo v tem času prišle tudi dodatne odgovornosti in zadolžitve,
ki jih bom glede na pomembnost skušal čim bolj odgovorno izpolniti.
Dosedanja predsednica Milena Vidmar je svoje poslanstvo opravila več kot odlično. SKZP je
zdaj še bolj demokratično združenje društev, v katerem so naloge in odgovornosti dobro opredeljene. Upam, da bom tudi sam v tolikšni meri in tako dobro podpiral procese razvoja SKZP, kot
jih je moja predhodnica.
Trenutna klima v Sloveniji psihoterapiji ni ravno naklonjena. Še vedno obstaja premalo razumevanja za podporo psihoterapije kot samostojne akademske znanosti, samostojnega poklica
in omogočanje njene dostopnosti vsem, ki jo potrebujejo. Žal je tudi osnutek zakona, ki smo ga
s skupnimi močmi uspešno spisali SKZP in Združenje psihoterapevtov Slovenije, obležal nekje
v predalu na Ministrstvu za zdravje.
SKZP je od svojega nastanka do danes omogočila in naredila nekaj res pomembnih in velikih
korakov – povezala je različne psihoterapevtske pristope v skupen dialog, dvignila njihovo prepoznavnost in potrdila njihovo kompetentnost do te mere, da so priznani tudi v drugih strokovnih
krogih in zastopani v Evropski zvezi za psihoterapijo.
Čaka pa nas še veliko dela. SKZP potrebuje večjo in jasnejšo javno prepoznavnost glede
normativov in standardov, za katere se zavzema na področju psihoterapije. Potreba po distanci
med kompetentnimi psihoterapevti in tistimi samooklicanimi je čedalje večja, saj število slednjih zaradi pomanjkanja zakonske ureditve tega področja hitro narašča. V tem in drugih temah
potrebujemo še tesnejše sodelovanje in povezovanje z Združenjem psihoterapevtov Slovenije in
ostalimi sorodnimi organizacijami na tem področju. Med SKZP in ZPS obstajajo razlike, ki jih
moramo oboji spoštovati, hkrati pa jasno nastopati in se povezovati v zadevah, v katerih smo si
LAN PEČJAK, predsednik slovenske krovne zveze za psihoterapijo,
www.lanpecjak.com, info@lanpecjak.com
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skupni. Ena pomembnejših skupnih vsebin je Zakon o psihoterapevtski dejavnosti. V zvezi s tem
v SKZP nujno potrebujemo skupino, ki bo nadaljevala z dejavnostmi in promocijo te ideje tako
na Ministrstvu (politično) kot tudi v strokovnih krogih in splošni javnosti.
V sklopu SKZP poteka kar nekaj delovnih skupin oz. organizacijskih teles. Vsa so pomembna in vsa delujejo prostovoljno ter prevzemajo veliko odgovornosti. Pomembno je, da se to
delo podpira in razvija nemoteno. Vendar ob svojem nekajletnem sodelovanju ugotavljam, da
so v večini teh teles prisotni vedno isti obrazi. Naj bo tudi moja izvolitev dokaz, da je mogoče
delovati v okviru SKZP, če imaš dovolj osebne motivacije, volje in odgovornosti. V svojem
mandatu se bom zavzemal za uspešno nadaljevanje vseh dejavnosti, ki potekajo v okviru SKZP,
povezovalnost z drugimi organizacijami, za jasno in dobro javno podobo ter za hitro in odzivno
organizacijo v vseh procesih odločanja. Želim prestaviti do zdaj preveč virtualno delovanje v
realen prostor. Imeti moramo aktualno spletno stran, svoj realen prostor – pisarno, brošuro, ki bo
jasno govorila, zakaj obstajamo in kaj želimo. Tudi študijske dneve na Rogli moramo oblikovati
tako, da spet zaživijo in pritegnejo več ljudi kot v zadnjih letih. Kairos, na katerega smo lahko
ponosni, predstavlja pomembno strokovno okno, skozi katerega vsak bralec dobi dober vpogled
v strokovne vsebine, ki jih tvorijo vsi pristopi. Kairos potrebuje več kot samo peščico posameznikov, ki se neumorno borijo za vsako številko. Med nami je veliko strokovnega znanja, ki bi
ga morali vsi bolj odgovorno predstavljati skozi strokovne članke in prispevke. Ciljev in nalog
sem si zadal kar nekaj, a brez skupnega dela, povezovanja in podpore vseh nas nihče ne bo uspel.
Želim pozvati vse, da se še bolj intenzivno vključite v naše skupne cilje in podprete proces.
Stopite do svojih predstavnikov, ki vas zastopajo v okviru strokovnega sveta, uredniškega odbora Kairos, skupine za določanje skupnih študijskih vsebin ali programskega odbora za študijske
dneve na Rogli in jih vprašajte, kako se lahko vključite oz. izrazite željo po sodelovanju. Tako
sem začel tudi jaz.
Več o meni si lahko preberete na www.lanpecjak.com ali mi pišete na info@lanpecjak.com.
Vesel bom vaših predlogov, vprašanj in mnenj.
Lepo vas pozdravljam in se veselim vseh srečanj z vami,
Lan Pečjak
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Politične dimenzije psihoterapije
Political aspects of psychotherapy
(premišljevanje)

Verjetno je marsikoga zbodel že sam naslov mojega prispevka, ki ga objavljam v upanju, da z
njim spodbudim k razmišljanju tudi svoje kolege. Beseda politika je namreč dandanes precej na
slabem glasu. Večina ljudi se ob njej namrdne in takoj pomisli na »tiste pokvarjence tam zgoraj,
ki nam s svojo omejenostjo in pritlehnimi interesi grenijo življenje ter s pomočjo spletkarjenj
živijo na naš račun« (kot bi verjetno lahko strnil značilno mnenje o politiki in politikih, ki danes
prevladuje v vsakdanjih pogovorih). Zato želim najprej spregovoriti o pojmih politika in politično. Že na tej izhodiščni točki (tj. razumevanje politike in političnega) se namreč lahko zgosti
toliko megle, da »vožnja« proti osrčju tematike (politične dimenzije psihoterapije) postane tako
rekoč nemogoča.
Politiko običajno razumemo kot akumulacijo moči, kot boj za prevlado med posameznimi
družbenimi skupinami z namenom uveljavljanja lastnih partikularnih interesov pri upravljanju
skupnih zadev. To je predvsem politika v smislu Hobbesove maksime »človek človeku volk«
in Macchiavelijeve »cilj opravičuje sredstva«. In je prav gotovo eno od mogočih razumevanj.
A kar zadeva mene, se mu ne pridružujem. Ko so nekateri moji kolegi slišali, da za Študijske
dneve SKZP 2012 na Rogli pripravljam okroglo mizo na temo Socialne dimenzije psihoterapije,
kjer želim izpostaviti predvsem politično dimenzijo psihoterapije, so bili nejevoljni, saj so moje
namere razumeli, kot da želim, da se psihoterapevti opredelimo do trenutnih političnih razmer v
smislu navijanja za določeno politično opcijo. To je nekaj svetlobnih let daleč od tega, kar sem
v resnici nameraval, so pa takšni odzivi zanimivi kot simptomatski pokazatelj takšnega razumevanja politike.
Žal smo v času, v katerem živimo, priče nadaljnji stopnjevani degradaciji pojma političnega:
politika je namreč vse bolj razumljena kot specializirana dejavnost upravljanja države, ki je
zgolj v domeni njenih profesionalnih nosilcev in političnih strank. Politiki so postali nekakšni
menedžerji, ki naj bi jim bilo zaupano upravljanje države kot velikega podjetja, t. i. »navadni
državljani« pa naj se kot laiki ne bi vtikali v zadeve, ki naj jih niti ne bi bili sposobni razumeti.
Vzporedno s tem se vršita dva procesa, za katera menim, da sta zelo nevarna. Politika postaja
vse bolj podrejena ekonomiji, ki se vzpostavlja kot temeljno gibalo družbe. Na ta način politika in politiki kot njeni profesionalni nosilci v praksi vse bolj postajajo le izvrševalci interesov
finančnega kapitala in transnacionalnih korporacij. Vzporedno s tem med ljudmi raste odpor do
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politike, ki jo vse bolj dojemajo kot grdo, umazano, podkupljivo dejavnost, s katero nočejo imeti
opravka in se zato umikajo v svet svoje zasebnosti. Pri tem pa se ne zavedajo, da tudi njihovo
zasebnost vse bolj obvladuje prej omenjena naveza ozko, specialistično pojmovane politike in
ekonomije. Ali pa zaradi občutkov nemoči in iz njih porajajočih se frustracij zapadajo pod vpliv
različnih fundamentalizmov, od religijskih do rasistično-nacionalističnih.
Rehabilitacija pojma političnega se mi zato zdi nujno potrebna. Pojem političnega je namreč
mogoče in vse bolj nujno razumeti tudi drugače. Politični misleci, kot npr. Hannah Arendt, Paul
Goodman (med drugim tudi eden od začetnikov gestalt terapije), Vlasta Jalušič (njeno knjigo Zlo
nemišljenja1 , ki predstavlja eno od pomembnih spodbud za moje razmišljanje o politiki, toplo
priporočam v branje) in drugi, so mi pri tem v nedvomno oporo. Ob tem želim najprej poudariti Aristotelovo razumevanje človeka kot »zoon politikon« – kot politične živali. Ta sintagma
seveda ne more zajeti celotnega človeka, mi je pa blizu, saj opozarja na to, da je dimenzija političnega ena od temeljnih dimenzij človeka – človeka, ki ne biva, doživlja in deluje v izolaciji,
temveč ga temeljno določa prav njegova vpetost v neke izoblikovane socialne, ekonomske in
kulturno-civilizacijske okvire. Človek kot posameznik je vedno tudi del polisa. Na tej osnovi
politiko razumem v smislu, ki sem ga izluščil s pomočjo knjige Zlo nemišljenja Vlaste Jalušič:
kot delovanje, ki je usmerjeno v ohranjanje pluralnosti neke družbe in ki temelji na odgovornosti
ter sposobnosti mišljenja in delovanja posameznikov, ki jo sestavljajo.
Ko postavim pojem politike in političnega v ta okvir razumevanja in ga vzamem resno, se mi
kot psihoterapevtu odprejo mnoga vprašanja. Na primer: ali človeško psiho in težave, s katerimi
se ljudje obračajo k meni po pomoč, lahko razumem in obravnavam neodvisno od širšega družbenega konteksta, v katerem bivamo in znotraj katerega se gibljemo tako jaz kot moji klienti?
Je zgolj naključje, da so v zadnjem času vse bolj v porastu depresivne in anksiozne motnje? In
če to ni zgolj naključje, kateri širši družbeni dejavniki in pojavi vplivajo na to? Menim, da je
temeljna politična odgovornost mene kot psihoterapevta v tem, da si v okviru svoje stroke zastavljam takšna in podobna vprašanja ter si prizadevam za iskanje odgovorov nanje. Pa tudi, da
svojega mnenja ne zadržim samo zase, temveč z njimi vstopam v družbeno življenje kot dejaven
član civilne družbe. Da iščem načine, kako dovolj jasno in glasno opozarjati na tiste družbene
stranpoti, katerih odsev lahko prepoznavam v skrbno varovani intimi zasebnih srečevanj s svojimi klienti. S tega zornega kota se mi vprašanje duševnega zdravja kaže kot politično vprašanje
par excellence. Pri tem se pridružujem Paulu Goodmanu, ki se sprašuje, ali je sploh mogoče biti
psihično zdrav v bolni družbi.
Kaj pravzaprav je psihično zdravje? Je to funkcionalna prilagojenost na okolje ne glede na
posebnosti okolja? Ali pa je del psihičnega zdravja tudi zdravo nezadovoljstvo, ki ne pristaja na
izpraznjenost in odtujenost kot ceno prilagoditve na (širše ali ožje) družbeno okolje, ki npr. spodbuja in nagrajuje predvsem poslušnost, pretvarjanje in nesamostojnost? In tudi sicer: ali sem jaz
kot terapevt tisti, ki svojemu klientu postavlja merila, kaj zanj je in kaj ni zdravo, ali pa ga predvsem spodbujam, da to, v okvirih svoje neponovljive in enkratne eksistence, odkrije on sam?
Namen teh vrstic je v prvi vrsti postavljati vprašanja, saj želim z njimi, kot sem že uvodoma
poudaril, bralca predvsem spodbuditi k razmisleku. Menim namreč, da so tista, ki sem jih doslej
izpostavil, pomembna in za umestitev sebe kot psihoterapevta v družbo bistvena. Kako na načelni ravni in v praksi odgovarjam nanje, je po mojem mnenju ključno za to, ali sem, če si izposo
Jalušič, V. (2009). Zlo nemišljenja: arendtovske vaje v razumevanju posttotalitarne dobe in kolektivnih zločinov. Ljubljana: Mirovni
inštitut, Inštitut za sodobne družbene in politične študije.
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dim besede enega od udeležencev na prej omenjeni okrogli mizi, Johna Heatha, del problema ali
del rešitve. Upam, da je iz samega načina, na katerega sem zastavil svoja premišljevanja, jasno,
kam se sam nagibam v svojih iskanjih odgovorov, ob tem da bolj argumentirane in razdelane
odgovore šele iščem.
Menim, da smo psihoterapevti, če se v svojem delu omejujemo zgolj na »ozemlje« svojih
pisarn in ordinacij, kot da nas »zunanje« življenje in politika kot njegov sestavni del ne zadevata, del problema. Iz takšnega zornega kota bomo namreč neizogibno prezrli širši kontekst ter
s tem pomemben del ozadja in razumevanja težav, zaradi katerih se naši klienti zatekajo k nam
po pomoč. Kot primer prizadevanja, da bi psihične težave razumeli in obravnavali v povezavi
s širšim družbenim ozadjem, lahko omenim knjigo Panic Attacks and Postmodernity: Gestalt
therapy between clinical and social perspectives2 . Avtorji v njej rastoči pojav paničnih napadov
obravnavajo kot simptom vse bolj razdrobljene družbe, ki jo opredeljuje kompleksnost, rastoča
negotovost in razkrajanje družbenih omrežij podpore. Panični napadi so torej v enaki meri odraz posameznikove stiske in odsev širšega družbenega konteksta. In pri tem niso izjema. Če na
človekove psihične težave pogledamo iz zgodovinskega zornega kota, bomo verjetno opazili, da
vsako obdobje zaznamuje tudi zanj bolj značilna psihopatologija. (Pred kratkim smo dobili slovenski prevod znamenite knjige Christopherja Lascha The Culture of Narcissism, ki narcisistično
motnjo jasno povezuje z širšim družbenim kontekstom.)
Prav tako menim, da smo del problema, če zavzamemo držo tistega, ki ve, kaj je zdravo in
kaj ne, ter v skladu s tem usmerjamo svoje kliente, namesto da bi jim pomagali, da to odkrijejo
sami, saj s tem delujemo kot podaljšana roka bolj ali manj transparentne institucionalne represije
nad posamezniki in njihovo avtonomijo.
Nazadnje menim, da smo del problema, če smo družbeno pasivni, neodzivni. Nikakor edini,
a zelo pomemben vidik družbene angažiranosti je prav gotovo prizadevanje za enakopravno sodelovanje z drugimi interesnimi skupinami pri sprejemanju zakona, ki bi urejal našo dejavnost.
Ali zmoremo posamezniki in združenja znotraj Slovenske krovne zveze za psihoterapijo povezati svoje moči in strokovne zmožnosti na način bolj dejavnega vstopanja v družbeni prostor, ki
bi našemu skupnemu prizadevanju za uveljavitev takšnih strokovnih standardov, ki bi ohranjali
avtonomijo posameznih modalitet in povečali kredibilnost našega poklica, dal večjo moč in prebojnost?
V tem prizadevanju seveda vstopamo na področje političnega v ožjem pomenu besede. In
prav zato se mi za razjasnitev in ohranjanje trdnosti naših stališč zdi pomembno, da si ob tem zastavljamo tudi načelna vprašanja. Poleg že omenjenih, ki so povezani s prizadevanjem za zakon,
tudi vprašanja, kot so: ali to počnemo predvsem zato, da si pridobimo neki status, ki poleg večje
moči in prestiža prinaša tudi materialne ugodnosti? Ali pa poleg skrbi za naš materialni obstoj to
počnemo zato, da zavarujemo svoj poklic pred šarlatanstvom in zlorabami ter da omogočimo dostopnost naših storitev tudi vsem tistim, ki si jih zaradi prenizkih prihodkov ne morejo privoščiti?
Še bi lahko nizal vprašanja. Na okrogli mizi na Rogli se je med drugim razvila zanimiva razprava o tem, ali ni naše mesto glede na naravo našega početja pravzaprav bolj na obrobju družbe.
Vendar naj bo za zdaj dovolj. V tem trenutku se mi zdi pomembno predvsem to, da si ta vprašanja sploh zastavljamo ter premagamo odpor pred prepoznavanjem in priznavanjem političnih
razsežnosti psihoterapije. Zato se na tem mestu zahvaljujem vsem udeležencem okrogle mize,
ki so se prijazno odzvali vabilu in bili pripravljeni skupaj z mano glasno razmišljati in soočati
svoja mnenja o tej temi: Johnu Heathu, Robertu Mastenu, Miranu Možini, Miji Mariji Klemen-
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čič Rozman in Hermanu Verniku. Njihovi prispevki in odzivi občinstva so mi bili v spodbudo,
da raziskujem še naprej in upam, da ne bo ostalo le pri tem. Vesel bom odzivov na svoje razmišljanje, podobno ali drugače mislečih. Ni me strah kresanja mnenj, skrbi pa me sprenevedavo
tiščanje glave v pesek.
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Erich FROMM

Psihoanaliza in zen budizem
Zen Buddhism and Psychoanalysis

Ko povezujemo zen budizem in psihoanalizo, razpravljamo o dveh sistemih, ki se ukvarjata
s teorijo človekovega bistva in praktičnimi ukrepi za njegov blagor. Oba sistema sta karakteristična, eden za vzhodno, drugi za zahodno mišljenje. Zen budizem je zlitje indijske racionalnosti
in pojmovanja s kitajsko konkretnostjo in kitajskim realizmom. Psihoanaliza je otrok zahodnega
humanizma in racionalizma, pa tudi romantičnega iskanja temnih sil devetnajstega stoletja, ki se
izmika racionalizmu. Stoletja pred tem sta stali na tehtnici tega znanstveno-terapevtskega pojava
človeka modrost Grkov in etika Hebrejcev.
Čeprav se tako psihoanaliza kot zen ukvarjata z bistvom človeka in s potjo, ki vodi do njegove spremembe, se vendar zdi, da razlike presegajo podobnosti. Psihoanaliza je znanstvena
in povsem nereligiozna metoda, medtem je zen teorija in pot, ki vodi do »razsvetljenja«, do
doživetja, ki bi ga lahko na Zahodu imenovali za religioznega ali mističnega. Psihoanaliza je
zdravljenje duševnih bolezni, medtem ko je zen pot do duhovnega odrešenja. Lahko razprava
o odnosih med psihoanalizo in zen budizmom privede do česa drugega kot do ugotovitve, da je
edini odnos med njima temeljna in nepremostljiva različnost?
In vendar vlada med psihoanalitiki vse večje zanimanje za zen budizem. Kaj so vzroki tega
rastočega zanimanja? Kaj to pomeni? Skušajmo odgovoriti na ta vprašanja. Ne nameravam podati sistematične predstavitve zen budizma, saj bi to presegalo moje znanje in izkušnjo; prav tako
ne želim podati popolne predstavitve psihoanalize, ker bi to preseglo okvir tega dela. Kljub temu
pa želim v prvem delu nekoliko obširneje predstaviti tiste smernice psihoanalize, ki so neposredno pomembne za njen odnos z zen budizmom, hkrati pa predstavljajo temeljne pojme tistega
razvoja Freudove analize, ki sem jo priložnostno imenoval »humanistična psihoanaliza«. S tem
želim pokazati, zakaj je bil zame študij zen budizma bistvenega pomena in zakaj menim, da je
pomemben tudi za psihoanalitike.
I.  Duhovna kriza in vloga psihoanalize
Pri naši temi se moramo najprej ustaviti ob duhovni krizi, značilni za zahodnega človeka v
tem kritičnem zgodovinskem obdobju, pa tudi ob funkciji psihoanalize v tej krizi.
Čeprav večina ljudi Zahoda nima občutka, da živi v krizi zahodne kulture (verjetno se večina v zares kritičnih okoliščinah nikdar ne zave krize), si je vendarle več kritičnih opazovalcev
edinih v tem, da kriza obstaja in v čem je njeno bistvo. Gre za krizo, ki ji pravijo »malaise«,
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»ennui«, »bolezen stoletja«, otopelost življenja, avtomatizacija človeka in njegova odtujitev od
sebe, soljudi in narave. Človek je sledil racionalizmu do točke, ko je racionalizem postal skrajno
iracionalen. Od Descartesa dalje je človek v vse večji meri ločeval mišljenje od čustev: samo mišljenje ima za racionalno – čustvo pa velja že po svoji naravi za iracionalno; oseba je razcepljena
v razum, ki predstavlja človekov self in ga obvlada prav tako kot obvladuje naravo. Gospostvo
razuma nad naravo in proizvodnja vse več stvari sta postala najvišja življenjska cilja. V tem
procesu se je človek spremenil v stvar, življenje je podrejeno lastnini, »biti« obvladuje »imeti«.
Medtem ko je v začetkih zahodne kulture, tako pri Grkih kot pri Judih, izpopolnjevanje človeka
veljalo za življenjski cilj, se sodobni človek ukvarja z izpopolnjevanjem stvari in s pridobivanjem znanja, kako to početi. Zahodni človek se nahaja v stanju shizoidne nesposobnosti, da bi
čutil, in je zato tesnoben, potrt in obupan. Še vedno izjavlja, da so njegovi cilji sreča, individualizem in iniciativa – toda v resnici nima več cilja. Vprašajte ga, za kaj živi, kaj je cilj njegovega
teženja – in ga boste spravili v zadrego. Nekateri morda rečejo, da živijo za družino, drugi »za
zabavo«, tretji, da služijo denar, toda v resnici nihče ne ve, za kaj živi: nimajo drugega cilja kot
želje, kako bi utekli negotovosti in osamljenosti.
Danes sicer več ljudi obiskuje cerkve kot kadar koli prej, knjige o religiji postajajo uspešnice
in o Bogu govori največ ljudi doslej. Vendar prekriva tovrstna religioznost globoko materialistično in nereligiozno držo, izhajajočo iz negotovosti in konformizma, in jo lahko razumemo kot
ideološko reakcijo na težnjo devetnajstega stoletja, ki jo je označil Nietzsche s svojim znamenitim »Bog je mrtev«. Prava religiozna drža to gotovo ni.
Če gledamo iz določenega zornega kota, ni šlo za zanemarljiv uspeh devetnajstega stoletja,
ki je odložilo teistične zamisli. Človek se je spustil na glavo v objektivnost. Zemlja ni bila več
središče vesolja, človek je izgubil osrednjo vlogo v stvarstvu, za katerega mu je Bog naročil, naj
ga obvladuje. Freud je z novo objektivnostjo raziskoval človekove skrite motivacije in spoznal,
da korenini vera v vsemogočnega in vsevednega Boga v nemoči človekove biti, kakor tudi v
njegovem poskusu, da to nemoč preseže s pomočjo vere v mogočne starše, ki jih uteleša Bog na
nebu. Videl je, da se lahko človek odreši le sam; nauki velikih učiteljev, ljubeča pomoč staršev,
prijateljev in ljubečih ljudi mu lahko pri tem pomagajo – vendar le k temu, da upa sprejeti izziv
biti in odgovoriti nanj z vso svojo močjo in z vsem svojim srcem.
Človek je opustil iluzijo očetovskega boga kot pomočnika – toda opustil je tudi prave cilje
velikih humanističnih religij: premagovanje meja, ki jih postavlja egoističen jaz, uresničevanje
ljubezni, objektivnost, ponižnost in tisto spoštovanje življenja, ki vidi cilj življenja v življenju
samem in naredi človeka za to, kar je lahko po svojih zasnovah. To so bili cilji velikih religij
tako Zahoda kot Vzhoda. Vzhod sicer ni bil obremenjen s predstavo transcendentnega očeta in
odrešenika, s katero so monoteistične religije izrazile svoje hrepenenje. Taoizem in budizem sta
poznala racionalnost in realizem, s katerima sta presegala zahodne religije. Človeka sta lahko
videla realistično in objektivno, saj so bili »prebujeni« posamezniki tam, da bi ga vodili; in človek se jim je lahko pustil voditi, saj živi v vsakem človeku sposobnost, da postane prebujen in
razsvetljen. Prav to je razlog, zakaj postajajo religiozne misli Vzhoda, tudi taoizem in budizem
(ter njuno zlitje v zen budizmu), tako pomembne za Zahod. Zen budizem pomaga človeku najti
odgovor na vprašanje njegove eksistence, ki je v bistvu enak kot v judovsko-krščanski tradiciji in ne predstavlja nasprotja racionalnosti, realizmu in neodvisnosti, dragocenim pridobitvam
sodobnega človeka. Na paradoksen način se pokaže, da so religiozne misli Vzhoda zahodnemu
racionalnemu mišljenju bolj sorodne kot religiozne misli Zahoda.
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II  Vrednote in cilji psihoanalitskih pojmovanj
Psihoanaliza je karakterističen izraz duhovne krize zahodnega človeka in hkrati poskus njene
rešitve. To velja še zlasti za novejše razvoje psihoanalize, za »humanistično« ali »eksistencialistično« analizo. Preden se lotim svojega lastnega, »humanističnega« pojmovanja, bi rad pokazal,
da sega Freudov sistem – v nasprotju s splošno razširjenim pojmovanjem – prek teorije »bolezni« in »zdravljenja« in se ukvarja z »odrešenjem« človeka, ne le z zdravljenjem duševno bolnih
pacientov. Površno gledano je bil Freud začetnik nove terapije za duševne bolezni; to je bil tudi
predmet, ki mu je posvetil vse svoje zanimanje in prizadevanja. Pri podrobnejšem opazovanju
ugotovimo, da se za zamislijo medicinske terapije zdravljenja nevroz skriva povsem drug interes, ki ga je Freud redko izrazil in se ga je verjetno komaj zavedal. Ta skrita ali le implicitna ideja
se v prvi vrsti ni nanašala na zdravljenje duševnih bolezni, marveč na nekaj, kar presega pojem
bolezni in zdravljenja. Kaj je bilo tisto nekaj? Kaj je bilo bistvo »psihoanalitskega gibanja«, ki ga
je utemeljil? Kakšna je bila Freudova vizija prihodnosti človeštva? Kaj je bila dogma, na kateri
je temeljilo njegovo gibanje?
Freud je na to vprašanje morda najbolj jasno odgovoril s stavkom: »Kjer je bilo ono – naj
postane jaz.« Njegov cilj je bil obvladanje iracionalnih in nezavednih strasti z razumom, osvoboditev človeka izpod oblasti nezavednega. Človek bi se moral zavesti nezavednih sil v sebi, da bi
jih lahko obvladal in jih imel v oblasti. Freudov cilj je predstavljalo optimalno spoznanje resnice,
to je spoznanje resničnosti. To spoznanje je bilo zanj edino vodilo, ki ga ima človek. To so bili
tradicionalni cilji racionalizma, filozofije razsvetljenstva in puritanske etike. Toda medtem ko sta
religija in filozofija te cilje obvladovanja »selfa« zahtevali na utopičen način, je bil Freud prvi
(ali je menil, da je prvi), ki jih je (z raziskovanjem nezavednega) postavil na znanstveno osnovo
in tako pokazal pot do njihovega uresničenja. Čeprav predstavlja Freud vrhunec zahodnega racionalizma, je s svojim genijem hkrati premagal racionalistične in površno optimistične vidike
racionalizma ter ustvaril sintezo z romantiko, ki se je v devetnajstem stoletju s svojim vrednotenjem človekove iracionalne, afektivne strani uprla racionalizmu.
Glede obravnave posameznika, je bil Freudov cilj prav tako bolj filozofske in etične narave,
kot običajno domnevamo. V uvodnih predavanjih govori o prizadevanjih nekih mističnih praktik, ki privedejo do temeljne preobrazbe osebnosti. »Vsekakor moramo priznati«, nadaljuje, »da
so si terapevtska prizadevanja psihoanalize izbrala podobno izhodišče. Njihov namen je krepiti
jaz, ga narediti bolj neodvisnega od nadjaza, razširiti njegovo polje zaznavanja in izgraditi njegovo organizacijo tako, da si lahko prilasti nove dele onega. Kjer je bilo ono, naj postane jaz.To
je kulturno delo kot izsušitev velikega močvirja.« Na enak način govori o psihoanalitski terapiji,
ko piše, da gre pri njej za »osvoboditev človeka njegovih nevrotskih simptomov, zavrtosti in
značajskih abnormnosti«. Tudi vloga psihoanalitika gre po njegovem pojmovanju prek vloge
zdravnika, ki pacienta »zdravi«. Analitik, pravi, mora biti na neki način superioren pacientu, da
lahko v nekaterih analitskih okoliščinah deluje nanj kot zgled, v drugih pa kot učitelj. In nazadnje
ne smemo pozabiti, da temelji analitski odnos na ljubezni do resnice, se pravi na priznavanju
realnosti, in izključuje vsak videz in prevaro.
So še drugi dejavniki v Freudovem pojmovanju psihoanalize, ki presegajo tradicionalno
predstavo bolezni in zdravljenja. Kdor pozna vzhodno mišljenje in zlasti zen budizem, bo opazil, da dejavniki, ki jih hočem omeniti, niso brez povezanosti s pojmovanji in mislimi Vzhoda.
Najprej naj omenim Freudovo pojmovanje, da znanje vodi do spremenjenja, da teorije in prakse
ne smemo ločiti in da pride do spremenjenja že z golim spoznanjem samega sebe. Ni treba

Erich FROMM

129

opozarjati, kako zelo se ta ideja razlikuje od pojmovanj znanstvene psihologije v Freudovem,
kakor tudi v sedanjem času, ko znanje ostaja teoretsko znanje in v njegovem nosilcu ne povzroča
nobenega spremenjenja.
Še en vidik Freudove metode je z vzhodnim mišljenjem, zlasti z zen budizmom, tesno povezan. Freud ni le visoko cenil naših zavestnih misli, ki so tako značilne za sodobnega zahodnjaka.
Nasprotno, menil je, da je naše zavestno mišljenje le majhen del celotnega psihičnega dogajanja
v nas, in sicer nepomemben del v primeri z ogromno močjo tistih virov v nas, ki so temni, iracionalni in hkrati nezavedni. V svoji želji, da bi prišel do spoznanja o človekovi pravi naravi,
je s svojo metodo prostih asociacij prebil zavestni miselni sistem. Svobodno asociiranje bi naj
obšlo logično, zavestno, konvencionalno mišljenje in privedlo do novih virov naše osebnosti, do
nezavednega. Kakor koli že kritiziramo bistvo Freudovega nezavednega, ostane dejstvo to, da je
Freud s svobodnim asociiranjem bistveno presegel konvencionalen, racionalistični način mišljenja zahodnega sveta in utrl smer, ki jo je vzhodno mišljenje mnogo širše in bolj temeljito razvilo.
Obstaja še ena točka, v kateri se Freudova drža bistveno razlikuje od sodobne drže na Zahodu. S tem mislim na dejstvo, da je bil pripravljen človeka do pet ali več let analizirati. To mu
je dejansko prineslo mnogo kritik. Tu hočem poudariti, da je imel Freud pogum povedati, da je
smiselno z eno osebo sodelovati toliko let, da ji pomagamo razumeti sebe. S stališča dobička in
izgube to ni zelo smiselno. Prej bi rekli, da se ne splača porabiti toliko časa za analizo, zlasti če
upoštevamo socialni učinek spremembe ene same osebe. Freudova metoda je smiselna le tedaj,
ko presežemo sodobno zamisel »vrednosti« pravega razmerja med sredstvom in ciljem; če verjamemo, da človeka ne moremo meriti z isto mero kot stvar, da je njegova emancipacija, blagostanje, razsvetljenje ali kakor koli že to imenujemo, samo po sebi zadeva »najvišjega pomena«,
potem ni nobena poraba časa in denarja v kvantitativnem smislu povezana s tem ciljem. Njegova
zamisel in pogum razviti metodo, ki je prinesla tako razširjeno ukvarjanje z eno osebo, pričata o
drži, ki v pomembni točki presega tradicionalno zahodno mišljenje.
S temi pripombami pa ne trdim, da se je Freud v svojih zavestnih namenih čutil blizu vzhodnemu mišljenju, zlasti mišljenju zen budizma. Mnogo elementov, ki sem jih prej omenil, je bilo
njegovemu mišljenju bolj implicitnih kot eksplicitnih, bolj nezavednih kot zavednih. Freud je bil
prevelik otrok zahodne civilizacije in predvsem miselnega sveta osemnajstega in devetnajstega
stoletja, da bi se lahko približal vzhodnemu mišljenju, tudi če bi ga poznal. Freudova predstava
o človeku je v bistvenih potezah ustrezala sliki, ki so jo razvili nacionalni ekonomi in filozofi
osemnajstega in devetnajstega stoletja. Videli so človeka kot bitje, naravnano na tekmovanje,
izolirano bitje, ki je v odnosu z drugimi le prek zadovoljevanja gospodarskih in instinktivnih potreb. Za Freuda je človek stroj, ki ga poganja libido in usmerja načelo ohranjanja libidinoznega
vzburjenja na minimumu. Zanj je človek v osnovi egoističen, povezan z drugimi le s skupno nujnostjo zadovoljevanja instinktivnih poželenj. Zadovoljstvo je bilo za Freuda osvoboditev napetosti, ne doživetje radosti. Verjel je, da je človek razpet med razum in čustva; to ni bil ves človek,
ampak razumsko bitje filozofov razsvetljenstva. Bratska ljubezen je bila nerazumna zahteva in
se je upirala resničnosti, mistična doživetja so bila zdrs v otroški narcizem.
S tem sem skušal pokazati, da so bili kljub očitnim razlikam z zen budizmom v Freudovem
sistemu elementi, ki presegajo tradicionalne pojme o bolezni in zdravljenju, kakor tudi racionalistična pojmovanja zavesti, ki so privedli do nadaljnjega razvoja psihoanalize. Ta je z mišljenjem
zen budizma v tesnejši in v pozitivnejši zvezi.
Preden pa se lotimo povezanosti med takšno »humanistično« psihoanalizo in zen budizmom,
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bi rad opozoril na spremembo, ki je osnovna postavka za razumevanje nadaljnjega razvoja psihoanalize: to je sprememba pacientov, ki prihajajo na analizo, in problemov, s katerimi se soočajo.
Na začetku tega stoletja so psihiatra obiskali predvsem tisti ljudje, ki so trpeli zaradi simptomov. Imeli so hromo roko, trpeli so zaradi fiksnih idej, na primer zaradi prisilnega umivanja
rok, ali zaradi blodnih predstav, ki se jih niso mogli znebiti. Z drugimi besedami: bili so bolni v
tistem smislu, v katerem se pojem »bolezen« uporablja v medicini; nekaj jih je oviralo, da bi bili
v socialnem smislu takšni, kot je tako imenovani »normalni človek«. Če so trpeli zaradi takšnih
simptomov, je njihova predstava o ozdravljenju ustrezala pojmovanju bolezni. Hoteli so se rešiti
simptomov in njihova predstava o zdravju je bila »ne biti bolan«. Hoteli so biti tako zdravi, kot
je zdrav povprečen človek v naši družbi.
Ti ljudje še vedno prihajajo k psihoanalitiku po pomoč in zanje je psihoanaliza še vedno
terapija s ciljem rešiti jih simptomov in jih v socialnem pogledu spremeniti v »normalne«. Toda
medtem ko so takšni ljudje prej predstavljali večino klientov psihoanalitika, so danes v manjšini
– verjetno ne zato, ker bi se njihovo število zmanjšalo, marveč ker je njihovo število relativno
manjše v primeri s številnimi novimi »pacienti«, ki so v socialnem oziru normalni in v tradicionalnem smislu niso bolni, marveč trpijo za »boleznijo stoletja«, za notranjo omrtvelostjo, o
kateri sem prej govoril. Ti novi pacienti prihajajo k psihoanalitiku, ne da bi vedeli, za čim zares
trpijo. Tožijo, da so potrti, da nimajo veselja ob svojem delu in navajajo še kup drugih pritožb.
Navadno verjamejo, da je njihov problem ta ali oni simptom in da bi bili čisto zdravi, če bi se le
rešili teh težav. Ti pacienti pa ne vidijo, da njihov problem ni potrtost, nespečnost, zakon ali delo.
Njihove različne težave so le oblika, v kateri jim je v naši kulturi dovoljeno zavestno izraziti
nekaj, kar je mnogo globlje in zaradi česar trpijo vsi ti različni ljudje v enaki meri, ko menijo,
da trpijo za tem ali onim simptomom. Splošno trpljenje je odtujitev od sebe, soljudi in narave;
gre za zavest, da nam življenje teče kot pesek skozi prste, da bomo umrli, ne da bi kdaj živeli, da
živimo v izobilju, a smo povsem brez radosti.
Kakšno pomoč lahko ponudi psihoanaliza tistim, ki trpijo zaradi »bolezni stoletja«? Ta pomoč je različna (in mora biti različna) od »ozdravljenja«, ki je v odstranitvi simptomov in ga
nudimo tistim, ki v socialnem oziru niso »normalni«. Za tistega, ki trpi zaradi odtujenosti, ozdravljenje ni v odsotnosti bolezni, marveč v prisotnosti zdravja.
Če pa želimo opredeliti zdravje, se znajdemo pred težavo. Če ostanemo v Freudovem sistemu, bi moralo biti zdravje v terminologiji teorije libida neomejena funkcija spolnega nagona,
iz drugega zornega kota pa v zavedanju prikritega ojdipovega položaja. Te definicije pa se po
mojem mnenju le obrobno dotikajo pravega problema človekovega obstoja in doseganja zdravja
vsega človeka. Vsak poskus rešitve problema zdravja mora prebiti freudovski okvir in voditi k
razpravi o temeljnem pojmovanju človeške eksistence, ki je na dnu humanistične psihoanalize.
Le tako lahko ustvarimo osnovo za primerjavo psihoanalize z miselnostjo zen budizma.
III  Bistvo zdravja – duševni razvoj človeka
Začasno definicijo zdravja lahko oblikujemo tako: biti zdrav pomeni biti v sozvočju s človekovo naravo. Če pogledamo prek te formalne ugotovitve, se nam zastavi vprašanje: kaj pomeni
biti v sozvočju z danostmi človeške eksistence? Kaj so te danosti?
Človeška eksistenca odpira vprašanje. Človek je brez svoje volje vržen v ta svet in bo brez
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svoje volje iz njega vzet. V nasprotju z živaljo, ki ima v instinktih »vgrajene« mehanizme prilagajanja okolju in se povsem zlije z naravo, človeku manjka ta instinktivni mehanizem. Svoje
življenje mora živeti, ne da bi ga to živelo. Je v naravi, a jo presega; zaveda se samega sebe in
ta zavest samega sebe kot posamičnega bitja deluje tako, da se počuti neznosno osamljenega,
izgubljenega in nemočnega. Samo dejstvo, da si rojen, načne problem. V trenutku rojstva postavlja življenje človeku vprašanje, na katerega mora odgovarjati vsak trenutek svojega življenja;
ne njegov duh, ne njegovo telo, ampak on, človek, ki misli in sanja, spi in je, joče in se smeje –
ves človek – mora odgovoriti nanj. Kaj je to vprašanje, ki ga postavlja življenje? Glasi se: kako
lahko premagamo trpljenje, ujetost, sramoto, ki nam jo povzroča občutje ločenosti, kako lahko
dosežemo harmonijo s seboj, soljudmi in naravo. Človek mora na to vprašanje odgovoriti. Celo
v blodnji odgovarja s tem, ko izbriše resničnost zunaj samega sebe, živi zgolj znotraj skodele
svojega »selfa« in tako premaga strah pred osamljenostjo.
Vprašanje je vedno enako. Odgovori so pa različni, a v resnici sta samo dva. Eden skuša
premagati ločenost in doseči harmonijo z umikom v stanje pred nastankom zavesti, se pravi v
stanje pred rojstvom. Drugi odgovor se glasi: biti povsem rojen, svojo zavest, razum, sposobnost
ljubezni razviti do stopnje, ko zapustimo lastno egocentričnost in dosežemo novo harmonijo,
novo enost s svetom.
Če govorimo o rojstvu, to običajno razumemo kot fiziološko rojstvo, ki se pri človeku zgodi
devet mesecev po spočetju. Pogosto pa pomen tega rojstva precenjujemo. Še en teden po rojstvu
je otrokovo življenje bolj podobno življenju v materinem telesu kot življenju odraslega. Vendar
ima rojstvo edinstven vidik: popkovnica se prekine in otrok začne svojo prvo aktivnost: začne
dihati. Od takrat naprej je vsaka prekinitev prvotnih vezi mogoča le takrat, ko ji sledi lastna
aktivnost.
Rojstvo ni trenuten dogodek, marveč trajen proces. Cilj življenja je, da se povsem rodimo,
njegova tragedija pa, da večina od nas umre, preden se povsem rodi. Živeti pomeni roditi se
vsako minuto. Smrt nastopi, ko se preneha rojevanje. Fiziološko gledano je naš celični sistem v
trajnem rojevanju, psihološko gledano pa se rojevanje večine od nas preneha na določeni točki.
Nekateri so mrtvorojenci: fiziološko živijo dalje, medtem ko duhovno hrepenijo po tem, da bi se
vrnili v materino telo, zemljo, temo, v smrt; ti ljudje so dejansko ali skoraj duševno bolni. Mnogi
drugi korakajo dalje po stezi življenja, a popkovnice ne morejo povsem pretrgati; simbiotsko
ostanejo povezani z materjo, očetom, družino, raso, državo, slojem, denarjem, bogovi in podobno; nikdar ne postanejo povsem oni sami in se zato nikdar povsem ne rodijo.
Poskus regresivnega odgovora na problem eksistence lahko prevzame različne oblike, vsem
pa je skupno to, da nujno spodletijo in prinesejo trpljenje. Ko je človek iztrgan iz predčloveške,
rajske harmonije z naravo, se nikdar več ne more vrniti tja, od koder je prišel. Povratek se lahko
zgodi le v smrti ali v blodnji – ne v življenju in duševnem zdravju.
Človek se lahko trudi, da bi na različnih ravneh dosegel to regresivno harmonijo, ki predstavlja različne stopnje patologije in iracionalnosti. Lahko je obseden od strasti, da se vrne v
materino telo, mater zemljo, v smrt. Če je ta težnja premočna in neobvladljiva, vodi v samomor
ali v blodnjo. Manj nevarna patološka oblika regresivnega iskanja harmonije je teženje, da bi
obvisel na materinih prsih ali na očetovem ukazu. Za različne težnje so značilne različne značilne osebnosti. Kdor ostane na materinih prsih, je večno odvisen dojenček, ki občuti evforijo,
če je ljubljen, oskrbljen, zavarovan in občudovan; če mu grozi ločitev od ljubeče matere, pa se
ga loti neznosen strah. Kdor ostane navezan na očetov ukaz, lahko razvije veliko iniciative in
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aktivnosti, vendar s predpostavko, da je prisotna avtoriteta, ki ukazuje, hvali in kaznuje. Druga
oblika regresivne orientacije je bes po uničevanju, želja, da bi osamljenost premagali s strastjo:
vse in vsakogar uničiti. Pri tem lahko gojiš željo, da bi vse in vsakogar použil, se pravi svet in
vse, kar obsega, občutiš kot hrano, ali pa moraš stvari (z izjemo samega sebe) neposredno uničiti. Nadaljnja oblika zdravljenja bolečine izoliranosti je v tem, da si človek zgradi lastni jaz kot
samostojno, neuničljivo »stvar«. Po tem se počuti kot njegova lastna posest, moč, prestiž, razum.
Ko posameznik stopi iz regresivne harmonije, postopoma premaga tudi narcizem. Novorojenček nima zavesti resničnosti razen samega sebe v smislu čutnega zaznavanja: otrok in materina dojka sta še eno, malček je v obdobju, ko še ne razlikuje med subjektom in objektom. Čez
nekaj časa se v vsakem otroku razvije sposobnost, da razlikuje med subjektom in objektom, vendar le v tem smislu, da se zaveda razlike med jazom in ne-jazom. Čustveno se mora šele razviti
do polne zrelosti, da bi presegel narcistično držo vsevednosti in vsemogočnosti. To narcistično
držo lahko opazujemo v vedenju otrok in nevrotikov, le da je pri prvih običajno zavestna, pri
drugih pa nezavedna. Otrok ne sprejema resničnosti takšne, kot je, marveč takšno, kot bi jo rad
imel. Če se njegova želja ne izpolni, postane besen z namenom, da bi prisilil svet (in starše kot
posrednike) k uresničitvi njegove želje. Med otrokovim normalnim razvojem se ta drža postopoma spremeni v držo zrelega človeka, ki se zaveda resničnosti in priznava njene zakonitosti
ter s tem neko nujnost. Pri nevrotiku pa vedno znova ugotavljamo, da ni dosegel te stopnje in si
resničnost še vedno razlaga v narcističnem smislu. Vztraja pri tem, da mora resničnost ustrezati
njegovim predstavam, in če spozna, da ni tako, se odzove bodisi z impulzom prisile resničnosti,
ki bi ustrezala njegovim željam, bodisi z občutjem nemoči, ker mu ni uspelo nemogoče. Takšen
človek razume pod svobodo narcistično vsemogočnost, najsi se tega zaveda ali ne, medtem ko je
pojem svobode zrele osebnosti v tem, da resničnost in njene zakone priznava in v okviru teh zakonov nujnosti ravna tako, da se na produktiven način poveže s svetom, da jo razume svobodno
s silami svojega razuma in čustev.
Ti različni cilji in poti za njihovo uresničevanje niso predvsem različni miselni sistemi, marveč različni načini biti, različni odgovori celega človeka na vprašanje, ki mu ga postavlja življenje. To so prav tako odgovori različnih religij, iz katerih obstoji zgodovina religij. Od primitivnega kanibalizma do zen budizma je človeška rasa podala le malo odgovorov na vprašanje biti,
vsak človek pa da v svojem življenju enega teh odgovorov, čeprav se ga na splošno ne zaveda. V
naši zahodni kulturi veruje skoraj vsak, da je to odgovor krščanske ali judovske religije ali odgovor razsvetljenega ateizma, a če bi lahko naredili duševno rentgensko sliko vsakega človeka, bi
našli kar nekaj privržencev kanibalizma, častilcev totemov in idolov različnih vrst, pa tudi nekaj
kristjanov, judov, budistov in taoistov. Religija je izdelan odgovor na človeško bivanje, in ker jo
v obredih delimo skupaj z drugimi, vzbuja že najnižja oblika religije prek skupnosti z drugimi
občutek, da je pametna in ponuja varnost. Če se je ne udeležujemo, če so regresivne želje v
nasprotju z zavestjo in z zahtevami kulture, potem je skrivna, individualna »religija« nekakšna
nevroza.
Da bi razumeli posamezne paciente – ali katerega koli človeka, moramo vedeti, kakšen je
njegov odgovor na vprašanje biti ali kakšna je njegova individualna religija. Religija je tisto, čemur posveča vsa svoja prizadevanja in strasti. Večina tako imenovanih »psiholoških problemov«
je le posledica njegovega temeljnega »odgovora«, zato jih je dokaj brezsmiselno »zdraviti«,
dokler tega odgovora (torej njegove skrivne, zasebne religije) ne razumemo.
Kako naj ob doslej povedanem opredelimo zdravje?
Zdravje je stanje, v katerem se je razum lahko povsem razvil. Tu ne govorimo o razumu v
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smislu sposobnosti presoje, marveč v smislu spoznavanja resnice, tako da »lahko stvari pustimo«, kakršne so (če uporabimo Heideggerjeve izraz). Zdravi smo lahko le toliko, koliko smo
premagali lastni narcizem; le toliko, koliko smo odprti, sprejemljivi, občutljivi, budni in prazni
(v smislu zena). Zdravje pomeni, da smo aktivno čustveno povezani z ljudmi in z naravo, da smo
premagali izolacijo in odtujitev, da se z vsem bivajočim čutimo kot eno – a se vendar doživljamo
kot ločena celota, kot in-dividuum, kot ne-deljeni. Zdravje pomeni, da smo povsem rojeni za
to, kar smo lahko po svojih zasnovah, pomeni, da lahko neovirano čutimo radost in žalost, ali z
drugimi besedami, da smo prebujeni iz polsna, v katerem živi povprečni človek, in smo povsem
budni. Če je zdravje vse to, pa pomeni tudi, da smo ustvarjalni, se pravi, da se lahko kot resnični,
celostni ljudje odzivamo nase, na druge, na vse bivajoče. V tem pravem spoprijemanju je ustvarjalna moč, ki pomeni, da vidimo svet, kakršen je, hkrati pa ga vidimo kot naš lasten svet, kot svet,
ki smo ga s svojim ustvarjalnim dojemanjem ustvarili in spremenili, tako da ni več tuj svet »tam
prek«, marveč postaja naš svet. Zdravje nazadnje pomeni, da lahko opustimo svoj jaz, odmislimo
svojo lakomnost in nam ne gre več za ohranjanje in množenje jaza, da se ne doživljamo več v
imeti, ohranjati, poželeti, koristiti, marveč v biti.
V teh pripombah sem opozoril na vzporeden razvoj posameznika in religije. Ker obravnavam
povezanost med psihoanalizo in zen budizmom, se mi zdi potrebno, da izčrpneje predstavim vsaj
nekaj psiholoških vidikov razvoja religije.
Rekel sem, da se človeku že s samim dejstvom njegovega bivanja postavlja vprašanje, nakaže se nasprotje v njem samem – da je namreč v naravi in hkrati naravo presega, da je življenje,
ki se zaveda samo sebe. Vsak človek, ki prisluhne zastavljenemu vprašanju in mu je zadeva
»najvišjega pomena«, da na vprašanje odgovori kot cel človek in ne le miselno, je »religiozni«
človek; in vsi sistemi, ki skušajo takšne odgovore podati, jih učiti in posredovati, so »religije«.
Po drugi strani pa je vsak človek in vsaka kultura, ki se dela gluhega za vprašanje bivanja, nereligiozen. Najboljši primer ljudi, ki so gluhi za vprašanje bivanja, smo mi sami, ljudje dvajsetega
stoletja. Temu vprašanju se skušamo izogniti tako, da se ukvarjamo s posestjo, prestižem, močjo,
proizvodnjo, zabavo in tudi s tem, da skušamo pozabiti, da bivamo. Vseeno je, kako pogosto kdo
misli na Boga ali gre v cerkev, ali kako trdno veruje v religiozne nazore, če je gluh za vprašanje
bivanja in nanj nima odgovora, se prestopa na mestu. Misli na Boga, namesto da bi ga občutil
v sebi.
Zmotno pa je verjeti, da imajo religije poleg težnje po odgovoru na vprašanje biti nujno nekaj
skupnega. Vsebine religij niso enotne; nasprotno, obstajata le dva temeljno različna odgovora,
ki smo ju že omenili glede na posameznika. Eden pravi, naj se vrnemo k predčloveškemu, predzavednemu bivanju, odpravimo razum, postanemo znova žival in s tem znova eno z naravo.
Oblike, v katerih se te teženje izražajo, so mnogovrstne. Na eni strani so to pojavi, kot jih najdemo v germanskih skrivnih družbah, v »medvedjih srajcah«, ki se identificirajo z medvedom
in v katerih bi moral mlad moški pri svojem posvečenju preobraziti svojo človeško naravo v
napadu agresivnega in strah vzbujajočega besa, v katerem postane podoben dirjajoči zveri. Da ta
težnja vrniti se v predčloveško enost z naravo ni omejena na primitivne družbe, postane jasno, če
primerjamo »medvedje srajce« s Hitlerjevimi rjavosrajčniki. Medtem ko je velik del privržencev nacionalsocialistične stranke obstajal iz posvetnih, oportunističnih, neusmiljenih in oblasti
željnih politikov, generalov, poslovnežev in birokratov, se jedro, ki ga je tvoril trumvirat Hitlerj,
Himmler in Goebbels, v bistvu ni razlikovalo od primitivnih »medvedjih srajc«, ki jih je gnal
»sveti« bes in so videli v uničevanju najvišjo izpolnitev svoje religiozne vizije. Te »medvedje
srajce« dvajsetega stoletja so legendo »ritualnega umora« usmerile v Jude. V resničnost so projicirale eno svojih velikih poželenj: ritualni umor. Najprej so izvajali ritualne umore nad Judi,
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nato nad tujimi narodi, potem na samem nemškem narodu, nazadnje pa so umorili še svoje žene
in otroke ter sami sebe v poslednjem ritualu popolnega uničenja.
Obstajajo še druge, manj arhaične religiozne oblike, ki težijo po predčloveški enosti z naravo.
Najdemo jih v kultih, v katerih se pleme poistoveti s totemsko živaljo, na primer v religioznih
sistemih, ki se posvečajo češčenju dreves, jezer, votlin in v orgiastičnih kultih, katerih cilj je
brisanje zavesti, razuma in vesti. V vseh teh religijah je sveto tisto, kar spada k viziji človekovega spremenjenja v predčloveški del narave; »sveti mož« (na primer šaman) je tisti, ki je dospel
najdlje pri uresničevanju tega cilja.
Drugi pol predstavljajo vse tiste religije, ki iščejo odgovor na vprašanje človekove biti v tem,
da je treba povsem zapustiti predčloveško eksistenco, razvijati svojevrstne človeške sposobnosti
razuma in ljubezni ter se dokopati do nove harmonije med človekom in naravo ter med ljudmi
nasploh. Čeprav lahko takšna prizadevanja ugotavljamo tudi pri posameznikih relativno primitivnih družbah, se vendar zdi, da poteka velika ločnica za celotno človeštvo približno v času
2000 p. n. št. do začetka našega štetja.Taoizem in budizem na Daljnem vzhodu, Ehnatonova
religiozna revolucija v Egiptu, Zaratustrova religija v Perziji, Mojzaična religija v Palestini,
Quetzalcoatlova religija v Mehiki – za vse je značilen popoln obrat, ki ga je naredilo človeštvo.
Vse te religije iščejo harmonijo – ne regresivne harmonije z vračanjem v predindividualno,
predzavestno harmonijo raja, marveč harmonijo na novi ravni, ki jo človek doseže šele po tem,
ko je občutil svojo osamljenost in prešel stadij odtujenosti od sebe in od sveta ter se povsem rodil. Predpostavka te nove harmonije je popolni razvoj človekovega razuma do stopnje, ko ga nič
več ne ovira v neposrednem in intuitivnem dojemanju narave. Za ta cilj, ki je pred nami in ne v
preteklosti, imamo več simbolov: tao, nirvana, razsvetljenje, dobro, Bog. Razlike v teh simbolih
izhajajo iz socialnih in kulturnih razlik v posameznih deželah, v katerih so nastali. V zahodni
tradiciji so izbrali za simbol cilja avtoritarno podobo najvišjega kralja ali najvišjega rodovnega
poglavarja. Vendar se je že v času stare zaveze ta podoba spremenila iz samovoljnega vladarja
v vladarja, ki ga zavezuje zaveza in njene obljube do človeka. Preroška literatura pojmuje ta cilj
kot novo harmonijo med človekom in naravo: v krščanstvu se Bog razodene kot človek, v Maimonidovi filozofiji, kakor tudi v mistiki, so antropomorfni in avtoritarni elementi skoraj povsem
odstranjeni, čeprav so v ljudskih oblikah zahodnih religij brez bistvene spremembe ohranjeni.
Kar imata judovsko-krščansko in zen-budistično mišljenje skupnega, je zavest, da se moramo odpovedati svoji »volji« (v smislu težnje, da bi zunanji in svoj notranji svet silil, usmerjal in
ga zatiral), da bi bil povsem odprt, sprejemljiv, buden in živ. V terminologiji zena temu pogosto
pravijo »izprazniti se«, kar ne pomeni ničesar negativnega, marveč odprtost, da lahko nekaj
sprejmeš. V krščanski terminologiji temu pravijo »omrtviti in se ukloniti božji volji«. Zdi se,
da pri teh izrazih ni velike razlike med krščanskim in budističnim občutjem. Po ljudski razlagi
in izkušnji pa ta formulacija pomeni, da se človek ne odloča sam, ampak prepušča te odločitve
vsevednemu in vsemogočnemu očetu, ki nad njim bdi in ve, kaj je zanj dobro. Jasno je, da človek takšnega čutenja ni odprt in sprejemljiv, marveč poslušen in podredljiv. Najbolje mu uspeva
slediti božji volji, če sploh ne pozna pojma Bog. Na paradoksen način pravilno sledi božji volji
takrat, ko na Boga pozabi. Pojmovanje praznine v zenu vsebuje pravilen pomen: da se človek
odpove svoji volji, ne da bi se zatekel k maliku, podobnemu pojmu pomagajočega očeta.
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IV Zavest, potlačitev in ukinitev potlačitve
V prejšnjem poglavju sem skušal orisati predstave humanistične psihoanalize o človeku in
človeškem bivanju. Psihoanaliza deli te splošne predstave z drugimi humanističnimi filozofskimi ali religioznimi pojmovanji. Zdaj moramo opisati, kako skuša psihoanaliza doseči svoj cilj.
Najbolj značilen element psihoanalitske metode je brez dvoma njeno prizadevanje, da nezavedno postane zavestno ali – s Freudovimi besedami – da se ono spremeni v jaz. To pa še zdaleč
ni tako preprosto in jasno, kot zveni. Takoj se porodijo vprašanja: kaj je nezavedno? Kako nezavedno postane zavestno? In če se to zgodi, kako to deluje?
Najprej moramo opozoriti, da se izraza zavestno in nezavedno uporabljata v različnih pomenih. V funkcionalnem pomenu označujeta »zavestno in nezavedno« subjektivno stanje znotraj
posameznika. Če rečemo, da se kdo zaveda te ali one psihološke vsebine, to pomeni, da to ve s
čustvi, željami, presojo in podobno. V istem smislu pomeni nezavedno duševno stanje, v katerem
človek ničesar ne ve o svojih notranjih doživljajih; če se ne bi zavedal nobenih občutij, vključno
s senzornimi, bi bil kot človek brez zavesti. Če rečemo, da se človek zaveda nekih čustev, to pomeni, da je glede teh čustev pri zavesti, če pa rečemo, da so čustva nekoga nezavedna, to pomeni,
da je glede teh čustev brez zavesti. Moramo pa pomisliti, da »nezavedno« ne pomeni odsotnosti
vsakršnih impulzov, čustev, poželenj, strahu, ampak le, da umanjka zavest teh impulzov.
Različna od funkcionalnega pomena pojmov zavestno in nezavedno, ki smo ga pravkar opisali, je druga uporaba teh pojmov, ki označuje določena mesta v človeku in vsebino, povezano
z njimi. To je običajno v primeru, ko se poslužujemo samostalnikov »zavest« in »nezavedno«.
Tu je »zavest del osebnosti z določenimi vsebinami, »nezavedno« pa je drugi del osebnosti
z drugimi vsebinami. Po Freudovem pojmovanju je nezavedno v bistvu sedež iracionalnosti.
Po Jungovem pojmovanju pa je pomen skoraj nasproten; zanj je nezavedno sedež najglobljih
virov modrosti, medtem ko je zavest intelektualni del osebnosti. Tako Jung primerja nezavedno
s kletjo hiše, v kateri je nakopičeno vse, za kar zgoraj v hiši ni prostora. Freudova klet vsebuje
predvsem človekove pregrehe, Jungova pa predvsem njegovo modrost.
H. S. Sullivan je poudaril, da uporaba izraza »nezavedno« v lokalnem smislu ni posrečena
rešitev; psihična dejstva, za katera gre, s tem le pomanjkljivo opišemo. Rad bi še dodal, da
uporaba takšnega samostalnika namesto funkcionalnega pojma ustreza splošni težnji današnje
zahodne kulture: dojemati vse kot stvari, ki jih imamo, namesto v pojmih biti. Imamo probleme
s strahom, imamo nespečnost, imamo depresijo, imamo psihoanalitika, kakor imamo avto, hišo
ali otroka. V istem smislu imamo tudi nezavedno. Ni naključje, da mnogi ljudje namesto »nezavedno« omenjajo »podzavest«: očitno zato, ker »podzavest« bolj ustreza lokalnemu pojmovanju.
Lahko rečem »to ali ono mi je nezavedno«, ne morem pa reči »to mi je podzavestno«.
Obstaja še druga uporaba pojma »zavestno«, ki včasih povzroča zmedo. Zavest enačimo s
premišljenim razumom, nezavedno pa z nereflektiranim občutjem. Proti tej uporabi ne moremo
ugovarjati, seveda če nam je smisel jasen in ga ne zamenjujemo z drugima dvema pomenoma.
Kljub temu se ta uporaba ne zdi ravno posrečena. Miselni premislek je seveda vedno zavesten,
vendar ni vse, kar je zavestno, tudi miselni premislek. Če pogledam človeka, se ga zavedam;
zavedam se, kaj se v meni dogaja v povezavi s tem človekom. Toda le če se kot subjekt oddaljim
od njega kot objekta, je ta zavest identična z miselnim premislekom. Tako je tudi, če se zavedam,
da diham, kar nikakor ni isto, kot če mislim na svoje dihanje: kakor hitro namreč mislim na svoje
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dihanje, se ga več ne zavedam. Isto velja za vsa moja dejanja, s katerimi stopam v stik s svetom.
A o tem več pozneje.
Zavedno in nezavedno torej pomenita stanji zavesti in ne »dela« osebnosti, zato se zdaj sprašujemo, kaj neko vsebino ali občutje ovira, da ne doseže zavesti. A preden načnemo to vprašanje,
se nam poraja še drugo, ki ga moramo obravnavati najprej. Ko v psihoanalizi govorimo o zavesti
in nezavednem, nastane vtis, da ima zavest večjo vrednost od nezavednega. Čemu bi naj sicer
težili k temu, da si razširimo področje zavesti, če ne bi bilo tako? In vendar je povsem očitno, da
zavest kot taka nima posebne vrednosti; v resnici je večji del človekovega zavestnega mišljenja
le utvara in prevara. Razlog za to ni toliko človekova nesposobnost, da bi videl resnico, ampak
funkcija družbe. V večjem delu človeške zgodovine (z izjemo nekaj primitivnih družb) je manjšina gospodovala in izkoriščala soljudi. To je običajno dosegla z nasiljem, ki pa ni bilo dovolj.
Čez čas je morala večina prostovoljno priznati svoje izkoriščanje – in to je bilo mogoče le, če je
bil njen duh poln najrazličnejših pravljic, ki so pojasnjevale in opravičevale gospostvo manjšine.
To pa ni edini razlog za to, da je večji del tega, kar vsebuje zavest ljudi o njih samih, drugih in
o družbi izmišljeno. Med zgodovinskim razvojem se v vsaki družbi nujno pojavi potreba, da bi
obstala v tisti obliki, do katere se je razvila, to pa običajno doseže tako, da ne upošteva višjih ciljev človeštva, ki so skupni vsem ljudem. To nasprotje med socialnim in splošnim ciljem vodi do
izmišljanja vseh mogočih fikcij in utvar, ki imajo nalogo, da tajijo in utemeljujejo razcepljenost
med cilji človeštva in cilji neke konkretne družbe.
Lahko bi torej rekli, da sestoji vsebina zavesti pretežno iz fikcij in prevar ter ne predstavlja
resničnosti. Zavest kot takšna zato ni nekaj prizadevanja vrednega. Le če nam uspe razkriti skrito
resničnost (ki je nezavedna), da postane razkrita oziroma zavedna, smo storili nekaj vrednega.
K temi se bomo vrnili še na drugem mestu. Zdaj bi rad poudaril, da je večji del tega, kar vsebuje
naša zavest, »napačna zavest«, in da je predvsem družba tista, ki nas polni z napačnimi predstavami.
Delovanje družbe pa ni le v tem, da polni našo zavest z utvarami, marveč tudi v tem, da nam
brani, da bi se zavedli resničnosti. Tako prihajamo do osrednjega problema: kako pride do potlačevanja oziroma do nezavednega.
Žival se zaveda stvari, ki jo obdajajo, in to zavest lahko po R. R. Bucku imenujemo »preprosta zavest«. Človekovi možgani, večji in bolj zapleteni kot živalski, pa presegajo preprosto
zavest in so osnova zavesti jaza, zavesti o sebi kot subjektu doživljanja. A morda je prav zato,
ker so tako strahotno zapleteni, človeška zavest na različne načine razčlenjena: da lahko neko
občutje postane zavestno, mora biti razumljivo v kategorijah, v katere je zavestno mišljenje razdeljeno. Nekatere kategorije, kot sta čas in prostor, so morda splošno veljavne in tvorijo kategorije zaznavanja, skupne vsem ljudem, nekatere, kot je kavzalnost, so morda veljavne kategorije
za mnoge, a ne za vse oblike zavestnega zaznavanja. Spet druge kategorije so še manj splošno
veljavne in od kulture do kulture različne. Kakor koli že, občutje lahko postane zavestno le pod
pogojem, da je zaznano in povezano z nekim pojmovnim sistemom in njegovimi kategorijami
ter včlenjeno vanje. Ta sistem je rezultat družbenega razvoja. Vsaka družba si oblikuje s svojim
načinom življenja in z vrsto usmerjenosti, čutenja in zaznavanja sistem kategorij, ki določajo
oblike zavesti. Ta sistem deluje tako rekoč kot družbeno pogojeni filter. Neko občutje lahko
prodre v zavest, če gre skozi ta filter.
Kako naj bolje razumemo, kako deluje ta »socialni filter«, ki določenim občutjem pusti, drugim pa prepreči, da bi prodrla v zavest?
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Najprej moramo ugotoviti, da niso vsa občutja brez nadaljnjega primerna za to, da bi jih zavestno zaznali. Med telesnimi občutji je za zavestno zaznavanje morda najprimernejša bolečina;
tudi spolno poželenje, lakoto in podobno zlahka zaznamo: očitno preidejo vsa občutja, ki služijo
ohranjanju življenja posameznika ali skupine, zlahka v zavest. Subtilnejše ali bolj zapleteno
občutje, na primer ob pogledu na cvetlični popek s kapljico rose v zgodnjem jutru, medtem ko
je zrak še hladen, sonce pa pravkar vzhaja in ptica pojejo – bo v nekaterih kulturnih krogih (na
primer na Japonskem) zlahka prodrlo v zavest, medtem ko isto občutje v sodobni zahodni kulturi
navadno ne bo doseglo zavesti, ker ni dovolj »pomembno« ali »doživljajsko bogato«, da bi ga
opazili.
Ali subtilna čustvena občutja lahko postanejo zavestna, je odvisno od tega, koliko jih v nekem kulturnem krogu gojijo. Za mnoga čustvena občutja v nekem jeziku ni nobenih oznak,
medtem ko je drug jezik bogat z izrazi, s katerimi jih poimenuje. V nemščini na primer beseda
»ljubezen« zajema občutja od preprostega »imeti rad« do erotične strasti, bratovske in materinske ljubezni. Če se v nekem jeziku različna čustvena občutja ne morejo izraziti z različnimi
besedami, je skoraj nemogoče, da bi prodrla v zavest – in obratno. Na splošno lahko rečemo, da
neko občutje težko postane zavestno, če zanj ne poznamo besede, ki bi ga označevala.
Vendar je to le en vidik filtriranja jezika. Različni jeziki se ne razlikujejo le po mnogovrstnosti izrazov za poimenovanje določenih čustvenih občutij, marveč tudi po svoji sintaksi, po svoji
slovnici in po izvirnem pomenu njihovih besed. Jezik vsebuje pojmovanje življenja, je izraz za
določen način doživljanja življenja.
Nekaj primerov. So jeziki, v katerih se glagol »deževati« različno sprega, odvisno od tega,
ali rečem, da dežuje, ker sem na dežju zunaj in sem moker, ali sem gledal iz neke koče, kako
je deževalo oziroma mi je to nekdo povedal. Očitno je, da poudarek, ki ga jezik pripisuje različnim virom, iz katerih lahko izveš neko dejstvo (v tem primeru, da dežuje), močno vpliva
na način, kako ljudje to dejstvo doživijo. (V našem kulturnem krogu, ki izrazito poudari zgolj
intelektualen način vedenja, je dokaj vseeno, kako sem izvedel za neko dejstvo: iz neposredne,
posredne izkušnje, morda sem zanj le slišal.) V hebrejskem jeziku je glavno načelo spregatve v
ugotavljanju, ali je neko dejanje dovršeno ali nedovršeno, medtem ko se čas, v katerem se dogaja
– preteklost, sedanjost, prihodnost – šele naknadno izrazi. Latinščina enako upošteva obe načeli,
medtem ko se v angleščini in nemščini pretežno usmerjamo po času. Spet je samoumevno, da te
razlike v spregatvi izražajo različnost doživljanja.
Naslednji primer najdemo v različni uporabi glagolov in samostalnikov v različnih jezikih,
pa tudi med različnimi ljudmi, ki govorijo isti jezik. Samostalnik izraža »stvar«, glagol dejavnost. Vse več ljudi misli v pojmih »posedovanja stvari« namesto v pojmih biti ali ravnanja, zato
dajejo prednost samostalnikom pred glagoli.
Jezik določa s svojimi besedami, slovnico, s sintakso in s celotnim duhom, ki je v njem otrpel, kako nekaj občutimo in katera občutja prodrejo v našo zavest.
Drugi vidik filtra, ki ga omogoča zavest, je logika, ki usmerja mišljenje ljudi v nekem kulturnem krogu. Kakor večina ljudi meni, da je njihov jezik »naraven« in da se drugi jeziki poslužujejo le drugih besed za iste stvari, tako menijo tudi, da so merila za pravilno mišljenje naravna
in splošno veljavna, in da je nekaj, kar je nelogično v enem kulturnem krogu, v vsakem drugem
prav tako nelogično, ker je v nasprotju z »naravno« logiko. Lep primer za to je razlika med aristotelsko in paradoksno logiko.
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Aristotelska logika temelji na načelu identitete, ki pravi, da je A enako A, na načelu nasprotja
(A ni ne A) in na načelu izključenega tretjega (A ni istočasno A in ne A, in tudi ne niti A niti ne
A). Aristotel je to izrazil tako: »Nemogoče je, da bi se isto istočasno in v istem oziru pritikalo
istemu in se ne pritikalo … To je najbolj gotovo vseh načel.«
V nasprotju z aristotelsko logiko je tako imenovana paradoksna logika, ki predpostavlja, da
A in ne A kot predikata X drug drugega ne izključujeta. Paradoksna logika je prevladovala v kitajskem in indijskem mišljenju, v Heraklitovi filozofiji in pod imenom dialektika v mislih Hegla
in Marksa. Splošno načelo paradoksne logike je jasno opisal Lao Ce: »Besede, ki so enoumno
resnične, se zdijo paradoksne.« Podobna piše tudi Čuangče: »Kar je od enega, je eno. Kar ni eno,
je prav tako eno.«
Če živi človek v kulturnem krogu, v katerem ne dvomijo v pravilnost aristotelske logike, je
zanj zelo težavno, če ne celo nemogoče, da bi se zavedel občutij, ki so v nasprotju z aristotelsko
logiko in so zato kulturno gledano nesmiselna. Lep primer je Freudov pojem ambivalence, ki
pravi, da lahko do iste osebe hkrati občutimo ljubezen in sovraštvo. To občutje je iz stališča paradoksne logike povsem »logično«, a je po aristotelski logiki tudi povsem nesmiselno1. Rezultat
je, da se mnogi ljudje zelo težko zavejo svojih ambivalentnih čustev. Če jim je zavestna ljubezen,
se ne morejo zavedati sovraštva – ker bi bilo povsem nesmiselno istočasno do iste osebe čutiti
nasprotujoča si čustva.
Tretji vidik filtra, poleg jezika in logike, je vsebina občutij. V vsaki družbi se določene misli
in čustva ne smejo misliti, čutiti in izražati. So stvari, ki se jih ne le »ne počne«, marveč tudi
»ne misli«. V nekem vojaškem plemenu, katerega člani se preživljajo s tem, da ropajo in ubijajo
druga plemena, bi se lahko našel posameznik, ki bi čutil odpor do ropanja in ubijanja. Je pa zelo
verjetno, da se tega čustva ne bo zavedel, saj bi bilo nezdružljivo s čutenjem celotnega plemena.
Če bi se ga zavedel, bi zanj postalo nevarno, da se bo čutil povsem osamljenega in izločenega.
Zato bi takšen posameznik prej razvil psihosomatski simptom, na primer bruhanje, namesto da
bi njegov odpor prodrl v njegovo zavest.
Nasprotno bi se zgodilo pripadniku miroljubnega, poljedelskega plemena, ki bi začutil vzgib
po ropanju in ubijanju drugih skupin. Verjetno si prav tako ne bi dovolil, da bi ti impulzi postali
zavestni, ampak bi namesto tega razvil simptom – morda hud strah. Še en primer: v velikih mestih je mnogo trgovcev, h katerim pride stranka, ki recimo nujno potrebuje obleko, a nima dovolj
denarja, tudi ne za najcenejšo obleko. Med trgovci jih je gotovo nekaj, ki imajo naravni človeški
impulz, da bi stranki prepustili obleko za ceno, ki bi jo lahko plača. A koliko teh trgovcev si dovoli, da takšen impulz prodre v njihovo zavest? Menim, da le redki. Večina ga bo izrinila, nekateri se bodo do stranke vedli agresivno, da bi tako prikrili nezaveden vzgib, ali pa bodo naslednjo
noč sanjali sanje, ki jim ga bodo razodele.
Če trdimo, da socialno nedopustne vsebine ne smejo priti v zavest, pridemo do dveh novih
vprašanj. Zakaj si določene vsebine neke družbe nasprotujejo? In še: zakaj je posameznika strah,
da bi mu prepovedane vsebine postale zavestne?

S Frommom se strinjam, da imajo mnogi ljudje težave s prepoznavanjem oziroma ozaveščanjem lastnih ambivalenc, vendar menim, da
je ambivalenca skladna tudi z aristotelsko logiko, z drugim delom njenega načela »v istem oziru«: v nekem oziru lahko namreč do istega
človeka čutimo sovraštvo, v drugem pa simpatijo. Očitno je za psihično neodraslega človeka že aristotelska logika prezahteven zalogaj
1
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(prip. prevajalca).

Ob prvem vprašanju moram opozoriti na pojem »socialnega značaja«. Da bi si zagotovila
obstoj, mora vsaka družba značaj svojih članov oblikovati tako, da bodo hoteli to, kar morajo
početi. Njihova socialna funkcija mora postati del njih samih in se mora spremeniti v nekaj, k
čemur se ne čutijo prisiljeni, ne sme biti nekaj, kar morajo početi. Družba ne sme trpeti odklonov
od te sheme, kajti če »socialni značaj« izgubi svojo povezujočo trdnost, mnogi posamezniki ne
bodo več ravnali tako, kot od njih pričakujejo, nadaljnji obstoj družbe pa utegne biti ogrožen. Seveda obstajajo razlike v strogosti, s katero družbe uveljavljajo svoj socialni značaj in ohranjanje
tabujev; toda v vsaki družbi poznajo tabuje, katerih kršitev vodi v izobčenje.
Drugo vprašanje je, zakaj postane posameznika tako strah pred grozečo nevarnostjo izobčenja, da si ne dovoli zavedanja »prepovedanih« nagonov. Naj povem na kratko: če posameznik
noče duševno zboleti, mora biti na neki način v stiku z drugimi. Popolna osamitev bi ga privedla
na rob blodnjavosti. Kolikor je njegova narava animalična, se sicer najbolj boji smrti, toda kolikor je človek, se najbolj boji, da bi bil popolnoma sam. Ta strah, in ne, kot meni Freud, strah pred
kastracijo, mu prepoveduje, da bi se zavedal čustev in misli, ki so tabuizirane.
Tako pridemo do sklepa, da je socialno pogojeno ali bo nekaj zavestno ali nezavedno. Zavedam se vseh svojih čustev in misli, ki lahko prodrejo trojni filter socialno pogojenega jezika,
logike in tabujev. Občutja, ki ne prodrejo skozi filter, ostanejo zunaj zavesti; ostanejo torej nezavedna.
Ko poudarjam socialni značaj nezavednega, moram opozoriti na dve omejitvi. Prva je zelo
očitna in pravi, da obstajajo poleg socialnih tabujev še individualne razlage teh tabujev, ki se
razlikujejo od družine do družine. Otrok, ki se boji, da ga bodo starši zavrgli, če se bo zavedal
občutij, ki so zanje tabu, bo poleg normalnega socialnega potlačevanja potlačil tudi ta čustva. Po
drugi strani bodo starši, ki so notranje zelo odprti in malo potlačujejo, vplivali na socialni filter
(in nadjaz), da bo manj tesen in nepropusten.
Druga omejitev se nanaša na bolj zapleten pojav. Ne potlačujemo le zavestnih teženj, ki so
nezdružljive s socialno miselno shemo, ampak težimo tudi k potlačevanju teženj, ki so nezdružljive z načelom gradnje in rasti celotnega človeka, tistega glasu, ki govori v imenu polnega
razvoja naše osebe.
Destruktivni nagoni, težnja po vrnitvi v materino telo ali impulz požreti tiste, ki bi jim rad bil
blizu – vsi ti in regresivni nagoni so lahko s socialnim značajem združljivi ali ne. Toda nikakor
jih ni mogoče uskladiti z inherentnimi razvojnimi cilji človeške narave. Če bi dojenček rad bil
podojen, je to normalno, ker ustreza razvojnemu obdobju, v katerem je. Če pa bi odrasel imel iste
želje, je bolan, ker ga določa ne le preteklost, marveč tudi prirojen cilj. Zato čuti prepad med tem,
kar je, in tem, kar bi naj bil: »naj« tu ni mišljen v smislu moralne zapovedi, ampak v smislu imanentnih razvojnih ciljev, podobno kot so zgradba telesa in barva oči »prisotni« že v hormonih.
Če človek izgubi stik s socialno skupino, v kateri živi, ga postane strah, da bo povsem osamljen in zaradi tega strahu ne upa misliti, kar »se ne misli«. Toda človeka je tudi strah, da bo
povsem odrezan od človečnosti v svoji notranjosti, ki jo uteleša njegova vest. Biti povsem nečloveški povzroča tudi strah, čeprav manj, kot kaže zgodovina, od socialnega preziranja, seveda
če je vsa družba prevzela takšne nečloveške norme vedenja. Kolikor bolj življenjska norma
neke družbe ustreza človekovi življenjski normi, toliko manj je sporov med osamo od družbe in
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osamo od človeštva. Kolikor večji je spor med socialnimi in človeškimi cilji, toliko bolj je posameznik razpet med obema nevarnima poloma osame. Ni treba posebej omenjati, da bo človek
lažje prenašal socialni prezir, če se bo spričo svojega intelektualnega in duhovnega razvoja čutil
solidarnega s človeštvom – in obratno. Sposobnost, da sledimo svoji vesti, je odvisna od tega,
koliko smo zrasli prek meja svoje družbe, in postali državljani sveta, »kozmopoliti«.
Posameznik si ne sme dovoliti, da bi se zavedal misli in čustev, ki so nezdružljivi s shemami
njegove družbe, zato jih mora potlačiti. V formalnem pogledu je torej zavestno in nezavedno
odvisno (poleg individualnih, družinsko pogojenih elementov in vpliva humanistične vesti) od
strukture družbe in njenih norm glede čustev in misli. Kar zadeva vsebino nezavednega, ne moremo ničesar posplošiti. Zapišemo pa lahko, da nezavedno vedno predstavlja celotnega človeka
z vsemi njegovimi možnostmi za svetlobo in temo ter vedno vsebuje osnovo za različne odgovore, ki jih človek ima na vprašanja življenja. V primeru najbolj nazadnjaških kultur, ki težijo k
povratku v živalsko eksistenco, je prav ta želja prevladujoča in zavestna, medtem ko so težnje
dvigniti se nad to stopnjo, izrinjene. V kulturi, ki se je obrnila od regresivne k duhovno-progresivnemu cilju, so nezavedne tiste sile, ki zastopajo temo. Toda v vsaki kulturi so v človeku vse
možnosti: je arhaičen človek, zver, kanibal, malikovalec in bitje z zmožnostjo razuma, ljubezni
in pravičnosti. Vsebina nezavednega torej ni niti dobro niti slabo, niti racionalno niti iracionalno,
marveč oboje: sestoji iz vsega, kar je človeško. Nezavedno je celoten človek z odbitkom tistega
dela, ki ustreza njegovi družbi.
Zavest predstavlja socialnega človeka, čigar naključne meje določa zgodovinski položaj, v
katerega je posameznik vržen. Nezavedno pa uteleša univerzalnega, celotnega človeka, ki je
zakoreninjen v kozmosu: uteleša rastlino, žival in duha v njem, njegovo preteklost do jutranjega
svita človeške biti in njegovo prihodnost do dneva, ko bo človek povsem človeški in bo narava
prav tako počlovečena, kot bo človek postal »naraven«.
Kaj torej po vsem povedanem pomeni narediti nezavedno zavestno in ukiniti potlačevanje?
Po Freudovem pojmovanju ima ta proces omejen domet predvsem zato, ker bi naj nezavedno sestavljala pretežno izrinjena, instinktivna poželenja, ki so nezdružljiva s civiliziranim
življenjem. Freud se je ukvarjal s posameznimi instinktivnimi poželenji, kot so incestni nagon,
kastracijski strah, zavidanje penisa in podobno, za katere je domneval, da so bili v zgodovini posameznika potlačeni. Ozaveščanje potlačenega nagona bi naj prispevalo k temu, da bi ga
obvladal zmagoslavni jaz. Če se osvobodimo ozkega Freudovega pojmovanja nezavednega in
se pridružimo tukaj predstavljenemu pojmovanju, dobi Freudov cilj širši in globlji pomen. Če
postane nezavedno zavestno, se gola ideja človekove univerzalnosti spremeni v živo izkušnjo
njegove univerzalnosti in postane empirično uresničenje človeškosti.
Freud je jasno spoznal, kako potlačevanje prizadene človekov smisel za stvarnost in kako
ukinitev potlačevanja privede do nove ocene stvarnosti. Zmaličen učinek nezavednih teženj je
Freud imenoval »prenos«, H. S. Sullivan pa je isti pojav pozneje imenoval »parataktična popačenost«. Freud je v odnosu pacienta do analitika spoznal, da pacient ne vidi analitika takšnega, kakršen je, ampak kot projekcijo svojih lastnih pričakovanj, želja in bojazni, kot so prvotno nastale
z njegovimi izkušnjami s pomembnimi osebami njegovega otroštva. Le če pride pacient v stik s
svojim nezavednim, lahko premaga popačenja, ki jih je sam proizvedel, in lahko vidi analitika,
svojega očeta ali mater takšne, kakršne so.
Kar je Freud odkril, je bilo dejstvo, da vidimo stvarnost popačeno: menimo sicer, da vidimo
človeka, kakršen je, medtem ko v resnici vidimo projicirano podobo tega človeka, ne da bi se
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tega zavedali. Freud ni spoznal le, kako nam prenos popači stvarnost, marveč tudi druge vplive
potlačevanja z istim učinkom. Če je človek gnan od impulzov, o katerih ničesar ne ve in ki so
v nasprotju z njegovim zavestnim mišljenjem (ki ga utelešajo zahteve socialne stvarnosti), je
mogoče, da svoje nezavedne težnje prenaša na druge ljudi in je nad njimi (nad svojo projekcijo)
zgrožen. Ali pa si zamisli zelo pametne razloge za impulze, ki imajo povsem drug vzrok. To
zavestno argumentiranje, psevdorazlago za težnje, katerih pravi motivi so nezavedni, je Freud
imenoval racionalizacija. Najsi gre za prenos, projekcijo ali racionalizacijo, večina tega, česar se
človek zaveda, je fikcija, medtem ko je resnično to, kar je izrinil (se pravi nezavedno).
Če upoštevamo to, kar smo rekli o poneumljajočem delovanju družbe in našem razširjenem
pojmovanju nezavednega, pridemo do novega pojmovanja zavesti in nezavednega. Lahko začnemo s tem, da se povprečni človek nahaja v polsnu, čeprav meni, da je buden. Z resničnostjo
je le delno v stiku, kar ima za resničnost (zunaj ali znotraj samega sebe), je le vrsta fikcij, ki
jih gradi njegov duh. Resničnosti se zaveda le toliko, koliko je potrebno za socialno življenje.
Soljudi se zaveda le toliko, koliko mora z njimi sodelovati; materialne in socialne resničnosti se
zaveda le toliko, koliko se ju mora zavedati, da ju lahko oblikuje. Resničnosti se zaveda le toliko,
koliko je to potrebno za njegov nadaljnji obstoj. (V nasprotju s tem je v spanju ukinjena zavest
zunanje resničnosti, a si jo zlahka pridobi nazaj; tudi v primeru duševne bolezni manjka polna
zavest zunanje resničnosti, a je tudi v nujnem primeru ne more znova doseči.) Zavest povprečnega človeka je predvsem »napačna zavest«, ki sestoji iz fikcij in utvar, medtem ko je resničnost
natančno to, česar se ne zaveda. Zato lahko razlikujemo med tem, česar se človek zaveda, in tem,
česar se začenja zavedati. Zaveda se predvsem svojih fikcij; lahko pa se zave resničnosti, ki je
za temi fikcijami.
Obstajajo še drugi vidiki nezavednega, ki izhajajo iz povedanih postavk. Ker je zavest le
majhen izsek socialno vnaprej označenih občutij in nezavedno uteleša bogastvo in globino celotnega človeka, vodi potlačevanje k temu, da sem jaz, naključni, socialni človek, ločen od mene,
celotnega človeka. Samemu sebi sem tujec in v isti meri je tudi vsak drugi tujec zame. Odrezan
sem od neizmernega področja človeškega čutenja in ostajam človeški fragment, pohabljenec, ki
občuti le del tega, kar je v njem in v drugih.
Doslej smo govorili o popačenem delovanju potlačevanja, omenimo pa še nadaljnji vidik, ki
ne vodi k popačenju, ampak k temu, da postane neko občutje z miselnim delom neresnično. S
tem mislim na dejstvo, da mislim, kako vidim, a vidim le besede, da verjamem, kako čutim, toda
čustva le mislim. Človek, ki vse predeluje le miselno, je odtujen, človek v votlini, ki vidi le sence
kot v Platonovi alegoriji, a jih ima za neposredno resničnost.
Ta proces miselne predelave je povezan z večpomenskostjo jezika. Kakor hitro sem izrazil
nekaj z besedo, se zgodi odtujitev in beseda že nadomesti polno občutje. Polno občutje traja le do
trenutka, ko ga jezikovno izrazimo. Ta splošen proces miselne predelave je v zahodni kulturi bolj
razširjen in intenziven, kot je bil kadar koli prej v zgodovini. Prav zaradi povečanega poudarjanja intelektualnega znanja kot pogoja za znanstveno in tehnično uspešnost zavzemajo besede vse
bolj mesto občutenja. In vendar se tega ne zavedamo. Menimo, da nekaj vidimo, nekaj čutimo,
a vendar ne čutimo ničesar, razen spomina in mišljenja. Če menimo, da dojemamo resničnost, je
to le naš možganski jaz, ki jo dojema, medtem ko je naše oči, naše roke, naše srce, naš trebuh ne
dojemajo in niso deležni občutja, o katerem menijo, da je njihovo občutje.
Kaj se torej zgodi, ko nezavedno postane zavestno? Da bi odgovorili na vprašanje, ga raje
drugače zastavimo. Nečesa takega, kot sta »zavest« in »nezavedno«, ni, ampak so le posame-
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zne stopnje zavestnega in nezavednega. Zato se naše vprašanje glasi: kaj se zgodi, ko postane
zavestno, česar se prej nisem zavedal? Po tem, kar smo doslej povedali, je splošen odgovor na
to vprašanje, da z vsakim korakom v tej smeri vse bolj spoznamo, kako fiktiven in neresničen je
značaj naše »normalne« zavesti. Zavesti se nezavednega in s tem razširiti svojo zavest pomeni
intelektualno in čustveno priti v stik z resničnostjo. Razširiti zavest pomeni prebuditi se, odgrniti
tančico, zapustiti votlino, razsvetliti temo.
Bi utegnilo to biti enako doživetje, ki mu zen budisti pravijo »razsvetljenje«?
K temu vprašanju se bom vrnil pozneje, na tem mestu pa bi rad izčrpneje obravnaval kritično
točko psihoanalize, namreč bistvo spoznanja in znanja, ki povzročita preoblikovanje nezavednega v zavestno. Freud je bil v prvih letih svojega psihoanalitičnega raziskovanja konvencionalnega in racionalističnega prepričan, da je znanje teoretično in intelektualno. Verjel je, da je dovolj,
če pacientu pojasnimo, zakaj je prišlo do nekih razvojev, in mu povemo, kaj je analitik našel v
njegovem nezavednem. To intelektualno znanje, imenovano »interpretacija«, bi naj v pacientu
povzročilo spremembo.Toda kmalu so morali Freud in drugi analitiki odkriti resnico Spinozove
ugotovitve, da intelektualno znanje pospeši spremembo le toliko, koliko je hkrati afektivno.
Postalo je očitno, da intelektualno vedenje kot takšno ne povzroči spremembe, razen morda v
smislu, da človek z intelektualnim znanjem bolje obvladuje nezavedne težnje – kar pa je prej cilj
tradicionalne etike kot psihoanalize. Dokler zavzema pacient stališče objektivnega, znanstvenega opazovalca, ki je sam predmet svoje raziskave, ni v stiku s svojim nezavednim, razen s tem,
da premišljuje: ne občuti širše, globlje resničnosti v svoji notranjosti. Odkrivati nezavedno ni
intelektualna dejavnost, marveč čustveno doživetje, ki ga je težko zajeti v besede. To ne pomeni,
da pred tem odkritjem ni mišljenja in spekulacije, toda odkritje samo je vedno celosten dogodek,
kajti doživi ga celotna osebnost, je dogodek, za katerega sta značilni spontanost in nenadnost.
Človeku se nenadoma odprejo oči: človek sam in svet se prikažeta v novi luči, iz drugega zornega kota. Pred doživetjem občutimo običajno velik strah, medtem ko imamo potem nov občutek
moči in gotovosti. Proces odkrivanja nezavednega lahko opišemo kot vrsto vse širših doživetij,
ki jih intenzivno občutimo in presegajo teoretično, intelektualno vedenje.
Pomen tega doživetega vedenja je v tem, da presega tisto vrsto znanja in zavesti, kjer se
subjekt-intelekt opazuje kot objekt in zato presega zahodno, racionalistično pojmovanje znanja.
(Izjeme v zahodni tradiciji, pri katerih gre za doživeto znanje, najdemo v Spinozovi najvišji obliki znanja, intuiciji, v Fichtejevi intelektualni intuiciji ali v Bergsonovi ustvarjalni zavesti. Vse te
kategorije intuicije presegajo znanje, razcepljeno na subjekt in objekt. Kakšen pomen ima takšno
doživetje za problem zen budizma, bomo pojasnili v razpravi o zenu.)
Našemu kratkemu orisu zahodnih elementov psihoanalize dodajmo še nadaljnjo točko,
namreč vlogo psihoanalitika. Sprva se ni razlikovala od zdravnika, ki »obravnava« pacienta.
Toda v nekaj letih se je položaj v temelju spremenil. Freud je spoznal, da je za analitika samega
potrebno, da se analizira, se pravi, da se podvrže istemu procesu, ki naj bi se mu pozneje podvrgel njegov pacient. To pa zato, da se analitik osvobodi svojih lastnih predsodkov, nevrotičnih
nagnjenj in podobno. Toda ta razlaga se zdi z ozirom na Freudove lastne nazore nezadostna,
če upoštevamo njegove zgodnje ugotovitve, da bi moral biti analitik »zgled« in »učitelj« ter
sposoben vzpostaviti odnos med seboj in pacientom, ki je zgrajen na »ljubezni do resnice« in
izključuje vsakršno nepristnost in prevaro. Tu, se zdi, je Freud začutil, da ima analitik v svojem
odnosu do pacienta funkcijo, ki presega zdravnikovo. Kljub temu pa ni spremenil osnovnega
prepričanja, da je analitik objektiven opazovalec in pacient njegov objekt opazovanja. V zgodovini psihoanalize se je predstava objektivnega opazovalca preoblikovala v dve smeri, in sicer
najprej v Ferenczijevo, ki je v zadnjih letih življenja trdil, da ne zadošča, če analitik le opazuje
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in interpretira, marveč mora biti sposoben ljubiti pacienta s prav tisto ljubeznijo, ki jo je pacient
potreboval kot otrok, a je ni izkusil. Ferenczi ne trdi, naj analitik do pacienta občuti erotično
ljubezen, marveč prej materinsko ali očetovsko ljubezen, ali če se izrazimo še bolj splošno:
ljubeče zanimanje. H. S. Sullivan se je lotil problema z druge strani in menil, da analitik ne sme
zavzeti drže objektivnega, ampak »soudeleženega« opazovalca, in je tako skušal preseči ortodoksno pojmovanje analitikove objektivnosti. Menim, da Sullivan ni šel dovolj daleč: analitika bi
po njegovem pojmovanju prej opredelili kot »opazujočega udeleženca« kot pa »soudeleženega
opazovalca«. Pa tudi izraz »udeleženec« ne izrazi povsem, kar s tem pojmom mislimo: če smo
česa deležni, smo še vedno zunaj. Da bi spoznali drugo osebo, moramo biti v njej, moramo biti
ta oseba sama. Analitik razume pacienta le toliko, koliko občuti v svoji notranjosti vse, kar občuti
pacient, sicer bo imel le intelektualno vedenje o pacientu, nikdar pa ne bo poznal pacientovih
občutij, niti mu ne bo mogel posredovati občutka, da deli njegova občutja in jih razume. Eden
bistvenih pogojev psihoanalitičnega razumevanja in zdravljenja je, da gre za produktiven odnos
med analitikom in pacientom, da je analitik za pacienta povsem odprt, sprejemljiv in tako rekoč
prepojen z njim. Analitik mora postati pacient, a vendar ostati on sam. Mora pozabiti, da je
zdravnik, a se mora tega vendarle zavedati. Le če sprejme ta paradoks, lahko daje »interpretacije« z avtoriteto, ker koreninijo v njegovem čutenju. Analitik analizira pacienta, toda pacient prav
tako analizira analitika. Če analitik nezavedno deli svojega pacienta, ne more mimo tega, da si ne
bi pojasnil svojega lastnega nezavednega. Tako ne zdravi le analitik pacienta, ampak tudi pacient
analitika. Ne razume le on pacienta, ampak sčasoma tudi pacient razume njega. Ko dosežeta to
stopnjo, so rezultat solidarnost in skupne poteze.
Ta odnos do pacienta mora biti realističen in brez vsakršne čustvenosti. Niti analitik niti kateri koli drug človek ne more človeka »odrešiti«. Deluje lahko le kot voditelj ali babica: lahko mu
pokaže pot, lahko mu odstrani prepreke s poti in mu včasih direktno pomaga, toda za pacienta ne
more nikdar storiti tega, kar lahko le pacient stori zase. To mora pacientu jasno povedati, ne le z
besedami, marveč z vso svojo držo. Mora tudi poudariti, da se zaveda stvarnega položaja, ki je
še bolj omejen, kot je lahko odnos med dvema človekoma. Če hoče živeti svoje lastno življenje
in hkrati služiti številnim pacientom, ima časovne in prostorske omejitve. Toda srečanje tukaj in
zdaj med pacientom in analitikom ni omejeno. Če se to srečanje dogaja med analitično seanso in
če se dva pogovarjata, ni na vsem svetu ničesar bolj pomembnega, kot je njun pogovor – tako za
pacienta kot za analitika. V letih sodelovanja s pacientom analitik dejansko preseže dogovorjeno
vlogo zdravnika in postane učitelj, zgled, morda mojster, vse to pa s predpostavko, da se nima
za analiziranega, dokler ni dosegel polne zavesti samega sebe in polne svobode ter je premagal
svojo lastno odtujenost in osamo. Analitikova učna analiza ni konec, ampak začetek trajne samoanalize, torej začetek vse večje budnosti.
V Načela zen budizma
Doslej sem podal kratek oris Freudove psihoanalize in njen razvoj, humanistično psihoanalizo. Govoril sem o človekovi biti in o vprašanju, ki ga zastavlja, pa tudi o bistvu zdravja, ki sem
ga opredelil kot razrešitev odtujenosti in osame, in o posebni metodi, s katero skuša psihoanaliza
doseči cilj s tem, ko prodre v nezavedno. Obravnaval sem vprašanje, kaj je bistvo nezavednega
in zavesti, in kaj pomenita »vedenje« in »zavest« v psihoanalizi. Nazadnje sem govoril o vlogi
psihoanalitika pri tem procesu.
Da bi ustvaril pogoje za razpravo o odnosih med psihoanalizo in zenom, bi moral podati
sistematičen pregled zen budizma. A se spričo omejenega prostora lahko ustavim le pri tistih
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načelih zena, ki so neposredno povezana s psihoanalizo.
Bistvo zena je doseči razsvetljenje – »satori«. Kdor tega ni doživel, ne more zena nikdar
povsem razumeti. Ker sam nisem nikdar doživel satorija, lahko le obrobno, in ne tako kot bi naj,
govorim o zenu – iz bogastva doživetja samega. Toda ne zato, kot je menil C. G. Jung, ker satori
»opisuje način in pot razsvetljenja, ki je za Evropejca skoraj nedostopna«. V tem oziru zen za
Evropejca ni težji kot Heraklit, Mojster Eckehart ali Heidegger. Težava je v neizmernem naporu,
ki je potreben za dosego satorija. Ta napor je več, kot je večina ljudi pripravljenih prevzeti nase,
zato je satori tudi na Japonskem redek. Ker o zenu ne morem govoriti kot avtoriteta, sem imel
srečo spoznati knjige dr. Suzukija in slišati več njegovih predavanj. O zenu sem prebral še marsikaj, kar mi je bilo dostopno in si ustvaril vsaj približno predstavo o tem, kaj je zen. Zato bom
tvegal poskus primerjave med zen budizmom in psihoanalizo.
Kaj je osrednji cilj zena? Dr. Suzuki odgovarja: »Zen je v svojem bistvu umetnost, da se ozremo v naravo svoje biti in uzremo pot iz sužnosti v svobodo … Lahko rečemo, da zen osvobodi
vse energije, ki so v vsakem od nas pravilno in naravno shranjene, a so v normalnih razmerah
popačene in stisnjene v krču, tako da ne najdejo ustreznega kanala za udejstvovanje … Zato je
cilj zena, da nas zaščiti pred pohabljenjem in duševno boleznijo. S pojmom svoboda razumem,
da lahko sprostimo vse ustvarjalne in dobrohotne impulze, ki dremajo v našem srcu. Običajno
smo slepi za dejstvo, da imamo vse potrebne sposobnosti, ki nas osrečijo in naredijo ljubeče
do drugih.« V tej definiciji najdemo vrsto bistvenih vidikov zena, ki bi jih rad poudaril: zen je
umetnost, da se ozremo v naravo svoje biti in uzremo pot iz suženjstva v svobodo, sprosti naše
naravne energije, varuje nas pred tem, da bi duševno zboleli ali zakrneli in nas sili, da izrazimo
svojo sposobnost sreče in ljubezni.
Najvišji cilj zena je doživetje razsvetljenja, imenovano satori. Dr. Suzuki ga je v svojih delih opisal tako natančno, kot je mogoče. Tu bi rad poudaril nekatere vidike, ki so za zahodnega
bralca (in zlasti za psihologe) posebnega pomena. Satori ni nenormno duševno stanje, ni trans,
ki izgine v resničnosti. Ni narcistično duševno stanje, kot ga najdemo v nekaterih religioznih
razodetjih. Je kvečjemu »povsem normalno stanje duha«. Kot pojasnjuje Joshu: »zen je vaše
vsakdanje mišljenje […] kakor je odvisno od načina, kako je pritrjen vratni tečaj, ali se bodo vrata odpirala navznoter ali navzven.« Satori ima na človeka, ki ga doživi, svojevrstne učinke. »Vse
tvoje duševne sile delujejo v novem osnovnem tonu, bolj osrečujoče, bolj mirne, bolj radostno
kot prej. Način življenja se spremeni. V posesti zena je nekaj pomlajujočega. Pomladne cvetlice
se smejejo bolj vedro, gorski potok teče bolj hladno in bistro v dolino.«
Satori je očitno prava izpolnitev stanja dobrega počutja, kot ga je dr. Suzuki opisal v navedenem odstavku. Če skušamo opisati razsvetljenje s psihološkimi izrazi, bi rekel, da je stanje,
v katerem je človek povsem uglašen z resničnostjo v sebi in zunaj sebe, stanje, v katerem je
povsem zavesten in se povsem dojema. On se jih zaveda – niti njegovi možgani niti kateri drug
del njegovega organizma, marveč on, cel človek. On se jih zaveda, in sicer ne kot objekta, ki
ga dojema s svojim mišljenjem, marveč njih: cvetlice, psa, človeka v njihovi ali v svoji polni
realnosti. Kdor se prebudi, je za svet odprt in sprejemljiv, ker se je nehal oklepati sebe kot stvari
in je zato prazen in pripravljen sprejemati. Prebujenje pomeni »popolno prebujenje človeka za
resničnost«.
Pomembno je razumeti, da stanje razsvetljenja ni stanje disociacije ali transa, v katerem verjamemo, da smo budni, medtem ko v resnici globoko spimo. Zahodni psiholog bo hitro pomislil,
da je satori le subjektivno stanje, nekakšen samoinduciran trans, in celo psiholog, ki je zenu tako
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naklonjen kot dr. Jung, verjame isti napaki. Piše namreč: »Tudi utvara je psihičen proces, zato je
povsem nepomembno, ali je prebujenje 'resnično' ali ga imamo za utvaro. Tisti, ki je prebujenje
doživel, gotovo meni, da je prebujen … Celo če bi lagal, bi bila njegova laž duhovno dejstvo.«
To seveda ustreza Jungovi relativistični drži do »resnice« religioznih doživetij. V nasprotju z
njim pa menim, da laž ni nikdar »duhovno dejstvo« ali kakršno koli drugo dejstvo, ampak je le
laž. Jungovo stališče se ne ujema z zen budizmom. Nasprotno, zanj je skrajno pomembno razlikovati med pristnim satori doživetjem, v katerem smo v resnici našli nov zorni kot in je zato
resnično, in psevdodoživetjem, ki je lahko histerične ali psihotične narave. Učenec zena je sicer
prepričan vanj, a mojster zena mu mora pojasniti, da temu ni tako. Prav v tem je ena izmed funkcij mojstra zena – da je buden, da učenec ne zamenja resničnega in namišljenega razsvetljenja.
Biti povsem buden za resničnost pomeni, prevedeno v psihološke pojme, da smo dosegli
povsem »produktivno orientacijo«. To pomeni, da v odnosu do sveta nismo sprejemajoči, ropajoči in grabežljivi, ampak ustvarjalni in aktivni (v Spinozovem smislu). V stanju polne produktivnosti ni tančice, ki bi ločevala jaz od ne-jaza. Objekt ni več objekt, ne stoji mi več nasproti,
marveč je pri meni. Cvetlica, ki jo gledam, ni več objekt mojega mišljenja, ampak »vidim cvetlico«, s tem pa ugotovimo, da objekt, cvetlica, spada v vrsto »cvetlice« in ima pomen: »Cvetlica je
cvetlica je cvetlica.« Stanje produktivnosti je hkrati stanje največje objektivnosti. Vidim objekt,
ki ni popačen z mojim strahom ali lakomnostjo. Vidim ga, kakršen je, in ne kakršnega hočem, da
je ali ni. Pri tej vrsti zaznavanja ni parataktičnih popačenj, doživetje je povsem živo, je sinteza
subjektivnosti in objektivnosti. Doživljam intenzivno, a objekt ostaja to, kar je. Prebudim se v
življenje – in življenje me prebudi. Satori se zdi skrivnosten le temu, ki se ne zaveda, v kolikšni
meri je njegovo zaznavanje sveta zgolj miselne ali paralaktične narave. Če se tega zavedamo,
se zavedamo tudi druge zavesti, ki bi jo lahko imenovali povsem realistična zavest. Morda smo
občutili le delce tega, vendar si lahko predstavljamo, kaj je. Deček, ki se uči igranja na klavir,
ne igra kot velik umetnik. In vendar igra umetnika ni nič skrivnostnega, marveč le izpopolnitev
začetnega doživetja, ki ga ima deček.
Da je nepopačeno in brez miselnega dela pridobljeno zaznavanje resničnosti bistveni element
zenovskega izkustva, izražata dve zgodbi. Ena opisuje pogovor mojstra z menihom:
»Se kdaj potrudiš, da bi spoznal resnico?«
»Da.«
»In kako vadiš?«
»Če sem lačen, jem, če sem utrujen, spim.«
»To počne vsak. Ne moremo reči zanje, da vadijo na enak način kot ti?«
»Ne.«
»Zakaj ne?«
»Če oni jedo, ne jedo, marveč mislijo na različne druge reči in so zato raztreseni. Če spijo, ne
spijo, marveč sanjajo o tisočerih stvareh. Zato niso kot sem jaz.«
Zgodba ne potrebuje razlage. Povprečen človek, ki je gnan od negotovosti, pohlepa in strahu,
je neprestano zapleten v svet domišljije, v katerem opremlja svet z lastnostmi, ki jih preslikava
vanj, a v njem niso navzoče. To se je dogajalo že v času tega pogovora, še toliko bolj pa se dogaja
danes, ko skoraj vsak gleda, sliši, čuti in okuša s svojimi mislimi namesto s tistimi silami v njem,
ki lahko vidijo, slišijo, čutijo in okušajo.
Druga zgodba pripoveduje o mojstru, ki je dejal: »Preden sem bil razsvetljen, so bile reke
reke in gore gore. Ko sem stopil na pot razsvetljenja, reke niso bile več reke in gore niso bile več
gore. Zdaj, ko sem razsvetljen, so reke spet reke in gore so spet gore.« Spet vidimo novo držo do
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resničnosti. Povprečen človek je kakor človek v Platonovi votlini, ki vidi le sence in jih ima za
resničnost. Kakor hitro spozna svojo zmoto, ve, da sence niso resničnost. Ko pa je razsvetljen, je
zapustil votlino in njeno temo ter stopil na svetlo: tu vidi substanco in ne sence. Buden je. Dokler
je v temi, ne more razumeti luči (ali kot pravi Biblija: »In luč sveti v temi, a tema je ni sprejela.«).
Kakor hitro stopi iz teme, dojame razliko med svetom senc, ki ga je gledal, in resničnim svetom,
ki ga vidi.
Cilj zena je spoznanje lastnega bistva. Toda to spoznanje ni »znanstveno« spoznanje sodobnega psihologa, spoznanje jaza v zenu je znanje, ki ni ne intelektualno ne odtujeno, ampak
bogato občutje, v katerem spoznavajoči in spoznano postaneta eno. Kot se je izrazil Suzuki:
»Osnovna ideja zena je v tem, da pridemo v stik z notranjim delovanjem našega bistva, in sicer
na najbolj neposreden način, ne da bi segli po zunanjem ali dodanim.« To spoznanje lastnega
bistva ni intelektualno in zunanje, marveč doživeto in notranje spoznanje. Za zen je razlika med
intelektualnim in doživetim spoznanjem najbolj pomembna in predstavlja hkrati osnovno težavo
za zahodnega človeka, ko skuša razumeti zen. Zahod (z le nekaj izjemami, kot so mistiki) že dve
tisočletji verjame, da je do dokončnega odgovora na problem eksistence mogoče priti po miselni
poti. V religiji in filozofiji je »pravilen odgovor« osrednjega pomena. Vztrajanje pri »pravilnem
odgovoru« je ustvarilo predpogoj za razcvet naravoslovnih znanosti. V njih je pravilna misel,
čeprav ne daje dokončnega odgovora na problem eksistence, sestavni del metode, ki potrebna za
uporabo misli v praksi, se pravi v tehniki. V nasprotju s tem pa zen predpostavlja, da do zadnjega
odgovora na življenje ni mogoče priti z mišljenjem. Intelektualna šablona »da« in »ne« je udobna, ko stvari normalno tečejo; kakor hitro pa si zastavimo zadnje vprašanje življenja, razum ne
zmore več dati zadovoljivega odgovora. Iz tega razloga satori doživetje razumu ne more postati
razumljivo. Je »doživetje«, ki ga z nobenimi pojasnili in argumenti ne moremo posredovati drugim, če ga še niso bili deležni. Če satori analiziramo tako, da postane razumljiv za tiste, ki ga še
niso doživeli, potem to ni več satori. Kajti satori, ki ga lahko spremenimo v pojem, ni več satori.
Do zadnjega odgovora na vprašanje življenja se ne moremo dokopati z razumsko formulacijo, da bi dosegli razsvetljenje, moramo opustiti mnoge umetne tvorbe duha, ki ovirajo pravo
spoznanje. »Zen hoče prostega in neoviranega duha, celo ideja enosti in celosti (totalitete) je
ovira in zanka, ki ogroža prvotno svobodo duha. Nadaljnja pojma angažiranosti in empatije, ki
ju zahodni psihologi tako močno poudarjajo, sta za mišljenje zena enako nesprejemljiva. »Ideja
angažiranosti in empatije je razumska interpretacija prvotnega občutja, medtem ko občutje samo
ne dopušča prostora za kakršno koli delitev. Toda razum se vsili in zlomi občutje, da bi postalo
dostopno razumski predelavi, kar pomeni razlikovanje ali cepitev. Prvotno čustvo identitete je s
tem izgubljeno in razum lahko na svoj karakteristični način zlomi resničnost v kose. Angažiranost ali empatija sta rezultat razumske predelave. Filozof, ki nima prvotnega občutja, se bo rad
zadovoljil z njima.«
Ne le razum, ampak tudi vsi avtoritarni pojmi ali zasuki omejujejo spontanost čutenja, zato
zen ne pripisuje svetim sutram ali njihovim razlagam posebnega pomena. Osebno občutje nasprotuje avtoriteti in objektivnemu razodetju. Zen ne trdi, da Bog je, niti ga ne taji. Zen hoče
absolutno svobodo, celo svobodo od Boga. Enako hoče biti svoboden tudi od Bude, od koder
izhaja zenovski rek: »Očisti svoja usta, ko izgovarjaš besedo Buda.«
V skladu z držo zena do razumskega spoznavanja njegov učni cilj ni vedno večja prefinjenost
logičnega mišljenja, marveč je njegova metoda v tem, »da privede človeka v prisilen položaj, iz
katerega se ne izmuzne z logiko, ampak z duhom višje stopnje.« Zato učitelj ni učitelj v zahodnem smislu. Je mojster, ker je »zmojstroval« svojega lastnega duha in zato zmore posredovati
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učencu edino, kar se da posredovati: svojo bit. »Kljub vsemu, kar lahko mojster stori, ne more
povzročiti, da bi učenec dojel Stvar, če ni nanjo popolnoma pripravljen … Najvišjo resničnost
lahko dojameš le sam.«
Drža zenovskega mojstra do svojega učenca zahodnega človeka zmede: ujeta je v med iracionalno avtoriteto, ki omejuje svobodo in izkorišča objekt, in laissez-faire odnos. Zen predstavlja
drugo obliko avtoritete, kot je »racionalna avtoriteta«. Mojster ne kliče učenca in od njega ničesar noče, niti to, da bi dosegel razsvetljenje. Učenec pride in odide svobodno. Toda če se hoče
od mojstra učiti, mora priznati dejstvo, da je mojster mojster, kar pomeni, da mojster ve, kar
hoče učenec vedeti in še ne ve. Mojster nima ničesar, kar bi lahko pojasnil z besedami: nobenega
svetega nauka. Trideset udarcev s palico, če se strinjaš ali zavračaš. Ne stoj molče tu niti se ne
sprehajaj v dežju.« Za zenovskega mojstra je značilna vsakršna odsotnost iracionalne avtoritete
in močno priznavanje tiste avtoritete, katere izvor je pristno čutenje.
Zena ni mogoče razumeti, če ne upoštevamo, da je uresničevanje pravega spoznanja povezano s spremembo značaja. Tu korenini zen v budističnem mišljenju, za katerega je sprememba
značaja predpogoj odrešenja. Pohlep po posesti ali po čemer koli drugem, nečimrnost ali samopoveličevanje moraš pustiti za seboj. Do preteklosti si hvaležen, sedanjosti si pripravljen služiti
in pred prihodnostjo si odgovoren. Živeti v zenu pomeni, da ravnaš s seboj in s svetom skrajno
spoštljivo; ta drža je osnova skrivne kreposti, značilne poteze zenovskega nauka. Pomeni, da ne
zapravljaš naravnih virov moči, vse, kar ti pride naproti, pa izkoristiš gospodarno in moralno.
Pozitiven, etičen cilj zena je v tem, da uresničuješ popolno varnost in stanje brez strahu ter
prispeš iz sužnosti v svobodo. Zen je stvar značaja in ne razuma, kar pomeni, da se zen poraja iz
volje kot prvega življenjskega načela.
VI Odstranitev potlačevanja in razsvetljenje
Kaj nam prinaša naša razprava o odnosu med (humanistično) psihoanalizo in zenom?
Prepričali smo se že lahko, da izhaja prepričanje o nezdružljivosti zen budizma in psihoanalize iz površnega poznavanja obeh. Njuna sorodnost se zdi v resnici mnogo bolj očitna od njune
različnosti. In v tem poglavju bomo podrobneje obravnavali to sorodnost.
Začnimo z že navedeno Suzukijevo ugotovitvijo o cilju zena. »Zen je v svojem bistvu umetnost, da se ozremo v naravo biti in da uzremo pot iz suženjstva v svobodo. … Lahko rečemo,
da zen sprosti energije, ki so v vsakem od nas pravilno in naravno shranjene, a so v normalnih
razmerah popačene in krčevite, tako da ne najdejo ustreznega kanala za udejstvovanje. Zato je
cilj zena, da nas zaščiti pred duševno boleznijo ali invalidnostjo. To razumem kot svobodo, da
sprostimo vse ustvarjalne in dobrohotne impulze, ki dremajo v našem srcu. Na splošno smo slepi
za dejstvo, da imamo vse potrebne sposobnosti, ki nas naredijo srečne in ljubeče.«
Ta opis ciljev zena bi lahko uporabil za opis tega, kar skuša doseči psihoanaliza: spoznanje
lastne narave, uresničenje svobode, srečo in ljubezen, sprostitev energije in odrešenje od duhovnega in telesnega hiranja.
Zadnja ugotovitev, da lahko izbiramo med razsvetljenjem in duševno boleznijo, je osupljiva,
vendar jo lahko z opazovanimi dejstvi dokažemo. Medtem ko se psihiatrija ukvarja z vprašanjem, zakaj nekateri ljudje duševno zbolijo, je pravo vprašanje, zakaj večina ljudi duševno ne
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zboli. Če mislimo na položaj človeka v svetu, na njegovo osamo in osamljenost, na njegovo
nemoč in na to, da vse to ve, bi lahko domnevali, da to breme presega njegove sile in da se mora
pod to obremenitvijo zlomiti. Večina se temu izogne s kompenzacijskimi mehanizmi, kot so
vsakdanja rutina, soglasje z maso, teženje po moči, prestiž in denar, odvisnost od idolov, ki jih
z drugimi delimo v religioznih kultih, požrtvovalno, mazohistično življenje, narcistična napihnjenost – skratka s tem, da postanejo pohabljenci. Vsi ti kompenzacijski mehanizmi lahko, če
funkcionirajo, do neke mere ščitijo duševno zdravje, toda edina temeljna rešitev, ki potencialno
duševno bolezen zares premaga, je povsem produktiven »da« svetu, čigar najvišja oblika je
razsvetljenje.
Preden pridemo do jedrne točke povezanosti med psihoanalizo in zenom, bi rad opozoril na
nekaj obrobnih stikov.
Najprej bi omenil etično orientacijo, ki je skupna zenu in psihoanalizi. Predpostavka za doseganje ciljev zena je premagovanje pohlepa, naj bo to pohlep po posesti, slavi ali katero koli
drugo »poželenje« (v smislu stare zaveze). Natančno to je tudi cilj psihoanalize. Freud je v svoji
teoriji razvoja libida od oralno-receptivne faze prek oralno-sadistične in analne do genitalne
faze izrecno poudaril, da se zdrav karakter razvija prek pohlepne, okrutne, lakomne orientacije v
aktivno, neodvisno orientacijo. V moji lastni terminologiji, ki se naslanja na Freudova klinična
opažanja, še močneje izpostavim ta vrednostni element s tem, ko govorim o razvoju od receptivne prek izkoriščevalske, zbiralske do produktivne orientacije. Toda kakršne koli terminologije se
poslužujemo, bistveno je, da je pohlep po psihoanalitičnem pojmovanju patološki pojav: pojavi
se takrat, ko človek ni razvil svojih aktivnih, produktivnih zmožnosti. In vendar nista niti psihoanaliza niti zen predvsem etična sistema. Cilj zena je višji kot etično vedenje in isto velja za
psihoanalizo. Lahko rečemo, da vidita oba sistema v uresničevanju njunih ciljev etično spreminjanje, premagovanje pohlepa ter sposobnost občutiti ljubezen in sočutje. Ne gre jima za to, da bi
človek z zatiranjem »slabih« poželenj živel krepostno, marveč pričakujeta, da se slaba poželenja
raztopijo in izginejo v luči in toploti razširjene zavesti. Kljub vzročni zvezi med razsvetljenjem
in etičnim spremenjenjem bi šlo za temeljno zmoto, če bi menili, da je cilj zena mogoče ločiti od
tega cilja. Premagovati pohlep, samopoveličevanje in neumnost, da je satori mogoče doseči brez
ponižnosti, ljubezni in sočutja. Napačno bi bilo mnenje, da je mogoče doseči cilj psihoanalize,
če se ni v človekovem značaju zgodilo podobno spremenjenje. Človek, ki je dosegel produktivno
raven, ni pohlepen in je premagal svojo sijajnost in utvaro svoje vsevednosti in vsemogočnosti;
je skromen in se vidi takšnega, kakršen je. Tako zen kot psihoanaliza težita po nečem, kar gre
prek etike, a vendar njunega cilja ni mogoče uresničiti, če ni prišlo do etičnega spremenjenja.
Obema sistemoma je tudi skupno, da poudarjata neodvisnost od vsakršne avtoritete. To je
glavni razlog Freudove kritike religije. Po njem je bistvo religije utvara, da bi prvotno odvisnost od pomagajočega in kaznujočega očeta nadomestili z odvisnostjo od Boga. V veri v Boga
ohranja človek po Freudu svojo infantilno odvisnost, namesto da bi zorel, kar pomeni, da bi se
zanesel na svojo lastno moč. Kaj bi dejal Freud o religiji, ki zahteva, da si, če si izgovoril Budovo ime, moraš očistiti svoja usta? Kaj bi dejal o religiji, v kateri ni Boga in nobene iracionalne
avtoritete in katere osrednji cilj je v tem, da osvobodi človeka vsakršne odvisnosti, ga naredi
aktivnega in mu pokaže, da nosi on in nihče drug odgovornost za svojo usodo?
Lahko bi se vprašali, ali ta protiavtoritarna drža ne nasprotuje pomenu mojstra v zenu in analitika v psihoanalizi.Tudi to vprašanje se dotika globlje povezanosti med zenom in psihoanalizo.
V obeh sistemih je potreben voditelj, nekdo, ki ima izkušnjo, ki naj bi je bil deležen njegov pacient (učenec). Pomeni to, da postane učenec odvisen od mojstra (ali psihoanalitika) in mu zato
mojstrove besede pomenijo resnico? Psihoanalitiki se ukvarjajo z dejstvom takšne odvisnosti
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(prenosa) in prepoznavajo mogočen vpliv, ki jo s pacientovim prenosom lahko dobijo. Toda cilj
psihoanalize je, da to vez naredi zavestno in jo sčasoma razreši s tem, ko privede pacienta tako
daleč, da je od analitika povsem neodvisen, ker je spoznal nezavedno v svoji notranjosti in jo
spet sprejel v svojo zavest. Mojster zena – in isto velja za psihoanalitika – ve več, zato lahko
zaupa svoji presoji, toda to ne pomeni, da učencu vsili svojo presojo. Učenca ni poklical in ga ne
ovira, ko ga zapusti. Če učenec pride prostovoljno k njemu z namenom, da ga vodi po strmi stezi
razsvetljenja, ga je mojster pripravljen voditi, toda le pod enim pogojem: učenec mora spoznati,
da se mora »brigati sam zase«, naj mu mojster pri tem še tako rad pomaga. Nihče od nas ne more
odrešiti duše nekoga drugega, lahko se odreši le sam. Vse, kar lahko mojster stori, je, da igra
vlogo babice ali gorskega vodnika. Kot je dejal neki mojster: »Ni ničesar, zares ničesar, kar bi ti
lahko sporočil, in če bi to skušal storiti, bi se ti zdel smešen. Poleg tega je vse, kar ti lahko rečem,
moja lastnina, ki ne more nikdar pripadati tebi.«
Zelo očiten in konkreten primer drže zenovskega mojstra najdemo v Herrigelsovi knjigi o
umetnosti streljanja z lokom. Mojster zena uveljavlja svojo racionalno avtoriteto, ve, kako se
osvoji umetnost streljanja z lokom, zato mora vztrajati pri določeni metodi, kako se te umetnosti
naučiti; toda noče nobene iracionalne avtoritete, nobene moči nad učencem, nobene trajne odvisnosti učenca od mojstra. Nasprotno, kakor hitro je postal učenec sam mojster, gre na svojo pot,
edino, kar mojster pričakuje od njega, pa je, da mu od časa do časa pošlje sliko, ki mu pokaže,
kako mu gre. Lahko bi rekli, da mojster zena ljubi svoje učence. Njegova ljubezen je zrela in
realistična in ne bo se izognil nobenemu naporu, da bi učencu pomagal doseči cilj. Ob tem pa
ve, da ne more z nobenim sredstvom rešiti problem za učenca in namesto njega doseči cilja. Ta
ljubezen mojstra zena je realistična in ni sentimentalna; je ljubezen, ki sprejema realnost človeške usode, da nihče od nas ne more odrešiti drugega, a da se kljub temu ne smemo nehati truditi,
da bi drugemu pomagali, da se sam odreši. Vsaka ljubezen, ki te omejitve ne pozna in trdi, da
lahko »odreši« dušo koga drugega, je ljubezen, ki se ni osvobodila častihlepja in domišljavosti.
Skorajda ne potrebujemo nadaljnjega dokaza za to, da kar smo povedali o mojstru zena, načelno velja tudi za psihoanalitika. Freud je menil, da je neodvisnost pacienta od analitika najlaže
doseči z neosebno, zrcalno držo psihoanalitika. Analitiki, kot so Ferenczi, Sullivan, jaz in drugi
pa menimo, da je odnos med analitikom in pacientom potreben za razumevanje, povsem pa se
strinjamo, da mora biti ta odnos brez vsake čustvenosti, nerealističnih popačenj in predvsem
vsakega vmešavanja analitika v pacientovo življenje. Ne sme vztrajati niti v zahtevi, da pacient
ozdravi. Če pacient hoče ozdraveti in se spremeniti, je to dobro, zato mu bo analitik pripravljen
pomagati. Če pa je njegov odpor do spremembe prevelik, analitik zanj ni odgovoren. Vsa njegova odgovornost je v tem, da zastavi svoje znanje in prizadevanje za dosego cilja, zaradi katerega
ga je pacient poiskal.
V zvezi z analitikovo držo obstaja še ena podobnost med zen budizmom in psihoanalizo.
Učna metoda zena je v tem, da učenca tako rekoč potisne v kot. Koan onemogoči učencu, da
bi iskal zavetje v intelektualnem mišljenju; deluje kot ovira, ki prepreči nadaljnji beg. Analitik
počne nekaj podobnega. Mora se izogniti napaki, da bi pacientu nudil interpretacije ali pojasnila,
ki bi mu ovirala skok od mišljenja v čutenje. Nasprotno, mora mu odvzeti eno racionalizacijo za
drugo, eno berglo za drugo, dokler se pacient ne more več izmikati in prebije fikcije, ki izpolnjujejo njegovega duha in dokler ne doživi resničnosti – kar pomeni, da se zave, česar se prej ni zavedal. Ta postopek izzove pogosto hud strah, ki bi včasih, če ne bi bilo pomirjajoče navzočnosti
analitika, preprečil preboj. Toda to pomirjenje je v tem, da je »tu« in ne v besedah, ki bi pacientu
preprečevale, da začuti, kar lahko začuti le on.
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Doslej smo obravnavali zunanje stične točke med zen budizmom in psihoanalizo. Toda takšna primerjava ne more zadovoljiti, ne da bi obravnavali osrednjo misel zena, razsvetljenje,
in osrednjo zadevo psihoanalize, premagovanje potlačevanja in transformacijo nezavednega v
zavestno.
Skušajmo povzeti, kar smo doslej zapisali o psihoanalizi. Cilj psihoanalize je v tem, da nezavedno naredi zavestno. Ko pa govorimo o »zavesti« in o »nezavednem«, vzamemo besedo za
resničnost. Moramo vztrajati v dejstvu, da sta zavest in nezavedno funkciji in ne kraja ali vsebini. Če smo natančni, lahko govorimo le o različnih stopnjah potlačevanja, o stanju, v katerem
lahko prodrejo v zavest le tista občutja, ki gredo skozi socialni filter jezika, logike in pomena.
Če se osvobodim tega filtra in se prepoznam kot cel človek, potlačevanje pojema in sem v stiku
z najglobljimi viri v moji notranjosti, se pravi s celim človekom. Ko je odstranjeno vsakršno
potlačevanje, ni več nezavednega v nasprotju z zavestnim, marveč le neposredno doživetje; v
isti meri, kot samemu sebi nisem tuj, mi nihče in nič ni tuje. In dalje, če je del mene odtujen in
ločen od moje zavesti, je način, kako dojemam svet, popačen. Najprej s paralaktičnimi popačenji (prenosom): drugega ne doživim z vsem svojim jazom, ampak z razcepljenim, infantilnim
jazom, zaradi česar občutim drugega človeka kot pomembno osebo mojega otroštva in ne kot
človeka, kakršen v resnici je.
Človek v stanju potlačevanja doživlja svet z napačno zavestjo. Ne vidi tega, kar je, marveč
preslikava v stvari svojo miselno sliko ter jih vidi v luči svojih miselnih slik in fantazij, ne pa v
njihovi realnosti. Po miselni sliki, tančici, ki pači, nastajajo njegove strasti in bojazni. Človek s
potlačevanjem nazadnje ne doživlja stvari in ljudi, marveč je njegovo doživljanje miselne narave. Ima iluzijo, da je v stiku s svetom, v resnici pa je le v stiku z besedami. Parataktično popačenje, napačna zavest in intelektualizacija niso strogo ločene vrste neresničnosti; v večji meri
so različni, a prekrivajoči se vidiki istega pojava neresničnosti, ki je navzoč tako dolgo, dokler
je univerzalni človek ločen od socialnega človeka. Vseskozi opisujemo isti pojav na različne
načine, ko rečemo, da je človek, ki živi v stanju potlačevanja, odtujeni človek. Projicira svoja
lastna čustva in ideje na objekte, samega sebe pa ne občuti kot subjekta svojih čustev, ampak ga
obvladujejo objekti, napolnjeni z njegovimi čustvi.
Nasprotje odtujenemu, popačenemu, napačnemu in miselno oblikovanemu občutju je neposredno, popolno dojemanje sveta, ki ga opažamo pri otroku, preden mogoče spremeni to obliko
čutenja. Novorojenček še ne loči med jazom in ne-jazom. Ta ločitev se zgodi postopoma in njena
dopolnitev se izrazi s tem, ko otrok lahko reče »jaz«. Toda otrok še vedno dojema svet sorazmerno neposredno. Če se igra z žogo, jo dejansko vidi, kako se premika; je popolnoma v tem dogajanju in ga lahko zato ponavlja brez premora ter vedno z isto radostjo. Odrasli prav tako meni,
da vidi, kako se žoga kotali. To je seveda res v toliko, kolikor vidi, da se objekt žoga kotali po
objektu tleh. Toda kotaljenja ne vidi zares. Misli kotalečo žogo po tleh. Če reče: žoga se kotali,«
potrdi le a) svoje vedenje, da se okrogla reč tam prek imenuje žoga, in b) svoje vedenje, da se
okrogli predmeti kotalijo po gladkih površinah, če jim damo zalet. Njegove oči delajo s ciljem,
da bi dokazale njegovo vedenje in naredile njegov svet varen.
Ko nimamo potlačevanj, se znova učimo neposredno in nepopačeno dojemati resničnost ter
znova osvojimo preprostost in spontanost otroka. Ko imamo za seboj odtujitev in razvoj razuma,
je svoboda od potlačevanj vrnitev v nedolžnost na višji ravni; ta vrnitev v nedolžnost je mogoča
le po tem, ko smo svojo nedolžnost izgubili.
To idejo jasno izraža stara zaveza v zgodbi o padcu v greh in preroško pojmovanje Mesija.
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V biblični zgodbi se nahaja človek v vrtu Eden v stanju neprepoznane harmonije. Ni zavesti, ni
diferenciacije, ni odločitve, ni svobode, ni greha. Je del narave in se ne zaveda svoje razdalje
med seboj in naravo. To stanje prvotne in pred-individualne harmonije se poruši z njegovo prvo
odločitvijo, ki je hkrati prvo dejanje njegove nepokorščine in svobode. To dejanje prinese s seboj nastanek zavesti. Človek (Adam) se zave samega sebe, svoje ločenosti od Eve, ženske, od
narave, živali in od zemlje. Ko občuti to ločenost, ga je sram – tako kot nas je še vedno sram (čeprav nezavedno), kadar občutimo svojo ločenost od soljudi. Zapusti Edenski vrt in to je začetek
zgodovine človeštva. Ne more se vrniti v stanje prvotne harmonije, lahko pa teži po stanju nove
harmonije s tem, da popolnoma razvije svoj razum, svojo objektivnost, svojo vest in svojo ljubezen tako, kot pravijo preroki, »da je dežela polna Gospodovega spoznanja, kakor voda prekriva
morje«. Zgodovina je po mesijanskem pojmovanju kraj, kjer se bo dovršil ta razvoj od pred-individualne, pred-zavestne harmonije v novo harmonijo, ki temelji na dopolnitvi in izpopolnjenosti
razvoja razuma. To novo stanje harmonije se imenuje mesijanski čas, v katerem med človekom
in naravo, pa tudi med ljudmi samimi ne bo več konflikta, ko bo puščava postala rodovitna dolina, ko bo volk počival ob jagnjetovi strani in bodo meče prekovali v pluge. Mesijanski čas je čas
Edenskega vrta in hkrati njegovo nasprotje. Je enost, neposrednost in celostnost polno razvitega
človeka, ki je znova postal otrok, a je vendar presegel prvotno otroštvo v raju.
Ista ideja je izražena v novi zavezi: »Resnično vam povem: kdor ne sprejme božjega kraljestva kot otrok, ne pride vanj« (Lk 18, 17). Smisel je jasen: znova moramo postati otroci, da
bi dojemali svet neodtujeno in ustvarjalno; toda medtem ko postajamo otroci, hkrati nismo več
otroci, ampak razviti odrasli. V resnici doživljamo, kar opisuje Nova zaveza: »Zdaj gledamo z
ogledalom, v uganki, takrat pa iz obličja v obličje. Zdaj spoznavam deloma, takrat pa bom spoznal, kakor sem bil spoznan« (1 Kor 13, 11.
Ozavestiti nezavedno pomeni premagati potlačitve in odtujitev v meni. Pomeni prebuditi se,
stresti s sebe utvare, fikcije in laži ter videti resničnost, kakršna je. Človek, ki se prebudi, je osvobojen človek, je človek, čigar svoboda ne more biti omejena niti od njega niti od drugih. Proces
ozaveščanja tega, česar se ne zavedamo, tvori človekovo notranjo revolucijo. Je resnično prebujenje, tako korenine kot ustvarjalnega intelektualnega mišljenja, kakor tudi intuitivnega, neposrednega dojemanja. Lažemo lahko le v stanju odtujenosti, ko občutimo resničnost kot misel.
Če smo za resničnost odprti, se pravi prebujeni, je nemogoče lagati, saj bi se laž stopila v moči
polnega doživljanja. Nazadnje pomeni ozavestiti nezavedno to, da živimo v resnici. Resničnost
ni več odtujena, odprt sem zanjo, pustim jo bivati; zato so moje reakcije »resnične«.
Ta cilj, da svet polno in neposredno dojemamo, je tudi cilj zena. A sprva bi rad opozoril na
izrazno težavo, ki po mojem mnenju stvar zapleta, namreč na uporabo izrazov »zavest« in »nezavedno« namesto funkcionalnih pojmov, da se človek bolj ali manj močno zaveda čutenja. Če
osvobodimo našo razpravo teh terminoloških ovir, lahko lažje prepoznamo povezanost med tem,
kaj resnično pomeni ozavestiti nezavedno, in idejo razsvetljenja.
»Metoda zena je to, da prodremo v predmet sam in ga tako rekoč vidimo od znotraj.« To
neposredno dojemanje resničnosti »lahko imenujemo tudi nagonsko ali ustvarjalno«. Suzuki
govori o tem viru ustvarjalne sile kot o »nezavednem zenu« in nadaljuje tako: »Nezavedno je
nekaj, kar se čuti, a ne v običajnem smislu, marveč v najbolj elementarnem in fundamentalnem
smislu«. Tu je govor o nezavednem kot o področju znotraj osebnosti, ki pa jo hkrati presega,
in kot Suzuki nadaljuje: »Čustvo nezavednega je temeljno in elementarno.« Če bi to prevedel
v funkcionalne pojme, ne bi rekel, da čutiš »nezavedno«, marveč da se zavedaš globljega in ne
običajnega področja čutenja, ali drugače: stopnja potlačevanja in s tem parataktična popačenost
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preslikane podobe in miselna predelava resničnosti bi se zmanjšale. Ko pravi dr. Suzuki, da je
pristaš zena v neposredni zvezi z velikim nezavednim, bi jaz dejal takole: v vsej globini in brez
tančice se zaveda svoje lastne resničnosti in resničnosti sveta. Nekoliko pozneje uporabi Suzuki
iste funkcionalne govorice, ko pravi: »Nezavedno nam je najbolj domače, a prav zaradi te domačnosti ga težko dojamemo, tako kot oko ne more videti samo sebe. Da bi si torej ozavestili
nezavedno, se mora zavest posebej vaditi.« Tu izbere Suzuki formulacijo, ki bi jo iz psihoanalitskega vidika tudi izbral: Cilj je v tem, da se zavemo nezavednega, in da bi dosegli ta cilj, se
mora zavest posebej vaditi. Pomeni to, da imata zen in psihoanaliza isti cilj in da se razlikujeta
le v tem, kakšno šolanje zavesti sta razvila?
Preden se vrnemo k tej točki, bi rad spregovoril o nekaterih nadaljnjih točkah, ki potrebujejo
pojasnila.
Suzuki omenja v svojem prispevku isti problem, ki sem ga načel zgoraj, namreč problem
nasprotja med vedenjem in stanjem nedolžnosti. Kar imenujemo v bibličnem smislu izguba nedolžnosti s pridobitvijo vedenja, imenujejo v zenu in v budizmu na splošno »afektivna okuženost« ali »vmešanost zavestnega duha, ki ga obvladuje razum« (vijnana). Pojem razumskega
dela sproži pomembno vprašanje. Je razumsko delo isto kot zavest? V tem primeru bi ozaveščanje nezavednega pospeševalo razumsko delo in s tem vodilo do cilja, ki je nasproten zenu. Če bi
bilo tako, bi bili cilji zena in psihoanalize diametralno nasprotni.
Priznati moramo, da je Freud v zgodnjih letih svojega dela verjel, da je dovolj za ozdravljenje, če psihoanalitik da pacientu pravilno informacijo; torej mu je bil cilj analize razumska
predelava. Priznati moramo tudi, da se mnogi analitiki še niso osvobodili takšnega pojmovanja
in da Freud ni nikdar dovolj jasno poudaril razlike med razumsko predelavo in celostnim čustvenim doživetjem, ki se zgodi ob pristnem »prodoru«. In vendar predstavlja cilj psihoanalize
prav čustveno in ne razumsko spoznanje. Kot sem že rekel, ni isto, če se zavedam, da diham,
ali o dihanju le premišljam. Če se zavedam gibanja moje roke, to ne pomeni, da na to mislim.
Nasprotno, kakor hitro mislim na svoje dihanje ali gibanje roke, se dihanja ali gibanja roke ne
zavedam več. Isto velja, če se zavedam cvetlice ali človeka, svojega občutja radosti, ljubezni ali
miru. V psihoanalizi je za vsako pravo spoznanje značilno, da ga miselno ne moremo formulirati,
medtem ko je za slabo analizo značilno, da je »spoznanje« spravljeno v zapletene teorije, ki nimajo ničesar skupnega z neposrednim občutjem. Pristen psihoanalitski uvid pride nenadoma: ne
moremo ga načrtovati ali izsiliti. Ne začne se v naših možganih, ampak, če uporabim japonsko
prispodobo, v našem trebuhu. Ne pusti se nam zadovoljivo ujeti v besede in se nam izmakne,
če to poskušamo. In vendar je resničen, zavesten in pusti človeka, ki ga občuti, spremenjenega.
Malček dojema svet neposredno, ker še nima dovolj razvite zavesti, objektivnosti in čuta, da
je resničnost ločena od jaza. V tem obdobju je »nezavedno instinktivno in ne presega živali ali
majhnih otrok. Nezavedno zrelega človeka ne more obstajati.« Med spremenjenjem od primitivnega nezavednega do zavesti jaza občutimo zaradi razcepljenosti med subjektom in objektom,
med univerzalnim in socialnim človekom, med nezavednim in zavestnim, svet kot odtujeni svet.
Vendar pa v vaji, v kolikšni se zavest trudi, da se odpre in razrahlja trojni filter, izgine diskrepanca med zavestjo in nezavednim. Ko je povsem izginila, je občutje neposredno, nereflektirano,
zavestno in enako, kakršnega imamo brez razumskega dela in brez razmišljanja. To vedenje je
to, kar je Spinoza imenoval najvišja oblika vedenja, intuicija; vedenje, ki ga Suzuki opisuje kot
tisto, ko »prodremo direktno v objekt sam in ga tako rekoč vidimo od znotraj«; to je konativen
ali ustvarjalen način videnja resničnosti. Če človek dojema svet neposredno in brez razmišljanja,
postane s tem doživetjem »ustvarjalen umetnik življenja«, kar smo mi vsi, a smo na to pozabili.
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Vsako od dejanj ustvarjalnega umetnika življenja je izraz njegove izvirnosti, ustvarjalne sile in
žive osebnosti. V njem ni konvencionalnosti, ni konformnosti, ni zavrte motivacije … Njegov
jaz ni ujet v fragmentarno, omejeno, zavrto, egocentrično bivanje; kajti zapustil je svojo ječo.«
Ko se je »zrel človek očistil 'afektivne okuženosti' in vmešavanja razuma, lahko živi svobodno in spontano; vznemirjajoča čustva, kot so strah, bojazen ali negotovost ga ne morejo preplaviti. Kar govori Suzuki o osvobajajoči funkciji tega cilja, je isto, kot bi iz psihološkega stališča
trdili o pričakovanem delovanju polnega uvida.
Ostane še terminološko vprašanje, ki se ga hočem le bežno dotakniti, saj kot vsa terminološka vprašanja ni zelo pomembno. Suzuki govori, da je treba zavest vaditi, na drugih mestih pa
lahko beremo o »treniranem nezavednem«, v katero so sprejete vse zavestne izkušnje od našega
otroštva dalje, ki skupaj tvorijo njegovo celotno bistvo. Lahko bi videli nasprotje, ko se enkrat
govori o »trenirani zavesti«, drugič pa o »treniranem nezavednem«. V resnici pa menim, da
ne gre za nasprotje. Če nezavedno postane zavedno in doseže polno in nereflektirano realnost
občutja, je treba vaditi tako zavest kot tudi nezavedno. Zavest moramo vaditi, da se ne zanaša
na tradicionalen filter, nezavedno pa, da stopi iz skrite, ločene eksistence na svetlobo. Toda v resnici se, ko govorimo o treningu zavesti in nezavednega, poslužujemo le metafor. Niti zavest niti
nezavedno ne potrebujeta vaje (saj ju v resnici ni), ampak se mora človek učiti, kako bo opustil
svoja potlačevanja in doživljal resničnost polno, jasno, zavestno in brez intelektualne refleksije,
razen tam, kjer je potrebna in zaželena, kot je v znanosti in v praktičnih opravilih. Suzuki predlaga, da bi to nezavedno imenovali kozmično nezavedno. Sam bi raje uporabljal izraz »kozmična
zavest«, s katerim Bucke označuje novonastajajočo obliko zavesti. Temu pojmu dajem prednost,
ko namreč nezavedno postane zavest, preneha biti nezavedno (pri čemer vedno pazimo, da ne
postane miselni premislek). Kozmično nezavedno je nezavedno le dokler se resničnosti ne zavedamo. V stopnji, do katere se prebudimo in stopimo v stik z resničnostjo, ni ničesar, kar bi
nam ne bilo zavestno. Vendar pa s pojmom »kozmična zavest« označujemo funkcijo in ne kraja
znotraj osebnosti.
Kaj sledi iz vse te razprave o odnosih med zen budizmom in psihoanalizo?
Cilj zena je razsvetljenje: neposredno, nereflektirano dojetje resničnosti brez čustvene okuženosti in razumskega dela ter s spoznanjem odnosa med človekom in vesoljem. To novo občutje
je ponovitev predintelektualnega dojemanja otroka, toda na novi ravni, na kateri so človekov
razum, objektivnost in individualnost povsem razviti. Medtem ko je otrokovo doživljanje neposrednosti in enosti pred izkustvom odtujenosti in razcepljenosti na subjekt in objekt, pride
doživetje razsvetljenja po fazi odtujenosti.
Cilj psihoanalize, kot ga je opredelil Freud, je v tem, da nezavedno postane zavestno, da jaz
nadomesti ono. Vsebina nezavednega, ki bi ga naj razkrili, je omejena na majhen izsek osebnosti, in sicer na instinktivne težnje, ki so bile dejavne v zgodnjem otroštvu, a so potem zapadle
amneziji. Cilj psihoanalitske prakse je bil osvoboditi jih iz stanja potlačenja. Ne glede na Freudove teoretske postavke je bil izsek, ki bi ga naj razkrili, določen s terapevtsko nujnostjo. Za razkrivanje nezavednega zunaj izseka, povezanega z oblikovanjem simptomov, je bilo malo zanimanja. Sčasoma je uvedba pojmov nagona po smrti ter erosa in razvoj vidikov jaza v zadnjih letih
razširila Freudova pojmovanja o vsebini nezavednega. Šole, ki so se od Freuda osamosvojile, so
področje nezavednega, ki bi ga naj razkrili, močno povečale. Največ so k temu prispevali Jung,
pa tudi Adler, Rank in drugi mlajši novofreudovci. Toda obseg področja, ki ga je treba razkriti,
je ostal (z izjemo Junga) določen s terapevtskim ciljem zdravljenja tega ali onega simptoma ali
nevrotske značajske poteze in ni zajel celotnega človeka.
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Če zasledujemo Freudov prvoten cilj do zadnjih posledic, ga moramo osvoboditi omejitev,
ki mu jih je naložila njegova naravnanost na instinkte, in naloga, da zdravi simptome. Če zasledujemo cilj popolnega razkritja nezavednega, ta naloga ni omejena niti na instinkte niti na druge
omejene dele čutenja, marveč zajema celotno čutenje vsega človeka; potem je cilj premaganje
odtujenosti in razcepljenosti v subjektu in objektu pri zaznavanju sveta, razkritje nezavednega pa
pomeni premaganje afektivne okuženosti in miselnega dela, osvoboditev izrinjenega, razrešitev
razkola med univerzalnim in socialnim človekom, izginotje polarnosti med zavestjo in nezavednim. Pomeni tudi, da dojemamo resničnost neposredno, brez intelektualne refleksije, odpoved
teženju po oklepanju in oboževanju lastnega jaza, opustitev iluzije o neuničljivem, izoliranem
jazu, ki ga je treba povečevati in ohranjati, kot so egiptovski faraoni upali, da se bodo z mumificiranjem ohranili za večno. Zavedati se nezavednega pomeni, da smo odprti in sprejemljivi, a
ne za imeti, marveč za biti.
Ta cilj, nezavedno povsem osvojiti z zavestjo, je enoumno globlji kot splošni cilj psihoanalize. Da bi dosegli ta celostni cilj, se zahteva od nas mnogo večji napor, kot ga je večina ljudi
Zahoda pripravljena sprejeti nase. Toda ne glede na napor je le pod določenimi pogoji mogoče,
da ga uzremo. Prvič lahko po takšnem cilju težimo le s stališča neke filozofske drže. Te drže ni
treba podrobno opisati. Dovolj je, če rečemo, da z njo ne razumemo le negativnega cilja analize: odsotnosti bolezni, ampak pozitivni cilj prisotnosti zdravja, ki ga razumemo kot harmonijo
ter neposredno in neokuženo dojemanje sveta. Tega cilja ne bi mogli bolje opisati kot Suzuki
z izrazom »umetnost življenja«. Verjeti moramo, da lahko pojmovanje, ki ustreza tej umetnosti življenja, zraste le iz tal duhovno-humanistične orientacije, kot jo najdemo v nauku Bude,
prerokov, Jezusa, Mojstra Eckecharta ali pri možeh, kot so Blake, Walt Whitman ali Bucke. Če
je ne vidimo v tej navezi, pojmovanje umetnosti življenja izgubi vso specifičnost in se izrodi v
pojmovanje, ki je dandanes razširjeno pod pojmom »sreča«. Prav tako ne smemo pozabiti, da
vsebuje ta orientacija etičen cilj. Čeprav zen presega etiko, vsebuje vendarle osnovne etične cilje
budizma, ki so v bistvu enaki kot v vseh humanističnih naukih. Doseči cilj zena pomeni premagati vsakršen pohlep, najsi bo to pohlep po imetju, slavi ali naklonjenosti; pomeni premagati
narcistično samopoveličevanje in iluzijo vsemogočnosti, premagati teženje, da bi se podvrgli
neki avtoriteti, ki bi rešila problem bivanja za nas. Kdor hoče nezavedno razkriti le za zdravljenje
neke bolezni, ne bo niti poskušal doseči tega globljega cilja, ki je v premagovanju potlačenega.
Vendar bi bilo napačno domnevati, da globlji cilj osvobajanja potlačenega ni povezan s terapevtskim ciljem. Kot smo spoznali, da brez analize in spremembe karakterja ni mogoče ozdraviti
simptoma in preprečiti prihodnje tvorbe simptomov, tako moramo spoznati, da ni mogoče spremeniti te ali one značajske poteze, ne da bi težili za popolnim spremenjenjem osebnosti. Mogoče
je, da vzrok razočaranja nad sorazmerno skromnimi dosežki analize značaja (ki jih ni nihče bolj
iskreno priznal kot Freud v svojem spisu »O končni in brezkončni analizi«) vidimo v dejstvu, da
terapija nevrotskega značaja ni segla dovolj globoko ter da je mogoče zdravje in svobodo od strahu in negotovosti uresničiti le, če presežemo omejen cilj, če torej spoznamo, da tudi omejenega
terapevtskega cilja ne bomo dosegli, dokler je omejen in ni del širšega, humanističnega sistema.
Morda je mogoče omejen cilj doseči z bolj omejenimi in časovno manj zahtevnimi metodami,
medtem ko sta v dolgem analitskem procesu uporabljen čas in energija smiselno investirana le za
temeljni cilj »spremenjenja« in ne za omejen cilj neke »reforme«. To pojmovanje lahko opremo
na eno prejšnjih ugotovitev. Dokler človek ni dosegel ustvarjalne usmerjenosti, katere najvišji
domet je satori, v najboljšem primeru kompenzira potencialno depresijo z rutino, služenjem
malikom, težnjo po uničevanju, pohlepom po posesti ali slavi in podobno. Če ena od teh kompenzacij odpove, je njegovo duševno zdravje v nevarnosti. Ozdravljenje potencialne duševne bo-
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lezni je v tem, da se odvrnemo od razcepljenosti in odtujenosti ter se obrnemo k ustvarjalnemu,
neposrednemu dojemanju sveta in odzivanju nanj.
Če psihoanaliza na ta način lahko pomaga, prispeva k ohranjanju duševnega zdravja, če ne,
bo le nekoliko okrepila kompenzacijske mehanizme. Naj povem še drugače: človeku v slednjem
primeru pozdravimo simptom, ne »pozdravimo« pa njegove karakterne nevroze; človek ni stvar,
ni »primer« in analitik ne more nobenega od svojih pacientov pozdraviti, če ga obravnava kot
objekt. Analitik lahko »pacientu« pomaga le, da odraste, če se znajde z njim v procesu medsebojnega razumevanja, če občuti njuno enost.
Ko vse to ugotavljamo, moramo biti pripravljeni na ugovor. Če naj nezavedno postane povsem zavestno in je to podobno globokosežen in težko dosegljiv cilj kot razsvetljenje, ali je potem
sploh smiselno, da o tem globokosežnem cilju govorimo kot o nečem, po čemer je na splošno
vredno težiti? Ni to, da trdimo, da ta globokosežen cilj lahko opraviči upe psihoanalitične terapije, samo ugibanje? Če bi šlo le za možnost med polnim razsvetljenjem in ničem, bi bil ta ugovor
upravičen. Toda ni tako. V zenu je mnogo stopenj razsvetljenja, od katerih je satori le najvišja in
odločilna stopnja. Koliko ga razumem, je vrednost v občutjih, ki so koraki na poti k satori, čeprav ga morda nikdar ne dosežemo. Suzuki je to pojasnil tako: če v popolnoma temnem prostoru
prižgemo svečo, tema izgine in postane svetlo. Toda če bi dodajali še deset, sto ali tisoč sveč, bi
postajal prostor vedno svetlejši. A vendar se je zgodila odločilna sprememba s prvo svečo.
Kaj se dogaja v analitskem procesu? Človek morda prvič začuti, da je nečimrn, da ga je strah,
da sovraži, medtem ko je zavestno bil prepričan, da je skromen, pogumen in ljubeč. Novo spoznanje ga morda boli, toda odpre neka vrata: nazadnje mu omogoči, da neha projicirati v druge,
kar je izrinil iz sebe. In gre dalje: doživi dojenčka, otroka, mladostnika, zločinca, blodnjavega
svetnika, umetnika, moškega in žensko v sebi, pride v tesnejši stik s človeštvom, z univerzalnim
človekom, manj potlačuje, je bolj svoboden in ima manj potrebe po preslikavanju in po miselni
predelavi; potem morda prvič doživi, kako vidi barve, kako se vrti žoga, njegova ušesa se odpro
glasbi, ki jo je dotlej le poslušal; če začuti svojo enost z drugimi, morda prvič vidi, da se predaja
iluziji s priklepanjem svojega individualnega jaza na nekaj, kar bi naj ohranjal, kultiviral; občutil
bo, kako nekoristno je, če išče odgovor na življenje v tem, da se ima, namesto da je in postaja on
sam. To so nenadni in nepričakovani doživljaji brez intelektualne vsebine. In vendar se počuti
človek po njih bolj svoboden, močnejši in manj boječ kot prej.
Doslej smo govorili le o ciljih, in ko sem trdil, da bi speljali Freudovo načelo o transformaciji nezavednega do zadnjih logičnih posledic, sem se bližal pojmovanju razsvetljenja. Kar pa
zadeva metode za dosego tega cilja, sta si psihoanaliza in zen zares popolnoma različna. Lahko
bi rekli, da je metoda zena v frontalnem naskoku na odtujeni način zaznavanja s pomočjo »sedenja«, koana in avtoritete mojstra. Seveda to ni tehnika, ki bi jo lahko ločili od predpostavk
budističnega načina mišljenja, vedenja in etičnih vrednot, ki jih utelešajo mojster in samostansko
ozračje. Ne smemo tudi pozabiti, da to ni zaporedje »petih ur na teden« in da je učenec že samo
s tem, ko išče pouk zena, sprejel pomembno odločitev, pomemben del tega, kar bo sledilo.
Metoda psihoanalize je od zena popolnoma različna. Uči zavest, da se loti nezavednega na
drug način. Usmerja pozornost na popačeno zaznavanje, vodi do spoznanja fikcije v naši notranjosti, z razreševanjem potlačevanja razširja področje človeškega čutenja. Analitska metoda
je psihološko-empirična. Raziskuje človekov duševni razvoj od otroštva dalje in skuša razkriti
zgodnejše doživljanje, da bi človeku pomagali občutiti to, kar je potlačil. Nadaljuje s tem, ko korak za korakom odkriva naše iluzije o svetu, tako da parataktična popačenja in odtujene intelek-
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tualizacije polagoma izginejo. Ko človek postaja manj tuj samemu sebi, je tudi manj odtujen od
sveta; ker se je v svoji notranjosti priključil v vesolje, je navezal tudi stike z zunanjim vesoljem.
Napačna zavest izginja, z njo pa tudi polarnost med zavestnim in nezavednim. Nov realizem se
zdani s tem, ko »so gore spet gore«. Psihoanalitična metoda je seveda le metoda, priprava; toda
isto velja za metodo zena. Že samo dejstvo, da gre le za metodo, izključuje garancijo, da bomo
dosegli cilj. Dejavniki, ki omogočijo dosego cilja, koreninijo globoko v individualni osebnosti,
o vseh praktičnih ciljih pa vemo zelo malo.
Zapisal sem, da je metoda razkrivanja nezavednega, če jo izvedemo do zadnje posledice, lahko korak na poti do razsvetljenja, če predpostavimo, da storimo ta korak v filozofski povezanosti
s tem, kar se najgloblje in najbolj realistično izrazi v zenu. Toda šele več nadaljnjih izkustev pri
uporabi te metode bo pokazalo, kako daleč lahko privede. Pojmovanje, ki ga tu zastopam, kaže
le eno možnost in ima zato značaj hipoteze, ki jo je treba preveriti. Z večjo gotovostjo pa lahko
rečemo, da poznavanje zena in zanimanje zanj lahko zelo koristno deluje na teorijo in prakso
psihoanalize. Naj se metoda zena še tako razlikuje od psihoanalize, lahko zen vendarle ostri
pogled, na novo osvetli bistvo spoznanja in poglobi občutek za to, kaj pomeni biti ustvarjalen in
premagati čustveno okuženost ter napačno intelektualiziranje.
Mišljenje zena bo razširilo psihoanalitikovo obzorje prav s svojim radikalizmom v odnosu do
razumske predelave, avtoritete in zaslepljenosti jaza, kakor tudi s poudarjanjem dobrega počutja
kot cilja, ter mu bo pomagalo, da bo z globljim razumevanjem dojemanja resničnosti kot najvišjega cilja dosegel budnejšo zavest.
Če si dovolim spekulacijo o odnosu med zenom in psihoanalizo, pomislim na možnost, ki
bi jo psihoanaliza utegnila pridobiti za učence zena. Lahko si jo predstavljam le kot pomoč, da
se izognejo nevarnosti napačnega razsvetljenja, ki je zgolj subjektivno in temelji na psihotičnih
ali histeričnih pojavih, ali na samoinduciranem stanju transa. Analitično razčiščevanje bi lahko
učencu zena pomagalo, da se izogne iluzijam, katerih odsotnost je pogoj za razsvetljenje.
Kakršno koli korist že bi utegnil imeti zen od psihoanalize: s stališča zahodnega psihoanalitika bi rad izrazil svojo hvaležnost za to dragoceno darilo Vzhoda. Rad bi se zahvalil zlasti dr.
Suzukiju, ki nas je uspel prepričati, da ne bomo izgubili ničesar bistvenega, če bomo vzhodno
mišljenje prenesli v zahodno, tako da bo človek Zahoda, ki se bo potrudil, lahko dosegel razumevanje zena, kolikor je to sploh mogoče, preden bo dosegel cilj. Kako bi bilo takšno razumevanje
mogoče, če ne bi bila »Budova narava« v nas vseh, če ne bi bila človek in njegova bit splošno
veljavne kategorije, neposredno dojemanje resničnosti, prebujenje in razsvetljenje pa univerzalni dogodki?
Erich Fromm, Daisetz Teitaro Suzuki, Richard de Martino, 1981, 10. izdaja. Zen-Budismus
und Psychoanalyse. Suhrkamp Taschenbuch 37, str. 101–179.
							

Prevedel Janko Bohak

Frommova misel na hrbtni strani ovitka:
Rojstvo ni trenuten dogodek, marveč trajen proces. Cilj življenja je, da se povsem rodimo,
in njegova tragika, da večina od nas umre prej, kot se povsem rodi. Živeti pomeni biti
rojen vsako minuto. Smrt nastopi, ko preneha rojstvo.
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Kratek nagovor k  11. študijskim dnevom na Rogli

Študijski dnevi na Rogli so v svoji desetletni zgodovini ponudili veliko dobrih strokovnih tem,
uglednih in priznanih gostov, kakovostnih delavnic in predvsem prostor in čas, kjer se lahko vsi,
ki imamo interes v psihoterapiji, srečamo v sproščenem vzdušju. Izmenjave izkušenj, znanj in
povezovanje med nami so temelj za uspešnost in razvoj stroke. Posebno nego potrebuje predvsem psihoterapija, ki je kot samostojna znanstvena disciplina in poklic v Sloveniji žal še vedno
nepriznana in kar nekaj korakov oddaljena od položaja, ki ga ima drugod po Evropi.
Bližajo se enajsti študijski dnevi. Tema je več kot pomenljiva, pomembna in zanimiva. Naslov
je bil izbran s pomočjo izraženih predlogov udeležencev desetih študijskih dni in ob tehtni razpravi v okviru strokovnega sveta SKZP. Naslov enajstega srečanja je Telo v psihoterapiji. Gre za
široko temo, v kateri se lahko najde prav vsak psihoterapevtski pristop oz. šola. Telo je pomemben del psihoterapevtskih procesov in veselimo se predstavitev različnih pogledov, izhodišč in
tehnik psihoterapevtskih pristopov pri njegovi obravnavi oz. vključevanju.
Študijski dnevi na Rogli so tradicija SKZP. Vsako leto je v uspešnost tega dogodka vloženega
veliko napora. Vendar pa to ni mogoče brez dobre udeležbe in podpore vseh članic in članov
SKZP.
Zato pozivam vse, da sledite obvestilom o razvoju in pripravah enajstih študijskih dni. Pozivam
vas, da ste odzivni in pripomorete k dobri zastopanosti vaših pristopov ter k dobri udeležbi. Predvsem se na Rogli želimo srečati in spoznati z edukanti/študenti različnih psihoterapevtskih šol, ki
počasi stopajo na samostojno pot tega lepega poklica, z uveljavljenimi kolegicami in kolegi ter
vsemi tistimi, ki jih to področje zanima.
Deliti strokovno znanje, izkušnje, različne poglede in se družiti ob kakovostnih kulturnih dogodkih v sproščenem vzdušju je nekaj, kar je v današnjih viharnih časih dobrodošlo in neprecenljivo.

Veselim se srečanja z vami!

Lan Pečjak
Predsednik SKZP

11. Študijski dnevi SKZP
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Predstavljamo gosta iz Nemčije, ki bo izvedel plenarno predavanje in delavnico na 11.
študijskih dnevih SKZP:
INGO KLIMKUS, dipl. pol., dipl. psih., psihodinamski psihoterapevt, supervizor, učitelj
Ingo Klimkus je diplomirani politolog in psiholog, predvsem pa je psihodinamski psihoterapevt, supervizor in učitelj. V svoji praksi v Berlinu (Nemčija) že vrsto let dela s posamezniki
in skupinami. Leta 1998 je še z nekaj terapevti iz Nemčije in Nizozemske na pobudo nekaterih posameznikov začel svojo prvo slovensko terapevtsko in pozneje edukacijsko skupino. Od
leta 2009 poučuje psihodinamski psihoterapevtski pristop pod okriljem Slovenskega inštituta
za psihoterapijo – SIP in Univerze Sigmunda Freuda – SFU ter Centra za osebnostno rast in
psihoterapijo – CORP. Praktično delo s telesom je v njegovi psihoterapiji združeno z globinsko
psihološkim psihoterapevtskim pristopom, ki vključuje znanje moderne razvojne analitične psihologije, teorijo objektnih odnosov in self psihologije (John Bowlby, Otto F. Kernberg, Kohut,
Richard Stolorow idr.) ter številne druge prakse. Je avtor številnih člankov v nemških strokovnih revijah. V letu 2008 pa je od Slovenske krovne zveze prejel tudi zlato plaketo za dosežke
na področju psihoterapije v Sloveniji. Zaslužen je predvsem za uvedbo nove psihoterapevtske
smeri v Sloveniji ter izvedbo izobraževanja in usposabljanja mladih psihoterapevtov vse od leta
1998 dalje. Psihodinamska smer ima v Sloveniji svojo posebnost v tem, da vključuje številne
psihoterapevtske tehnike. Zasluge za pomemben poudarek pri psihodinamskem delu na telesu
gredo prav Ingu Klimkusu.
Programski odbor kot vsako leto poleg vsebinskega dela pripravlja tudi kulturni program, ki
bo popestril naše druženje in je še v nastajanju. Dobrodošle tudi vaše ideje in predlogi na studijski.dnevi@gmail.com.
Seveda študijski dnevi ne bi bili to, kar so, brez vaših prispevkov. Vabljeni ste, da tudi tokrat
delite bogastvo svojega znanja in izkušenj!
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Kriteriji in postopek za prijavo delavnice na
11. študijskih dnevih SKZP

Telo v psihoterapiji
Programski odbor študijskih dni SKZP vabi, da sodelujete s svojimi aktivnimi prispevki.
Prosim, da ob prijavi upoštevate naslednje kriterije:
1.
Prispevki so lahko v obliki predavanja, predstavitve primera, video predstavitve, demonstracije dela v živo, izkustvene delavnice, diskusijske delavnice .
2.
Prispevki naj bodo iz psihoterapevtskega področja čim bolj vezani na temo srečanja
»Telo v psihoterapiji«.
3.
Prispevki naj izhajajo iz strokovno priznanega psihoterapevtskega pristopa in naj doprinesejo že k uveljavljenemu znanju.
4.
Ob prijavi navedite svojo stopnjo in vrsto izobrazbe, specializacijo s področja psihoterapije, ter na kratko svoje izkušnje psihoterapevtskega dela.
5.
V primeru, ko izvajalec delavnice še nima končanega ustreznega izobraževanja in ne
dovolj izkušenj, mora ob prijavi priložiti priporočilo profesorja, mentorja ali supervizorja.
Izvajalci delavnic in drugih prispevkov pošljite prijavo s kratkim vsebinskim povzetkom in
osebnimi podatki (ime in priimek, roj. d., izobrazba, e mail, telefon) na naslov:
studijski.dnevi@gmail.com
Prijavo pošljite do 28. februarja 2013.
Izbor delavnic in drugih prispevkov bo izvedel programski odbor v katerem so predstavniki vseh
modalitet, članic SKZP. Programski odbor prispevek odobri, ga zavrne ali predlaga dopolnitev.
Podrobnejše informacije o študijskih dnevih SKZP, lahko dobite na spletni strani SKZP:
www.SKZP.org
Programski odbor 11. študijski dni SKZP:
Leja Jecelj Habič (predsednica programskega odbora)
Manuela Mežič (predsednica organizacijskega odbora)
Judita Miščič Bucik
Tanja Šraj
Vita Rozman
Herman Vernik
Zlatko Vršič
							
							

Za programski odbor
Leja Jecelj Habič

Kairos 6/3-4/2012
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Namen in cilji revije Kairosa – Slovenske revije za psihoterapijo

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

Vrste prispevkov in objava

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

Struktura člankov

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

Tehnična navodila za oblikovanje prispevkov

Oblikovni izgled, besedilo, tabele, slike, opombe. Članki naj bodo dolgi do ene avtorske
pole (30.000 znakov s presledki; to je 16 strani po 32 vrstic z okoli 60 znaki v vrstici). Kot
navajamo zgoraj, sprejemamo tudi druge prispevke do polovice avtorske pole.
Besedilo naj ima dvojen razmak med vrsticami in enotno velikost črk, tj. 12 pik. Biti mora
neformatirano, brez pomikov v desno, na sredino ipd. Ne uporabljajte avtomatičnega številčenja odstavkov. Pri alineah na začetku vrstice ne uporabljajte »bulitov«, črnih pik, temveč samo
navadne pomišljaje.
Vmesni naslovi imajo lahko največ dve ravni. Oštevilčimo jih ročno (1., 1.1., 1.2.,2.,2.1 ...).
Ne uporabljajte avtomatičnega številčenja naslovov.
Citate označite z narekovaji in NE z ležečo pisavo. Daljši citati so v posebnem odstavku.
Ležečo pisavo uporabljajte samo za poudarjeno besedilo, naslove knjig in revij (glej spodaj) in
za tuje besede v besedilu, ne pa za citate, naslove razdelkov ipd. Krepke (bold) pisave ne uporabljamo. Pazimo, da je poudarjeno samo besedilo, ki mora biti poudarjeno, ne pa tudi sosednja ločila.
Vse tuje besede (razen imen) pišite ležeče. Kjer z izvirnim izrazom pojasnjujete svoj prevod,
ga postavite v oglati oklepaj, npr.: „... igra [play] ...”; z oglatim oklepajem zaznamujte tudi neizrečen ali izpuščen del citata, npr.: „... [družina] ima funkcijo ...”, „... [V]se tuje besede [...] in
latinske kratice [...]”.
Ves tekst, vključno z naslovi, podnaslovi, referencami itn., je pisan z malimi črkami, seveda
pa upoštevamo pravila, ki veljajo za veliko začetnico. Tega pravila se ni treba držati le, če citiramo besedilo, ki uporablja velike črke.
Za vsako tabelo in sliko mora biti v prispevku nakazano približno mesto, kjer je predvidena
(npr. ‚vstaviti sliko 1’ ali ‚vstaviti tabelo 1’). Tabel in slik ne vstavljate v besedilo, pač pa jih
pripravite v ločeni datoteki, v katero najprej vstavite vse tabele in nato vse slike, vsak prikaz na
svoji strani (če je potrebno, lahko slike shranite tudi v več ločenih datotekah).
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Notes for contributors
Slovenian Journal of Psychotherapy welcomes original contributions in Slovenian or English language on the
understanding that their contents have not previously been published nor submitted elsewhere for publication
(occasionally, the Editorial Board might also accept for publication papers in other languages). Articles are published
from all fields of psychotherapy, as well as interdisciplinary articles and articles from neighbouring fields. The main aim
of the journal is to encourage the development of psychotherapy as the autonomous profession on the scientific basis
in Slovenia and abroad.
Manuscripts may be in the form of scientific empirical paper that reports original research, presenting all the standard
elements of scientific investigation (Introduction, method — including participants, instruments and procedure - results,
discussion, references). A theoretical paper is expected to examine in detail and critically analyse selected models and/
or theories, and empirical data are described only if they are directly related to the theory. A review paper is expected to
evaluate previously published work and it is typically composed of the following sections: problem definition, summary
of previous research, explanation of subject matter inter-relations, contradictions, problems, and suggestions for further
research. Meta-analytic study is expected to compare different empirical investigations addressing a common problem.
Other contributions about the psychotherapy practice, development of profession, novelties, sharing of experiences
are also welcome.
The manuscript must contain the title, keywords (about five, defining the contents), and abstract of up to 300 words.
The manuscripts should be prepared in accordance with the APA Publication Manual. Each manuscript, meeting the
technical standards and falling within the aims and scope of the journal, will be subject to double-blind review by two
reviewers.
Technical Instructions of Manuscript Preparation: The manuscript must be typeset in a standard font (Times Roman,
Arial, Helvetica, or Courier, 12 pt size), with left justification and double spacing. Titles and subtitles must be clearly
indicated and pages must be numbered (no other header/footer information is allowed). The paragraphs must not be
indented and they must be separated by a blank line. The paper should normally not exceed 16 standard pages (32
rows by 60 characters) in length. The main text, without author(s) name(s) and institution(s), should be saved in a .doc
or .rtf file (e.g., in MS Word – if non-Windows software is used, the author must perform the necessary conversion to
assure seamless operation on the Windows platform). Tables and figures should not be included in the text (but their
position should be indicated). They should be added as one or more separate files. Figures should be provided in
camera-ready format without excessively small details. Graphs, schemes, and diagrams should be pasted from the
original program into a .doc file as objects. Photographs should be supplied in high-resolution (> 300 dpi) graphic files
as JPG, TIF, or PNG.
Manuscript Submission: The files containing the text, tables and figures should be named by the first author’s surname
and a short description of the file (e.g. stern-text.doc, stern-tables&figures.doc). In another separate file (e.g. stern-about
authors.doc) the basic information on the paper should be provided – title of the paper, name(s) of the author(s), title(s),
institution(s), and exact address of the author the Editorial Board will contact for further correspondence (including
telephone number, fax number, e-mail address, home page URL if possible etc.). All the files should be sent by e-mail
to miran.mozina@guest.arnes.si After editorial consideration and review process, a copy of the manuscript will be
returned to the author together with the two reviews and editorial opinion on acceptability. In case the manuscript is
accepted for publication, the author must take into account all the suggestions (including language and style changes)
while preparing the final version. The text in the final version should include (after the title of the paper) the authors’
names and institutions, contact information, and potential additional information on funding, congress presentation
and/or acknowledgements. The files should be mailed to the Editor-in-Chief. For any additional correspondence please
make use of e-mail.
Copyright: It is a condition of publication that authors assign copyright of their articles, including abstracts, to the
Publisher: the Slovenian Umbrella Association for Psychotherapy. Further publication of the material is possible with
the permission of the Publisher. Editorial and Advisory Boards assume no responsibility for the expert opinions, claims,
and conclusions stated by the authors in their papers. After publication a complete copy of the relevant issue of the
journal will be sent free of charge to the author.
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kjer je označen predvideni položaj slike (npr. najprej v svoji vrstici podate informacijo: ‚vstaviti
sliko 1’, pod njo pa ime in za piko naslov slike: ‚Slika 1. Odnos med X in Y …’). Slike morajo
biti izdelane brezhibno in z dovolj velikimi črkami, številkami in ostalimi znaki, ki omogočajo
pomanjševanje brez večje izgube preglednosti. Ne uporabljajte barv, pač pa, če je potrebno,
različne dobro razločljive rastre, sivine in/ali vzorce. Grafe v datoteko s tabelaričnimi in grafičnimi prikazi prilepite v taki obliki, da jih bo možno urejati v izvornem programu (npr. Excelov
grafikon prilepite kot predmet in ne kot sliko ali metadatoteko). Fotografije z visoko ločljivostjo
(> 300 dpi) naj bodo shranjene v kar najboljši kvaliteti grafičnega formata JPG, TIF ali PNG.
Sheme in diagrami naj bodo iz izvornega programa prilepljene v datoteko kot predmet, izjemoma kot slike navedenih grafičnih formatov z visoko ločljivostjo. V primeru posebnih zahtev (npr.
pri uporabi manj običajnih programov za generiranje slik ali če se določene slike ne da izdelati
računalniško), se o načinu priprave slik predhodno posvetujte s tehničnim urednikom revije (enaslov: denis.hilcer@viaq.si).
Tabele naj bodo natipkane z enojnim razmikom. Nad tabelo naj bo (v datoteki s tabelaričnimi
in slikovnimi prikazi) izpisana zaporedna številka tabele in za piko njen naslov (npr. Tabela 1.
Primerjava vedenjskih vzorcev …). Tabela mora biti informativna brez posebnega sklicevanja na
besedilo, torej opremljena s potrebnimi informacijami in po potrebi z opombami. V besedilu se
sklicujte na sliko ali tabelo (npr. z ‚glej sliko 1’, ‚v tabeli 2’ ...), saj prikaz ne bo nujno na mestu,
ki ste ga predvideli.
V poglavju o rezultatih naj bo isti podatek vedno prikazan le enkrat. Izberite najbolj primeren
in informativen način (slika, tabela ali prikaz v vezanem besedilu).
Opombe k besedilu naj bodo pomaknjene na konec besedila pred seznam literature. Ne uporabljajte računalniškega formata opomb. V glavnem besedilu označite opombo z njeno zaporedno številko takoj za besedo ali ločilom, in sicer v pisavi superscript („nadpisano”). V taki pisavi
naj bo tudi številka pred besedilom opombe. Opombo dodajte samo, če je res nujno. Bibliografskih opomb (tj. takih, katerih poglavitna vsebina je navedba vira) ne sme biti.
Citiranje, literatura. Uporabljene reference drugih avtorjev v besedilu citirajte po temle
zgledu, npr. Berne (1962) ali (Berne, 1962). Vedno navedite tudi strani v viru, kadar je to smiselno, npr. (Berne, 1962: 25). Kadar je citiranih več avtorjev, so navedeni v abecednem redu, npr.
(Lambert, 2003; Stern, 1992; Varga, 1953). Citati posameznih referenc so ločeni s podpičjem,
npr. (Berne, 1970; Freud, 1929). Kadar so citirano delo napisali trije avtorji ali več (do vključno
šest), so pri prvem citiranju vedno navedena imena vseh soavtorjev, npr. (Trstenjak, Ramovš,
Ule in Pečjak, 1967), pri morebitnih naslednjih citatih pa le ime prvega avtorja, za druge pa je
dodano le ‚in dr.’ oz. ‚et al.’; drugi citat bi se tako glasil (Trstenjak in dr., 1967). Kadar je citiranih več del istega avtorja, napisanih v istem letu, so letnicam dodane male črke po abecednem
redu, npr. (Peklaj, 1968a, 1968b). Imena istega avtorja ali urednika v zaporednih referencah ne
ponavljamo, npr. (Miller, 1992: 121-122; 1997: 26-29). Ko citiramo sekundarni vir, zapišemo
takole (Capra v Burman, 1999: 37) in na seznam virov ne uvrstimo primarnega vira (v našem
zgledu Caprovega dela), temveč samo sekundarni (v našem zgledu Burman). Če prispevek vsebuje gradivo, ki zapade avtorskim pravicam, morate sami zaprositi za dovoljenje za objavo. Tako
gradivo mora biti opremljeno z navedbo vira.
V seznamu literature na koncu prispevka so navedena po abecednem redu avtorjev (in brez
zaporednih številk) vsa v besedilu citirana dela (in samo ta). Pri navedbi vira so vedno izpisana imena vseh avtorjev prispevka, ne glede na to, koliko jih je. Navedki prispevkov v revijah
morajo vsebovati priimek avtorjev, začetnice imena, leto izdaje, naslov prispevka, polno (neokrajšano) ime revije, letnik, če se v vsakem zvezku znotraj istega letnika število strani začne z
1, tudi številko zvezka (v oklepaju), in navedbo strani, na katerih je natisnjen prispevek (pri tem
uporabljamo pomišljaj –, ne vezaj -). Pri tem je potrebno paziti na ločila, ki ločijo posamezne
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enote navedka. Ime revije in letnik izhajanja pri navajanju prispevkov v revijah ter naslov
knjige (tako pri avtorskih kot pri urejenih knjigah) so v poševnem tisku.
Prispevek v reviji vsebuje priimek avtorja, začetnice imena, leto izdaje, naslov prispevka,
polno ime revije, letnik, številko revije, strani. Pazite na ločila in na pokončno in ležečo pisavo
(naslov revije je v ležečem tisku). Primer:
Hettinger, R. in Kächele, A. (2006). A retrospective account of former bulimic patient. International Journal of Psychotherapy, 10 (3), 62-71.
Navedba avtorske knjige vsebuje priimek avtorjev, začetnice imena, leto izdaje, naslov knjige, kraj izdaje in založbo. Naslov knjige je v ležeči pisavi. Primer:
Jung, C. G. (1989). Spomini, sanje, misli. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
Navedba poglavja avtorja v knjigi z urednikom vsebuje priimek avtorja, začetnice imena,
leto izdaje, naslov poglavja v knjigi, začetnice imena ter primer urednika, označbo, da gre za
urednike, naslov knjige, stran, na kateri je natisnjeno poglavje, kraj izdaje in založbo. Naslov
knjige je v ležeči pisavi. Primer:
Kociper, J. (2005). Bolezen in zdravje v integrativni terapiji. V J. Bohak in M. Možina (ur.),
Sodobni tokovi v psihoterapiji: od patogeneze k salutogenezi (str. 68-83). Maribor: SKZP.
Vsaka navedba prispevka, katerega naslov ni v enem od pogosto uporabljanih svetovnih
jezikov (npr. angleškem, nemškem, francoskem, italijanskem, španskem) mora imeti v seznamu
referenc v oglatem oklepaju dodan tudi naslov prispevka, preveden v angleški jezik. Primera
navedbe:
Pogačnik, V. (1995). Pojmovanje inteligentnosti [Conceptions of intelligence]. Radovljica:
Didakta.
Tušak, M. (1998). Barvne preference, simbolika barv in osebnost [Colour preferences, colour
symbolism and personality]. Psihološka obzorja, 7 (4), 67–79.
Sledi še nekaj primerov navajanja literature, ko gre za doktorske disertacije, neobjavljen vir,
prispevek iz strokovne konference oz. kongresa, spletni vir, več virov istega avtorja iz istega leta
in vir brez avtorja. Spletni vir opremimo z datumom, ko je bil dostopen. Pri objavah v dnevnem
tisku postavimo za številko časopisa v oklepaj še datum izida. Pri navajanju angleških virov se
držimo pravila, da so samostalniki in glagoli v naslovu pisani z veliko začetnico, vse ostale besedne vrste pa z malo. (Pravopis seveda zahteva, da pišemo z veliko začetnico tudi prvo besedo
v naslovu in podnaslovu, ki ga postavimo za dvopičje.):
Ambrož, M. (2002). Alternative razvoja humane paradigme post-industrijske organizacije.
Univerza v Mariboru: Fakulteta za organizacijske vede (doktorska disertacija).
Bresler, K. (1947). Spašavanje kozaračke djece godine 1942 (neobjavljeno).
Reed-Victor, E. (2001). Child Temperament and Personality. Prispevek, predstavljen na 10.
evropski konferenci o razvojni psihologiji, Upsala, Švedska.
Dienel, C. (2004). Family Policies in European Comparison. Http://www.european-socialwork.net (28. 11. 2004).
Dominelli, L. (1997 a). Anti-racist Social Work. Palgrave: Macmillan (druga izdaja).
Dominelli, L. (1997 b). Sociology for Social Work. Basingstoke, Palgrave: Macmillan.
Nacionalni program socialnega varstva do leta 2005 (2000). Ur. l. RS, 31/2000: 3777–3787.
Pošiljanje prispevkov. Prispevki morajo biti v elektronski obliki v formatu WORD ali RTF
in jih pošljite na naslov: bojcus@yahoo.com
Za lekturo prispevkov v tujem jeziku mora poskrbeti avtor sam. Ko nam boste prvič posredovali svoj prispevek, ga zaradi postopka slepe recenzije oblikujete v treh datotekah, tako da vanje
razdelite besedilo prispevka, grafični del ter podatke o prispevku in avtorjih:
DATOTEKA 1 (primer: stres-orig.doc)
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Navodila za objavo prispevkov

To je besedilo, ki vsebuje celoten prispevek, brez podatkov o avtorju. Naslov datoteke naj vsebuje ključno besedo iz naslova prispevka brez navedbe imena avtorja/avtorice.
DATOTEKA 2 (primer: stres-tabeleslike.doc)
To je datoteka s slikami, tabelami, grafi.
DATOTEKA 3 (primer: stres-prva stran.doc)
To je prvi list prispevka, ki naj vsebuje (če je članek po dogovoru napisan v katerem od drugih jezikov, morajo biti informacije tudi nujno v slovenskem in angleškem jeziku):
- naslov prispevka
- ime in priimek avtorja/avtorice
- ključne besede: naj jih ne bo manj ko tri in – če ni nujno – ne več ko šest;
- prevod ključnih besed v angleški jezik
- povzetek: obsega naj 10―15 vrstic in v njem naj bodo zapisane najpomembnejše ugotovitve (sklepi) prispevka. Ne uporabljajte formulacij tipa „Prispevek predstavlja rezultate raziskave ...” ipd., temveč te rezultate (ali sklepe ipd.) na kratko obnovite.
- prevod povzetka v angleški jezik
- osnovne informacije o avtorici/avtorju: informacija o avtorju ali avtorici naj vsebuje samo
najosnovnejše podatke (npr. „Dr. X Y je docentka za sociologijo na Fakulteti za socialno delo v
Ljubljani, predsednica Društva za realitetno terapijo Slovenije). Avtorji ali avtorice morajo obvezno pripisati svoj naslov, telefonsko številko in elektronski naslov in posebej označiti avtorja
in podatke, kamor želite prejemati informacije o vašem prispevku.
Vaše besedilo bosta recenzirala dva strokovnjaka s področja, s katerim se ukvarja vaše besedilo. Recenziji sta anonimni, ne avtor prispevka in ne recenzenta ne bosta vedela drug za drugega. Po končanem redakcijskem postopku in strokovnih recenzijah bomo izvod prispevka vrnili
avtorjem, skupaj z recenzijama in kratkim mnenjem urednika glede sprejetja besedila v objavo.
V primeru, da je prispevek sprejet v objavo, upoštevajte vse prejete pripombe, popravke in sugestije ter pripravite končno verzijo prispevka. Poslana končna verzija besedila pomeni tudi vašo
potrditev, da prispevka v podobni ali enaki obliki ne boste objavili v drugi reviji brez soglasja
izdajatelja. Uredniški odbor in izdajatelj ne prevzemata odgovornosti za strokovna mnenja in
trditve, ki so jih podali avtorji posameznih besedil.
V končni verziji naj bo prva stran besedila takoj za naslovom prispevka dopolnjena še z imenom in priimkom avtorjev, imenom inštitucije, kontaktnimi podatki in morebitnimi dodatnimi
informacijami o financerju študije, o tem, da je bil prispevek predstavljen na kakšnem od kongresov, ali zahvalo. Končno verzijo v elektronski obliki pošljete na naslov glavnega urednika.
Uredniški odbor revije KAIROS
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NAROČILNICA za KAIROS – slovensko revijo za psihoterapijo
KAIROS—Slovenska revija za psihoterapijo je uradna revija Slovenske krovne zveze za psihoterapijo. Na leto izidejo štiri številke. V njej so objavljeni prispevki z vseh področij psihoterapije in tudi z njenih mejnih interdisciplinarnih področij. Glavni cilji revije je
vzpodbujati razvoj psihoterapije kot samostojnega poklica in kot samostojne znanstvene discipline, ki se bo vedno bolj vpenjala tudi v akademski svet tako na Slovenskem
kot v tujini. Zato želimo z revijo v čim krajšem času prodreti v mednarodne bibliografske
baze in promovirati slovenske psihoterapevte in psihoterapevtke tudi zunaj naših meja.
Prav tako želimo prispevati k odprtosti in dialogu med različnimi psihoterapevtskimi pristopi. Po eni strani hočemo z revijo vzpodbujati objavo izvirnih znanstvenih člankov po
drugi strani objavo strokovnih prispevkov, ki poročajo o strokovnem delu in raziskovanju
v praksi. In nenazadnje želimo prispevati k izmenjavi stališč, izkušenj, mnenj ter dilem
v zvezi z aktualnimi psihoterapevtskimi temami in izzivi. Naročnina velja do preklica.
Naročilnico najdete tudi na spletni strani SKZP: www.skzp.org/kairos
LETNA NAROČNINA - 4 številke v 2 zvezkih. (v ceno je že vračunan 20 % DDV):
- za pravne osebe 44 EUR,
- za fizične osebe in knjižnice 34 EUR,
Naročilo velja do preklica
Naročam(o) Slovensko revijo za psihoterapijo – KAIROS.
Št. izvodov ______________
Status naročnika (ustrezno podčrtajte):

pravna oseba

fizična oseba

študent/ka

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

DA		

NE

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

Podpis _____________________________			
* podatke vpišejo pravne osebe

Žig*

