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 Miran MOŽINA

Uvodnik o ranljivosti

Editorial about vulnerability

Zgodbe so podatki z dušo.
Brene Brown

Pred Božičem je po elektronski pošti od znanke priletela povezava za predavanje profesorice 
socialnega dela dr. Brene Brown o ranljivosti, ki se mi je zdelo posrečen uvod v božično razpo-
loženje:

http://www.ted.com/talks/brene_brown_on_vulnerability.html
Zato sem povezavo skupaj z voščilnico poslal naprej prijateljicam, prijateljem, znankam in 

znancem. Nato pa se mi je zazdelo, da bi iz povzetka predavanja, ki ga predstavljam v nadalje-
vanju, lahko vzklil uvodnik. In to se je tudi zgodilo. 

Na podlagi svojih deset let trajajočih kvalitativnih raziskav tisočih zgodb, stotin intervjujev 
in fokusnih skupin je Brownova prišla do zanimivih ugotovitev o ranljivosti, ki jih v predavanju 
poda na duhovit način v obliki zgodb. In ker so zgodbe podatki z dušo, kot posrečeno navrže, 
njeno predavanje ni le informativno, ampak tudi navdihujoče. Verjetno tudi zato, ker jo je, kot 
sama poudari, raziskovanje ranljivosti globoko spremenilo, tako da ji je razširilo zaznavo in 
spremenilo način, kako živi, ljubi, dela in vzgaja. 

Sram je strah pred izgubo povezanosti

Najprej je šest let svojega raziskovanja posvetila sramu in o njem napisala knjigo. Sram 
definira kot strah pred nepovezanostjo oz. pred izgubo povezanosti: ali je kaj takšnega pri ali v 
meni, da, v kolikor bi drugi vedeli ali videli, ne bi bil vreden povezanosti. Sram je univerzalen, 
vsi ga imamo. Kdor ga ne doživlja, nima sposobnosti človeške empatije ali povezanosti. Nihče 
ne želi govoriti o njem, vendar manj kot govorimo o njem, več ga imamo. Kar okrepi sram oz. 
to, da nisem dovolj dober oz. vreden, je boleča ranljivost. Da pride do povezanosti, si moramo 
dovoliti, da smo zares videni taki kot smo.

Potem ko je raziskovalno obdelala sram, pa je prišla do ključne ugotovitve, da je samo ena 
spremenljivka razločila tiste, ki so imeli občutek lastne vrednosti s spremljajočim močnim ob-
čutkom ljubezni in pripadnosti, od tistih, ki so si prizadevali za dober občutek sebe in so se vedno 
znova spraševali, ali so dovolj dobri. Prvi so VERJELI, da so vredni ljubezni in pripadnosti! 
Verjeli so v lastno vrednost. Drugim pa je strah, da niso vredni povezanosti, preprečeval, da bi 
se povezali z drugimi.
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Značilnosti iskrenih ljudi

Nato je izbrala samo tiste intervjuje, v katerih so ljudje poročali o tem, da imajo občutek 
lastne vrednosti in se zamislila, katera beseda bi jih najbolje označila. In utrnila se ji je oznaka 
ISKRENI oz. AVTENTIČNI. Potem pa se je vprašala: Kaj imajo ti iskreni ljudje, ki živijo iz 
globokega občutka lastne vrednosti, skupnega? Odkrila je naslednje značilnosti:

• pogum – tako so npr. povedali zgodbe o tem, kdo so, s celim srcem in v njih so se upali 
pokazati kot nepopolni;
• sočutje – bili so sočutni najprej do sebe in potem še do drugih, ker so prišli do spozna-
nja, da ne morejo biti sočutni do drugih, če niso do sebe;
• povezanost – je bila posledica njihove avtentičnosti. Bili so se pripravljeni odreči tiste-
mu, kar so mislili, da morajo biti, in so sprejeli to, kar so. To se je pokazal kot nujen pogoj 
za razvijanje povezanosti z drugimi ljudmi;
• ranljivost – so popolnoma sprejeli, ker so verjeli, da jih tisto, kar jih naredi ranljive, 
naredi tudi lepe. Niso rekli, da je ranljivost prijetna niti niso rekli, da je boleča, kot je to 
Brownova pogosto slišala v intervjujih, kjer je raziskovala sram. Povedali so samo, da je 
nujna. Govorili so o pripravljenosti, da prvi rečejo: Ljubim te. O pripravljenosti, da nekaj 
naredijo, ko se znajdejo pred človeško zahtevno preizkušnjo, čeprav ni nobenih zagoto-
vil, nobene garancije, kako se bodo stvari iztekle. O pripravljenosti, da se npr. predihajo 
skozi čakanje na rezultat preiskave, ko je bil postavljen sum na raka. Ali pa so bili pripra-
vljeni vlagati vse, kar zmorejo, v ljubezenski odnos, čeprav ni bilo jasno, ali se bo izšel 
ali pa ne. In nenazadnje so poudarili, da živeti z ranljivostjo pomeni prenehati s poskusi, 
da bi jo nadzorovali in predvidevali.

Na tej točki svojega raziskovanja je Brownova doživela živčni zlom, saj je raziskovala ranlji-
vost z obratnim motivom, da bi jo namreč lažje nadzorovala in predvidevala. Poiskala je psiho-
terapevtko in na prvo terapevtsko uro prinesla seznam, kako živijo iskreni ljudje. Terapevtki je 
zaupala, da v sebi bije boj glede ranljivosti. Po eni strani se je zavedala, da je ranljivost v samem 
jedru sramu, strahu in našega boja za lastno vrednost. Po drugi strani pa ni mogla zapreti oči 
pred dejstvom, da je tudi izvor radosti, ustvarjalnosti, pripadanja in ljubezni. Terapevtki je tudi 
postavila pogoj, da se ne želi ukvarjati s preteklostjo, svojo primarno družino in svojimi otro-
škimi spomini, želi samo nekaj strategij za prihodnost (občinstvo se na tej točki najbolj prisrčno 
nasmeje njenemu humorju na svoj račun). In tako se je začela leto dni trajajoča notranja borba. 
Ko je ranljivost pritisnila, jo je potisnila nazaj. Na koncu je borbo izgubila, dobila pa je občutek, 
da bolj polno živi. Vrnila se je k raziskovanju in naslednji dve leti ugotavljala, kako se iskreni 
ljudje odločajo in zakaj se običajno ljudje tako borimo proti ranljivosti. Bilo ji je v olajšanje, ko 
je odkrila, da ni edina, ki se je borila proti ranljivosti in da je pot do sprejetja lastne ranljivosti 
za vse ljudi, ki si za to prizadevajo, dolga. Odprle so se ji tudi oči za zaskrbljujoče dejstvo, da so 
se v ameriški družbi pandemično razširile zadolženost, prenajedanje s posledično debelostjo ter 
odvisnosti od alkohola, drog in zdravil. Vse to je zagledala kot destruktivne načine borbe ljudi z 
lastno ranljivostjo. »Živimo v ranljivem svetu!« je na tem ozadju prepričljivo zaključila.

Naj na tej točki dodam še svoj komentar. Vsi vemo, da naša lastna ranljivost bolj priplava 
na površje ob velikih stresnih dogodkih, npr. ko izgubimo bližnjega ali službo, ko čakamo na 
rezultat preiskave ob sumu na raka, kot je že omenjeno zgoraj itn. Tisto, kar lahko večkrat ostaja 
očem skrito in zahteva za prepoznavanje bolj tankočutno samoopazovanje in samospoznavanje, 
pa so večja ali manjša »zasenčenja« ob drobnih vsakdanjih dogodkih, npr. ko naj bi nekoga po-
vabili na zmenek, ko zbolimo in moramo bližnjega prositi za pomoč, ko bi naj dali znak za seks, 
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ko na zabavi dobimo občutek, da je naša partnerka ali partner bolj prijazen in bolj sproščen do 
drugih kot do nas, ko naj bi v krogu kolegov predstavili svoje delo itn. Nenadoma lahko npr. ob 
drobni opazki ali kretnji drage osebe začutimo premik v razpoloženju in kot bi nekdo privil luč, 
naša dobra volja začne ugašati. Namesto da bi svetili, začnemo brleti, zmanjša se naše veselje do 
življenja, naš »joie de vivre«. In v zvezi s tem se večkrat pokaže paradoks. Če se nam zgodijo 
veliki pretresi, praviloma sebi lažje dovolimo stik z ranljivostjo in tudi drugi nam lažje izrazijo 
sočutje. Ko pa se vedno znova dogajajo zasenčenja ob drobnih dogodkih, si to težje dovolimo in 
oprostimo, se lahko celo sramujemo, pa tudi drugi lahko imajo (vse) manj sočutja.

Kako se borimo proti lastni ranljivosti

Odkritja Brownove o tem, kako so se njeni intervjuvanci borili proti ranljivosti in ki jih je 
posplošila, so:

• Otopitev - problem je, da ko nas preplavijo neprijetni občutki ranljivosti, s tem ko npr. 
sežemo po hrani, alkoholu, drogah ali zdravilih, ne moremo otopeti samo nelagodnih ob-
čutkov in čustev. Ne moremo prenehati čutiti žalosti, strahu, sramu, razočaranja, ne da bi 
otopeli drugih čustev, ki pa si jih želimo čim več,  npr. veselja, hvaležnosti, zadovoljstva, 
sreče. Ne moremo selektivno otopeti dela sebe, ne da bi otopeli celega sebe. In potem smo 
nesrečni, iščemo smisel in se poskusimo še bolj otopeti, znajdemo se v začaranem krogu.
• Skušnjava gotovosti - pogosto uporabimo strategijo, da poskušamo vse, kar je negoto-
vo, narediti gotovo. To se lahko npr. pokaže, ko poskušamo drugim dokazati, da nimajo 
prav, ko obtožujemo druge, ko cele družbene skupine poskušajo preglasiti ali celo utišati 
druge itn. Bolj kot nas je strah, bolj smo ranljivi in bolj si lahko poskušamo pomagati z 
nadzorovanjem in omejevanjem drugih. Tako danes npr. izgleda politika. Ni več dialoga, 
pogovora, prevladuje izsiljevanje in obtoževanje. To pa ni konstruktiven način razreševa-
nja lastnega nelagodja.
• Perfekcionizem oz. prizadevanje po popolnosti, ko bi radi vse, še posebej tisto, kar nas 
moti, vznemirja, boli, uredili po predalih in škatlah. Brownova kot primer vzame vzgojo 
in apelira, da naj ne vzgajamo otrok tako, da bi bili popolni. Kot alternativo predlaga, 
da naj raje npr. hčerki ali sinu pogledamo v oči in ji oz. mu rečemo: Nisi popolna, toda 
vredna si ljubezni in tega, da pripadaš.
• Pretvarjanje, da to, kar počnemo, nima vpliva na druge ljudi. To počnemo v zasebnem 
življenju in poslovno, pa naj gre za izlitje nafte, odpuščanje, finančne težave itn.

Kako lahko sprejmemo lastno ranljivost

Namesto tega je Brownova ponudila naslednje možnosti, kako lahko sprejmemo lastno ran-
ljivost:

• Da bi si dovolili pogledati v globine lastne ranljivosti in dovolili, da nas drugi vidijo 
kot ranljive. 
• Da ljubimo z vsem svojim srcem, čeprav ni zagotovila, da nam bo v nekem odnosu 
uspelo. 
• Da vadimo hvaležnost in veselje v trenutkih hudega strahu. In da se takrat spodbujamo: 
Ali lahko ljubim tako močno? Ali lahko goreče verjamem v to, kar mi je pomembno? 
• Da smo sposobni ustaviti se in namesto, da bi to, kar se utegne zgoditi ne videli kot 
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grožnjo ali katastrofo, ampak da bi si raje rekli: Tako sem hvaležen, ker to, da čutim svojo 
ranljivost, pomeni, da sem živ.
• Da verjamemo, da je to, kakršni smo, dovolj. Da nam ni potrebno kar naprej nekaj 
popravljati pri sebi ali drugih, se truditi, naprezati, da bi bili podobni nekemu idealu, ne-
čemu, kar je boljše od tega, kar smo. Ko delujemo iz tega mesta, torej iz sprejemanja tega, 
kar smo in kar pač je, prenehamo kričati in začnemo poslušati, postanemo prijaznejši in 
nežnejši do ljudi okoli nas in do samih sebe.

Ko sem poslušal predavanje, sem se ponovno zavedel, da sem se v veliki meri posvetil psi-
hoterapiji zato, da bi si pomagal bolje razumeti in obvladovati lastno ranljivost. Upal sem, da jo 
bom v procesu lastne osebne izkušnje »predelal«. In da mi bo pomagalo tudi to, da jo bom spo-
znaval preko izkušenj svojih pacientov. Danes vem, da sem še vedno v procesu, na poti k temu, 
da bom VERJEL, da sem vreden ljubezni in pripadnosti tudi v tistem delu, kjer sem ranjen. V 
nekaterih trenutkih, ko me zasenči lastna ranljivost, me še vedno sem in tja obišče sram. In strah, 
da če jo bom izpovedal oz. pokazal tistemu ali tisti, ki mi veliko pomeni, da se bo prekinil stik, 
prekinila povezanost. Danes vem, da rezultat »predelovanja« ne bo večji nadzor nad ranljivostjo. 
Da me bo vedno znova presenetila in da bo vedno znova zahtevno spustiti se v njene globine 
s čuječnostjo, s sprejemajočim zavedanjem. Tako kot to uspeva Brownovi skupini »iskrenih«.

Kar mi večkrat pomaga, ko me preseneti bližnje srečanje z ranljivostjo, je umik v ustvarjalno 
samoto, ki se me usmili s pesniškim navdihom. Tako sem pred časom napisal pesem, ko so se 
upanja uprta v hojo k ljubezni v dvoje ponovno izjalovila in ko se je znova potrdilo to, na kar 
opozarja tudi Brownova – da lahko računamo le na negotovost:

 
KAKO TO
 
Kako to,
da ne vemo,
kdaj je zadnjič.
 
Kdaj je zadnji vroč poljub,
ki je na mojih ustnicah
ostal celo najbolj ljub,
ves nenačrtovan
in nepričakovan.
 
Kako to, da ne vemo,
kdaj je zadnja šala,
ki naj trpkost bi zmehčala,
kdaj je zadnji skupni smeh,
zadnji kozarec vina,
ki se tiče samo dveh.
 
Kako to,
da ne vemo,
kdaj strmoglavljamo
iz upanja in hrepenenj,
ki so uprta v dvoje,
spet in spet v eno,

Miran MOŽINA
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samo,
trpko,
zapuščeno,
v vice,
ki nam postrežejo s koščkom
neuzrte še resnice.

Zapis študentke psihoterapije o srečanju z lastno ranljivostjo v procesu edukacije 

Ob poslušanju predavanja sem se ponovno zavedel, da podobno kot Brownova tudi sam ves 
čas, odkar delam kot psihoterapevt in učitelj psihoterapije, zbiram opise srečanj z ranljivostjo, ki 
mi jih pošljejo pacienti in študenti. Še posebno pa me privlačijo tisti opisi, kjer se pokaže, kako je 
možno lastno občutljivost postopno vse bolj sprejemati in najti preko nje povezanost z drugimi. 
Tako sem pred leti napisal članek, kjer sem uporabil nekaj dnevniških zapisov prostovoljnih so-
delavcev v projektu pomoči otrokom in mladostnikom s psihosocialnimi težavami. Za ranljivost 
sem uporabil prispodobo »črne luknje« (Možina, 2000). Tudi Brownova je pripravila parminutni 
risani film o sočutju, v katerem je ranljivost prikazana kot padec v črno luknjo. Tole je medrežna 
povezava: http://brenebrown.com/2013/12/10/rsabear/

Enega najbolj ganljivih opisov, ki me je zmehčal do solz in v katerem sem prepoznal veliko 
tega, kar sam doživljam v trenutkih srečanj z ranljivostjo, pa mi je pred leti poslala študentka 
psihoterapije, recimo ji Emanuela. Imela je dar pretanjenega samoopazovanja in vbesedenja. 
Njena ranljivost se je pogosto aktivirala pred preizkusi znanja, bodisi pred ustnimi ali pismenimi 
izpiti ali pred praktičnimi kolokviji, ko morajo študentje pripraviti transkript desetminutnega 
izseka terapevtskega srečanja s klientom in ga predstaviti učitelju in svojim kolegom. Takole je 
zapisala v odlomku svojega dnevnika, ki mi ga je poslala in v katerem je opisala svojo stisko 
pred praktičnim kolokvijem:  

»V zadnjem času sem v slabi koži. Nekako se sestavljam že leto ali več, pa se mi zdi, da 
se sprehajam po dnu krivulje, življenjskih vzponov in padcev. Velik vpliv na moje počutje 
imajo prav izpiti. Fakulteta. In zaključevanje projektov.

Velikokrat se mi zazdi, kot da se mi je nekaj podobnega kdaj že dogajalo. Intelektualno, 
razumsko se ne morem spomniti, kaj je to bilo, ampak vem, da sem v taki koži že bila in 
takrat klonila. Ne vem, če sem obtičala na dnu krivulje, bolj imam občutek, da sem iz 
krivulje na nek način izstopila. Takrat.... Kaj pa zdaj? Mi bo uspelo? V meni je želja, da 
bi premagala sama sebe. Vem, da se v meni skrivajo kapacitete za zmorem. Ampak kje 
so? V meni ima tako veliko moč apatija, pa sram in nemoč. Pa tisti klinčevi občutki, kako 
neumna in slaba, da sem.

In ti občutki, čeprav so samo občutki nekje v telesu, še vem ne kje, ali pa samo bežno vem, 
kje imajo tako rušilno moč. Nimajo ne veze, ne podlage s tukaj in sedaj, pa vendar tukaj 
in sedaj oblikujejo in preoblikujejo čisto po svojem merilu.

Ko omenjam, da ne vem, kje v telesu so, res ne vem, vem pa, da imajo rušilno moč. Da 
povzročajo napetosti, bolečine, bolezni, da izpijejo vso vitalno energijo in se gredo življe-
nje na svoj način.

Uvodnik o ranljivosti
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Pred kratkim sem si ponovno zadala cilj opraviti študijsko obveznost. Trenutek, ko si ne-
kaj zadam, veliko pomeni. Navadno sem takrat v dobri koži. Življenje teče po ustaljenih 
tirnicah. Takrat lahko vidim in začutim rezervo v sebi. Tako organizacijsko kot notranje 
kapacitete. Počutim se dovolj zbrano, prisotno, pametno, imam občutek, da pomnim. In 
lahko začutim moč želje, motivacijo in energijo, ki se takrat ustvarja in vem, da se tu skri-
va ključ, da bi mi uspelo. Takrat vem, kje je moje mesto. Po kateri poti hodim, kam pelje, 
vidi se do prvega ovinka in slutim, kaj je za njim. Radovedna sem. Lahkotno se počutim. 
Mlado, kot da je še vse pred mano. 

Ampak izziva se ne lotim. Še vseeno malo odlašam. Vedno se nekaj najde. Obveznosti 
take in drugačne, ki jih ni malo in se zdijo zunanjemu opazovalcu smiselne, logične in 
razumljive. V meni pa že kljuje občutek, da bežim. Polno opravkov, polno drobnarij, po-
spraviti še bolj, poknjižiti še bolj temeljito, obiskati poslovne ali druge partnerje postane 
nuja. Zdaj že vem, da se tako začne. Na ven super. Pohvale dežujejo. Opravljam stvari, ki 
so čakale na vrsto, lahko tudi po več mesecev, morda let. Super za zunanjega opazovalca. 
Za notranjega pa začetek boja.

Dnevi tečejo. Vse težje bežim. Rok se bliža. Začnem obtoževati. Za vse sem sama. Ja, tudi 
to je res. Za zunanjega opazovalca. Veliko stvari opravim sama. Skrbim za hišo, gospo-
dinjstvo, dva otroka, posel,  in kako zmorem še študirati? Ampak jaz vem.  Nisem sama. 
Ta jebeni občutek, kako prekleto sem sama izvira od tam,  ko obveznosti ni bilo, bila je 
svoboda, bil je čas, lahko bi bil mir in ne bi mi bilo treba biti tako sama.

Ampak takrat tega občutka nisem čutila, niti se nisem nanj ozirala. Saj sem imela muco, 
pa svoj domišljijski svet, pa nekaj starih mam – sosed, h katerim sem rada uhajala, da 
nisem bila sama.

Zdaj, ko me obdaja nekaj zvestih ljudi, sem pa tako sama. Zapiram se vedno bolj sama 
vase. Govorim o plehkih stvareh. Novicah. Pa otrocih. In zelo me zanimajo moževi pro-
blemi. Mož mi sledi. Pogovarja se z mano. Deli svoje izzive, težave, probleme… Super, 
sodelujeva, polno je problemov, ampak ne dotikam se svojih.

Telo deluje. Ponoči se potim. Prebujam se na uro in pol. Prva misel, faks. Ne bom zmogla. 
Preveč sem si zadala. Kdaj? Kako? Pa tako neumna sem? In vem, zdaj sem tam. V naj-
bolj pristnem doživljanju občutkov iz rane mladosti. Zdaj sem snažilka. Zdaj se sorodniki 
prepirajo, kdo je še tako neumen v naši žlahti, kot sem jaz. Ni ga med živimi. Morda bi se 
našel v kakšnem kolenu nazaj, verjetno, saj  nimajo podatkov za vse prednike.

Navadno zaspim. Prebudi me sunek. Sanje. Skupen imenovalec sanj je nemoč. Napre-
zanje do skrajnih meja, kričanje, dopovedovanje, dokazovanje, ampak zaman. Ostajam 
neopažena. Ignorirana. Nepomembna. Naučila sem se sprehoditi skozi napetosti v telesu, 
jih zaznati, se jim začuditi in jih potem malo umiriti. Tudi občutkom ne dajem več prav 
velike pozornosti. Npr. čeprav se v tem času prikrade nedefiniran strah, ki hromi in trese 
in ne vem kaj bi z njim, ne vstajam več in ne zaklepam vrat. Če je res hudo, prebudim 
moža in ga prosim, da me objame, stisne k sebi. To me pomiri. Mi da občutek varnosti. 
Počasi zaspim. Me pa vedno bolj preganja misel, kako grozno bi bilo, če bi se zgodilo, 
da bi obležala negibna, kot eden od klientov po kapi, in s temi občutki. Takrat ko sunek 
ustreli, moram vstati. Se usesti. Ozreti okoli sebe. Preveriti dogajanje okoli sebe. Vsaj 
s pogledom. Včasih je nemir trajal. Zaspati nisem več mogla. Kot preplašena sova sem 
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ždela in gledala in trepetala. Zdaj ne dovolim več, da bi tako dolgo trajalo. Ko občutki 
dosežejo svoj vrhunec, izstrel, je to hkrati točka, ko se začne umirjanje. 

V  tem obdobju me zebe. Trese. Tudi to vem, da ni zaupati telesu in dvigovati stopinj in 
nalagati na ogenj, kot sem to delala včasih, da bi se ogrela, telo pa je treslo in drgetalo 
po svoje. Zdaj diham. In čakam. Bo minilo. Če prej ne, ko bo prišel datum izpita. In minilo 
bo, ne glede na izkupiček. Če se bom pripravila, morda samo pripravljala, masakriranje 
pa je tako in tako neizogibno. No, minilo bo, ko bo odbila ura, ko imam obveznost, pa ne 
glede na to, ali se bom soočila ali pobegnila.

Dnevi tečejo. Še vedno hodim okoli vrele kaše. Telo boli. Bolj kot si želim zagrabiti srž, 
bolj boli in se upira na vse pretege. Pečejo me stegenske mišice. Vrat tako boli, da je 
gibljivost komaj nekaj stopinjska. Hrbtenica boli. Skeli. Peče. Migrene se pojavijo. Pa 
bledica, tista značilna. Jaz jo prepoznam nekaj dni pred možem. 

Doživljanje v teh dneh postaja vse bolj intenzivno. Seveda me občutki vse bolj preplavlja-
jo, močni del mene kopni, iskrice v očeh se izgubijo, barva oči ni več modra, postane siva. 
Vitalno energijo popijejo, kdo, morda čustva, notranji boji in upori. Vem samo, da je ni. 
Zjutraj težko vstanem. Še težje se odpravim pod tuš. Zavedam se, da je to del boja in da ne 
smem polagati pozornosti, ampak preprosto slediti rutini. Pa mi to vedno ne uspe. Tokrat 
se vrnem domov, ko otroke oddam v vrtec in se nežno spodbujam. Zdaj se ne obtožujem 
več kot včasih, kako da sem zanikrna in nesposobna in malomarna in za en drek žena in 
mama, in kakšen vzgled.

Ne, zdaj si rečem, ok draga moja, pojdi. Daj, saj  zmoreš. Za danes bo dovolj, če se stu-
širaš. In takrat se navadno vsujejo solze. Res nisem navajena, da sem prijazna do sebe in 
to očitno gane. Verjetno je težje doseči, da si prijazen do sebe, čeprav je pravi boj, bitka, 
mesarsko klanje, doseči, da so drugi prijazni do tebe. Ta boj sem izbojevala. Vsaj zado-
voljivo izbojevala. Celo suroveži so prijazni, no, pri miru me pa vsekakor pustijo. Ampak 
biti prijazen, ljubezniv in naklonjen do sebe, to pa je nov izziv. Verjetno je ta bitka težja. 
Ali pa vsaj bolj zagatna. Težko prepoznaš, zaznaš rušilca v sebi. Kdaj je tako pritlehen, 
da ga prej povzdiguješ, neguješ... v enem trenutku, bi pa moral spoznati, da ti zabada nož 
v srce. Ne gre. No, ali pa gre, ampak, pri meni počasi.

Še vedno se nisem stuširala. Odtavala sem. Res gre za težko opravilo. Zebe me. Tresem se. 
Drgetam. In boli. Vse boli. Glava. Vrat. Vretenca, bolijo in pokajo. Roke so tako šibke, da 
jih ne morem držat nad glavo. Stegna pečejo. V stopalu poka. Prebava se ustavi. Že nekaj 
dni ne odvajam. To je krč. Vem, da sem vsa v krču. Zato ne paničarim. Ne iščem čajev in 
odvajal, ampak čakam.

Ne, ne bom se vdala. Vseeno, čeprav težko in po večkratnih odtavanjih se vračam k sebi. 
K tuširanju. Daj, draga moja, daj. Mogoče vklopi radiator. Bolj toplo bo. Mogoče bo 
prijalo. Kaj še zmoreš? Odpreti pipo? Ok, ja to zmorem. Bom odprla pipo. Bravo. Zdaj 
teče voda, zrak se greje. Kaj pa ti, draga, kaj zmoreš ti? Vdihniti in izdihniti? Ja, zmorem. 
Čeprav ne globoko. Ampak vseeno globlje kot nekoč. Bravo. Zdaj že dihaš. Kaj še? O, 
slabo mi je. Poln želodec imam, čeprav še nisem jedla. Ok. To je želodec. Ampak ti se 
opogumljaš tuširati. Daj! Kaj še? Ok. Bom slekla jopico. Potem se bom pa malo usedla. 
Ne morem več. No, pa daj! Usedi se! Pa, daj, draga, kaj se greš. Vstani. Sleci se. Vrzi vse 
okoli sebe. Daj si duška. Aha, evo. To je to. Sprehajanje med močjo in nemočjo. Ta trenu-
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tek je bila v meni moč. Lahko sem jo začutila. Oplazila me je. Ja, daj, oprimi se je. Stopim 
pred ogledalo. Se pogledam. Popravim držo. Rame zravnam. Trebuh potisnem vase. Prsi 
izbočim. Takoj se počutim malenkost bolje. Pogrešam tisto sebe, ko sem si všeč. Ne vidim 
nič tistega, kar me pri njej navduši, ampak vseeno se počutim malo bolje. Prikrade se pri-
spodoba. Maček se pobira. Še vedno je povožen, ves crknjen, mršav, brezizrazen, ampak 
postavil se je na noge, pa čeprav je spet klecnil.

O moči sem govorila. Pomagalo je. Torej, draga moja, daj prestopi iz nemoči v moč. Od 
kje ta prekleti občutek nemoči? Vem, od kdaj, tudi od kje. Ampak takrat je bilo to zaga-
njanje. Ves čas zaganjanje. Iz obupa, nemoči, skrajnega dna. Na ven je morda delovalo 
kot moč. Ampak je bilo kričanje, dopovedovanje, moledovanje, največkrat zaman. Če sem 
hotela kaj doseči, sem morala po svoje, uporniško, sama, v akcijo, z namenom, da doka-
žem, da se pokažem, da spremenim prekleto slabo mnenje o meni. In spet, takrat sem se 
trudila, da bi spremenili mnenje o meni, zdaj bijem bitko, da bi sama spremenila mnenje 
o sebi. Se sprejela. Si bila naklonjena. 

Tuširam se. Nisem se še slekla. Daj, zdaj pa že pohiti. Ne ljubi se mi. Ne ljubi. Draga 
moja, to ni izgovor. Ne ljubi? Razloži, razdelaj! Si želiš ali ne? Ne ljubi pomeni, da nimam 
energije, želim pa si. Torej sledi želji. Zdaj je že pošteno toplo. Voda že nekaj časa teče. 
Morda se bo topla iztekla. Z mrzlo se ne maram tuširat. Zaprem pipo. Tega pa res ne bom 
tvegala. Ne morem definirati časa, ki ga rabim, da bom uspela stopiti pod tuš. Pogledam 
se v ogledalo. Sama sebi glasno rečem, daj, zmoreš, hočeš, želiš si. Močna si. Akcija. 
Dovolj masakra. In res odpade še nekaj oblačil. Spet lahko začutim, kako je v hipu odte-
kla energija. To se zgodi, kot da bi me nekdo izsesal. Lica čutim vdrta. Ob dotiku telesa 
hladen pot. Spet nemoč. Pomagalo je, da sem se gledala in spodbujala. Ponovi, draga 
moja, ponovi! Ponovim. Deluje. Gola stojim pred kabino. Zdaj pa res, samo še droben 
korak in sem na cilju. Dosežem vrh. Utrujena, ampak zadovoljna se predam kapljicam 
izpod prhe. In zdaj - uživam. Uživam v neke vrste odklopu. Zdaj voda teče po meni, milim 
se, drgnem, čistim in paše, tako paše. Ponovno se izgubim v svojem času. Voda kar teče 
in teče in lahko bi stala in se splakovala celo večnost. Pravzaprav se spet začenja nov 
boj, spodbujati se, da bo dovolj. Iskati trenutek iti izpod tuša. Ta bitka je manj naporna. 
Manj pogovarjanja, notranjih monologov. Enkrat pač pride ta trenutek in se opogumim in 
stopim izpod tuša. Takrat pa se mi zdi, kot da sem prišla v ta svet. Obrišem se in napravim 
kot običajen smrtnik. In dan potem nekako steče.

Sicer zaznavam mnogo drugačnega. Ampak za zunanjega opazovalca sem največkrat, 
če že zazna mojo šibkost, le siten, tečen sopotnik. Ne dopovedujem več drugim. Samo še 
sebi. Ja, veliko je sprememb od takrat, odkar bijem to bitko. Doživljanje se je v marsičem 
spremenilo. Lahko zaznam, kako drugače doživljam svoje otroke. Hčerko češem po tuši-
ranju in naenkrat se zalotim, kako sem nestrpna v tem. Začutim notranji nemir, tresavico. 
Kar nek obup. Pa ne vem, čemu bi to pripisala. Potem se umirim. Grem v tukaj in zdaj. 
Spremljam vsak pramen las posebej, vsak moj gib in zgodi se preobrat. Začnem uživati 
v česanju dolgih las. Tudi hčera mi začne vračati s sproščenostjo. Atmosfera v kopalnici 
se povsem spremeni. Posvetim se ji in razmišljam, ali je to tisto, kar me je tako motilo. 
Meni se niso posvetili in moj naravni odziv je, da reagiram živčno, nervozno. Je to moj 
implicitni spomin? Spomnim se, kakšne muke sem doživljala, ko so mi umivali glavo. 
Bolelo je, cukalo, praskalo. Tudi besede ob tem so bolele. Ampak da se drugače. Lahko je 
prav lepo. Lahko pričaram čaroben večer. Užitek ob tem, ko se posvetim urejanju hčerke 
in hkrati pomislim, da vendar s tem negujem tudi svojo dušo. Morda preoblikujem moj 
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rani spomin.

Spet drugič gledam mlajšo hči iz profila. Joka. In naenkrat se mi zazdi, da je taka, kot sem 
bila jaz na eni sliki. Vsa objokana. Stisnem jo k sebi. Pocrkljam. Spet ne vem, ali crkljam 
njo ali sebe. Važno, da deluje. Na obe.

Opazujem ju, kako sta razigrani. Veseli. Domiselni. Kako pojeta in plešeta. Kako radi 
nastopata. Kako iščeta iskrice v mojih očeh. In ko jih najdeta, ko jih uspeta prebuditi, se 
njuna sreča eksponentno stopnjuje.

Moj notranji film pa se vrti po svoje. Spomini naletavajo, četudi se trudim in vračam, da 
bi užila to, kar je edino resnično v tem trenutku. Ampak je težko. Ko gledam ponosni dekli-
ci, se mi stoži. Jaz ponosa nisem mogla uzreti. Ko sem bila razigrana, sem se afnala. Ko 
bi pela, sem bila obledna. Ko bi govorila, sem bila priskutna. Ko bi domišljiji rada dala 
svojo pot, sem lagala. Ko sem lagala, sem bila pokvarjena. Uh, še bi lahko naštevala. 
Ampak dovolj masakra.

Pa vseeno lahko uzrem, kje se je že začelo. Kako je dvoletni otrok ponosen, ko nekaj 
zmore sam. Obuti čeveljček. Zapeti vrstico. Šteti do tri. Ponos pa tak, kot ga jaz v sebi 
še nisem začutila. Ja, ti občutki so pravi. Iz tega se izhaja. Raste. Hvala Bogu za drugo 
gnezdo, vem, da bo dalo ogromno izkupička prav meni.

Še nekaj opažam. Da v času, ko sem v slabi koži, toleranca izkopni. Potrpljenja je manj. 
Bolj sem razdražljiva. Napeta. Čustveno manj stabilna, hitro me nekaj gane. Solze so 
bolj na površju. In zvok. Ne prenesem glasnih zvokov. Motijo me. Po mojem je živčni 
sistem tako vzburjen, da si želi samo mir in blage dražljaje. Nič agresivnega. Ne močnih 
objemov. Ne glasnih zvokov. Ne velikih zahtev. Ne hitrega tempa. Vse počasi. Korak za 
korakom.

Težko se osredotočim. Težko začnem katerokoli opravilo. In težko končam, zaključim ka-
terokoli opravilo. Tudi na to sem se že kar aklimatizirala. Ne obtožujem se več za splošno 
nizko produktivnost. Jo pač sprejmem in vem, da se bo še vse spravilo v ravnotežje. Ko 
sem v dobri koži, nadoknadim, na dolgi rok se ne pozna, da je produktivnost nizka, seveda 
če ne upoštevam oportunitetne izgube. Ampak s to izgubo se še mnogi uspešni gospodar-
stveniki ne ukvarjajo, torej si jo na tem nivoju lahko tudi jaz oprostim. Pomembno je, da 
vem, da obstaja. Naj ostane kot vir. Moj skriti vir. 

Tudi spomin se takrat poslabša. Kar nekako besede ne pridejo na zaslon. Težje se izra-
žam. Manj vem. Ampak vem, da se to povrne. Ko se bom izkopala iz travme, sicer obu-
jene, ponovno aktivirane, ko se bom uspela pomiriti, se bo pomiril tudi parasimpatikus. 
Ko bo v ospredju simpatikus, bo lažje. Takrat bom pametnejša. Zdaj ni čas, da intelek-
tualiziram. Zdaj je čas, da se posvečam sebi. Da se obračam k sebi. Da se negujem. Da 
si prisluhnem. Da iščem svoje središče. Svoj fokus. In se nežno usmerjam na lastno pot.

Aha, to obdobje še nekaj prinese. Tudi svojo mamo doživljam po starem. Se mi zdi, da 
regrediram. Spustim se nekaj stopničk niže. Spuščam se v petelinje boje. Zaganjam se in 
dopovedujem, pa čeprav zapenjam za življenjsko povsem nepomembne stvari. Ko gledam 
vanjo, se mi zdi, da strmim v žrtev. Vse, kar vidim, je žrtev. Prekleta moč zapakirana v 
strašno nemoč. Noro, kako v tem obdobju vpliva name. Po eni strani me povsem izpije, 
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hkrati pa v tej klinčevi koži obudi v meni bojevnika, upornika. 

Po enem takih bevskanj in revskanj, ko ne ona meni in ne jaz njej ne dopustiva, da bi 
katerakoli drugi kanček prisluhnili, se morda začutili, kaj šele si prikimali, sem zaznala, 
koliko energije sem že ob pol devetih zjutraj potrošila za prazen nič. Takrat sem si resno 
pogledala v oči, se začudila, draga moja, vseeno nisi tako uboga, tako nemočna. Če si se 
tako razhudila in potrošila toliko gibov in besed, kako bi izgledalo, če bi to pretvorila v 
učenje, pisanje. Karkoli usmerjeno v svoj cilj, k sebi.

Vikend je. Izdelek bi moral biti že napisan. Pa še vedno nič. Razen masakra. Mož me 
spremlja že dan ali dva, se mi zdi, da se mu smilim, pa je ob tem tako nemočen. Sprašuje, 
kako mi lahko pomaga. Vprašanje, mislim, da prvič vzamem zares. Dovolim si ga slišati. 
Sprašuje me, če mi lahko pomaga. Do sedaj sem ga vedno nesramno zavrnila. Ali z opaz-
ko. Aroganco. Štosom. Vedno z nečim, kar ga je  porivalo stran od mene. Tokrat sem se 
tudi sama vprašala, draga moja, kaj bi ti pomagalo. Nežnost. Pozornost. Da je ob meni. 
Samo to. Z mano. Ob meni. Nič prepričevanja. Dopovedovanja. Ne zmorem še ubesediti, 
kaj vse se dogaja z mano, v meni. Tako ali tako pa pravih besed v tem trenutku ni.

Privoščila sva si sprehod. Pa savno. Nekaj intimnosti. In tudi sama sem se počasi začela 
obračati k sebi. Spontano se je zgodilo. Napisala sem načrt za izdelavo transkripta. Po-
slušala sem eno terapevtsko srečanje. In izbrala kar prvo. Običajno je bil to najtežji del. 
Izbrati seanso, ki bo vsaj približno za v javnost. To je včasih vzelo ure in ure poslušanja, 
seciranja.

Tokrat je bilo drugače. Prvi posnetek. Ok. Sprejela ga bom. Sprašujem se, je to morda 
sreča, apatija, predaja, izčrpanost, morda nezavedno išče zavrnitev, potrditev v zavrnitvi 
ali pa znanilec moje lastne spremembe, osebne rasti.  Poslušam še enkrat. Zalotim se, 
kako mižim, tako me je sram. Kaj govorim, osredotočena sem na vsak stavek, na vsako 
besedo, ki ni na mestu. Ampak nek drug del mene vztraja. Spet gre bolj za občutek. Draga 
moja, poslušaj še enkrat in še enkrat. In res, večkrat kot sem se poslušala, bolj sem se 
sprejemala. Lažje sem si prisluhnila. Bolj sem se oddaljevala iz globin v tukaj in zdaj. 
Vse bolj in bolj sem lahko začutila izkupiček srečanja. Vendarle sva nekam prišli. Nekaj 
uvideli. Pa je prišel trenutek, ko sem vzela računalnik pod prste in začela pisati. In tudi 
premiki so se začeli dogajati. Napetost v vratu je popuščala. Se vsaj spreminjala. Dobila 
je neko dinamiko. Dosegla sem že gibljivost 180 stopinj. Bravo. Telo postaja lažje. In na 
trenutke se zalotim, da sem radovedna. Da si nisem ravbar, ampak raziskovalec. Zanima 
me, na kaj bi lahko bila še pozorna, ko sem klientko inducirala v trans. Lahko prisluhnem 
odtenkom. Uglašenosti. Zaznam mimohodke, ampak sem tudi vesela za globok trans, ki 
ga je uspela klientka razviti. Moj glas mi ni več tuj. Ne mrazi me ob poslušanju, ampak se 
osredotočam na mnoge podrobnosti, z radovednostjo. Zanimanjem.

In moja sošolka Janja. Hvala Bogu, da mi jo je poslal. Ne vem, s čim sem si jo zaslužila. 
Neomajna je. In tako jo potrebujem. Ne vem, kako se njena vloga razlikuje od moževe, 
ampak njo zmorem sprejeti na drugačen način. Morda sem manj čustveno vpletena. Mor-
da gre za iskreno prijateljstvo in ob tem brezpogojno sprejemanje. Ne vem, vem samo, 
da jo rabim in da si v tem trenutku lahko privoščim, da vzamem, kar mi ponuja. Saj v 
življenju se stvari spravljajo v ravnovesje in verjetno se bosta najini vlogi na dolgi rok 
obrnili, pa bom takrat vračala.
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No, pa naj se na koncu vrnem na začetek. Omenila sem, da se mi zdi, da se mi zgodovina 
ponavlja.  Slučajno mi je med vikendom po petnajstih letih v roke prišel indeks Fakultete 
za družbene vede v Ljubljani. Tudi takrat sem bila na isti točki, kot sem danes, diplomsko 
nalogo sem imela že spisano, mentor jo je malenkostno popravil in ko mi jo je vrnil, je 
naredil kapitalno napako. Pohvalil me je. Čudil se je nad mojim diplomskim delom. Pi-
sala sem o temi, ki je bila takrat v Sloveniji povsem nova domena. Pohvala me je stala. 
Diplomske naloge nisem nikoli oddala.

Izgovore sem iskala v dveh majhnih otrocih, pa poslu, zasedenosti takšni in drugačni. Na 
koncu sem zbolela, se pripeljala na rob smrti. In si priigrala dovolj dober razlog, da sem 
ga sprejela in odstopila. Prestopila na drugo krivuljo. Čeprav sem se masakrirala in si 
močno želela, nisem zmogla. Priti do diplome, kaj naj s tem, če sem pa butasta snažilka.«

Analiza študentkinega zapisa iz vidika ranljivosti

Dragocenost Emanuelinega zapisa zame ni samo v tem, da je tankočutno opisala pogrezanje 
v lastno ranljivost ob neki obremenilni okoliščini, v tem primeru pred preizkusom znanja, ampak 
da je tudi pokazala, kako je možno s čuječnostjo, to je s sprejemajočim zavedanjem ranljivosti 
postopno zlesti iz luknje sramu, občutkov krivde in manjvrednosti k ponosu in boljšemu občutku 
sebe. Svoje sesedanje v ranljivost je opisala z:

• apatijo, sramom (»mižim, tako me je sram«), nemočjo in občutkom, da je neumna in 
slaba;
• občutkom prikrajšanosti, osamljenosti (»za vse sem sama«) in zapiranjem vase;
• odlašanjem in izogibanjem tistemu, kar naj bi naredila zase z bežanjem v druge ak-
tivnosti in v altruizem (»hodim okoli vrele kaše«, »delam razne drobnarije«, »govorim o 
plehkih stvareh«, »zanimajo me moževi problemi«);
• obtoževanjem in razvrednotenjem same sebe (»masakriranje«, »sem zanikrna in ne-
sposobna in malomarna in za en drek žena in mama«);
• preobremenjevanjem (»preveč si zadam«) in zaganjanjem iz obupa in nemoči;
• povečanjem napetosti in mišičnimi bolečinami (omejena gibljivost vratu s tenzijskim 
glavobolom, »pečejo me stegenske mišice, hrbtenica«);
• postopnim padcem produktivnosti in učinkovitosti (»težko začnem in končam katero-
koli opravilo«);
• padcem tolerance, potrpežljivosti in povečano razdražljivostjo in občutljivostjo (»hitro 
me nekaj gane, solze so bolj na površju«, »ne prenesem glasnih zvokov«, »nič agresivne-
ga, ne močnih objemov, ne glasnih zvokov, ne velikih zahtev, ne hitrega tempa«); 
• vračanjem neprijetnih spominov iz otroštva z občutki manjvrednosti, ponižanosti, ne-
opaženosti, prezrtosti in nemoči (»spomnim se, kakšne muke sem doživljala, ko so mi 
umivali glavo. Bolelo je, cukalo, praskalo. Tudi besede ob tem so bolele.«);
• motnjami spanja zaradi napadov tesnobe (»nedefiniran strah, ki hromi in trese«, »su-
nek ustreli, moram vstati«); 
• motnjami v delovanju vegetativnega živčnega sistema (potenje, mrazenje, izguba vi-
talne energije, bledica, zaprtost - »prebava se ustavi«);
• nestrpnostjo, notranjim nemirom, tresavico;
• motnjami pozornosti, spomina, koncentracije, upadom govornih sposobnosti in ne-
zmožnostjo opisa trenutnega doživljanja ranljivosti (»težko se osredotočim«, »spomin 
se poslabša, besede ne pridejo na zaslon, težje se izražam, manj vem«; »ne zmorem še 
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ubesediti, kaj vse se dogaja z mano, v meni. Pravih besed ni.«);
• zavračanjem pomoči od moža (»moža nesramno zavračam z opazko, aroganco, što-
som«);
• regresom v odnosu z mamo (»spuščam se v petelinje boje«, »po eni strani me povsem 
izpije, hkrati pa v tej klinčevi koži obudi v meni bojevnika, upornika«). 

Čeprav je Emanuelin opis sesedanja v črno luknjo ranljivosti dragoceno natančno izrisan, 
pa je zame še bolj navdihujoč opis premikov iz »nemoči v moč«, kot je sama rekla. Preobrate, 
ki so se »zgodili spontano«, je opisala v odnosu s hčerkama, z mamo, možem, in zame najbolj 
ganljivo, ko je bila sama s sabo pod tušem:

• premiki v odnosu s hčerkama: 
- pri česanju hčerke »grem v tu in zdaj, spremljam vsak pramen las posebej, vsak moj gib 
in zgodi se preobrat. Začnem uživati v česanju dolgih las […] Lahko je prav lepo. Lahko 
pričaram čaroben večer. Užitek ob tem, ko se posvetim urejanju hčerke in hkrati pomi-
slim, da vendar s tem negujem tudi svojo dušo.«; 
- tolaženje jokajoče hčerke z objemom je hkrati tolaženje, objemanje sebe (»Stisnem jo k 
sebi. Pocrkljam. Spet ne vem, ali crkljam njo ali sebe. Važno, da deluje. Na obe.«);
- zrcaljenje razigranih hčerk, ko pojeta in plešeta (»Kako radi nastopata, Kako iščeta is-
krice v mojih očeh. In ko jih najdeta, ko jih uspeta prebuditi, se njuna sreča eksponentno 
stopnjuje.«);
• premik v odnosu z mamo: »Po enem takih bevskanj in revskanj, ko ne ona meni in ne 
jaz njej ne dopustiva, da bi katerakoli drugi kanček prisluhnili, se morda začutili, kaj 
šele si prikimali, sem zaznala, koliko energije sem že ob pol devetih zjutraj potrošila za 
prazen nič. Takrat sem si resno pogledala v oči, se začudila, draga moja, vseeno nisi tako 
uboga, tako nemočna. Če si se tako razhudila in potrošila toliko gibov in besed, kako bi 
izgledalo, če bi to pretvorila v učenje, pisanje. Karkoli usmerjeno v svoj cilj, k sebi.«
• premik v odnosu z možem: »Namesto da bi ga nesramno zavrnila, ko ponuja pomoč 
[…],sem sprejela nežnost, pozornost, da je ob meni, nič prepričevanja, nič dopovedova-
nja […] Privoščila sva si sprehod. Pa savno. Nekaj intimnosti. In tudi sama sem se počasi 
začela obračati k sebi.« 
• premik pod tušem je ponazorila tudi s prispodobo, ki se ji je spontano porodila: »Pri-
krade se prispodoba. Maček se pobira. Še vedno je povožen, ves crknjen, mršav, breziz-
razen, ampak postavil se je na noge, pa čeprav je spet klecnil.« Preobrat se ni zgodil v 
enem zamahu, ampak postopno s »sprehajanjem med močjo in nemočjo«, kar daje opisu 
pridih dramatičnosti in dodatno prepričljivost. Ko ga berem, se mi zdi, da izgubim dis-
tanco. Podobno je, ko berem dobro pesem, ki me pritegne v neposredno doživljanje oz. 
podoživljanje in sočutenje z avtoričino izkušnjo. Zato ga tu ne bom razkosal z analizo, 
saj bi se tako izgubila njegova živost. Naj samo komentiram, da tudi v tem delu vidim 
izjemno čuječnost, prisotnost v trenutku. Stik z ranljivostjo zahteva to, da se spustimo v 
tu in zdaj. Sam se spomnim, kako sem včasih v trenutkih doživljanja skrajne ranjenosti 
uspel ohranjati stik le tako, da sem se osredotočal na dih. Ko se mi je zdelo, da ne morem 
več zdržati, sem kot po tanki brvi hodil iz izdiha v vdih in iz vdiha v izdih. Tako sem prišel 
do skrajne točke, do »udarca ob dno« in spontano je potem notranje trpljenje samo začelo 
popuščati, dokler nisem pristal v občutkih, ki so prinesli olajšanje.

Vsi ti premiki so se potem odrazili že v tem, da je Emanuela pristopila k pripravi na preizkus 
znanja, k delu na transkriptu, da je prekinila z odlaganjem. V samem delu pa so se pokazale po-
zitivne spremembe, ko se je namesto izbiranja najboljšega posnetka, kar bi bila spet past perfek-
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cionizma, odločila kar za prvega, ki ji je prišel pod roko. S ponovnim in ponovnim poslušanjem 
se je postopno izvila iz klešč sramu in prestopila v tukaj in zdaj, ko je lahko uvidela pozitivne 
plati svojega dela (»In res, večkrat kot sem se poslušala, bolj sem se sprejemala. Lažje sem si 
prisluhnila. Bolj sem se oddaljevala iz globin v tukaj in zdaj. Vse bolj in bolj sem lahko začutila 
izkupiček srečanja. Vendarle sva nekam prišli. Nekaj uvideli.«). Napetost v vratu in mrazenje sta 
začela popuščati, namesto tega pa se je vse bolj  osredotočala z radovednostjo in zanimanjem.

Emanuela nam je tudi postregla z drugimi opisi, kaj je odkrila, da ji je pomagalo pri vse ve-
čjem sprejemanju in pozitivnem vrednotenju lastne ranljivosti:

• Naučila sem se sprehoditi skozi napetosti v telesu, jih zaznati, se jim začuditi in jih 
potem malo umiriti.
• Ko občutki dosežejo svoj vrhunec, izstrel, je to hkrati točka, ko se začne umirjanje.
• Zavedam se, da je to del boja in da ne smem polagati pozornosti, ampak preprosto 
slediti rutini. 
• Nežno se spodbujam, bolj sem prijazna do sebe.
• Res nisem navajena, da sem prijazna do sebe in to očitno gane. Verjetno je težje doseči, 
da si prijazen do sebe.
• Vem, da sem vsa v krču. Zato ne paničarim. Ne iščem čajev in odvajal, ampak čakam.
• Dosegla sem, da so drugi prijazni do mene.
• Diham in čakam.
• Bijem bitko, da bi se sprejela.
• Ne dopovedujem več drugim.
• Drugače doživljam otroke […] Uzrem, kje se je že začelo. Kako je dvoletni otrok pono-
sen, ko nekaj zmore sam. Obuti čeveljček. Zapeti vrstico. Šteti do tri. Ponos pa tak, kot ga 
jaz v sebi še nisem začutila. Ja, ti občutki so pravi. Iz tega se izhaja. Raste. Hvala Bogu 
za drugo gnezdo, vem, da bo dalo ogromno izkupička prav meni.
• Vse počasi. Korak za korakom.
• Če je res hudo, prebudim moža in ga prosim, da me objame, stisne k sebi.
• Ko sem v slabi koži, ni čas, da intelektualiziram. Zdaj je čas, da se posvečam sebi. Da 
se obračam k sebi. Da se negujem. Da si prisluhnem. Da iščem svoje središče. Svoj fokus. 
In se nežno usmerjam na lastno pot.
• Ne obtožujem se več za splošno nizko produktivnost. Jo pač sprejmem in vem, da se bo 
še vse spravilo v ravnotežje. Ko sem v dobri koži, nadoknadim, na dolgi rok se ne pozna, 
da je produktivnost nizka. To si lahko oprostim.

Pomemben vir je Emanuela našla tudi v sošolki Janji, s katero se je razvilo prijateljstvo in 
brezpogojno sprejemanje. Lahko je sprejela, da je v tistem obdobju več dobivala od nje, kot ji je 
lahko vračala, ker je zaupala, da se »v življenju stvari spravljajo v ravnovesje in verjetno se bosta 
najini vlogi na dolgi rok obrnili, pa bom takrat vračala«. 

Menim, da je s tem opisom, ki ga je podelila z menoj in tudi z Janjo, veliko dala oz. vrnila. 
Jaz sem se ji bil vsekakor zelo hvaležen, saj sva potem, ko mi je poslala ta svoj dnevniški zapis, 
še poglobila najin osebni odnos in občutek sopotništva. Pa tudi njen nastop na kolokviju pred 
kolegi in menoj je bil strokovno prepričljiv in človeško topel, odprt. Vsi smo čutili, da njeno delo 
s klienti greje stik z lastno ranljivostjo in da je naredila nov korak na poti sprejemanje same sebe 
take kot je. 
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Pisanje je intimen odnos

Ko sem povzemal predavanje Brownove za ta uvodnik in se odločil za predstavitev opisa 
dnevniških zapiskov svoje nekdanje študentke, sem se spraševal, kaj me vedno znova vleče v to, 
da želim govoriti in pisati o ranljivosti. Po eni strani me je mikalo, da bi celo podelil kakšne dele 
svojega dnevnika, ki ga pišem že veliko let in kjer opisujem srečanja z lastno ranljivostjo. Vedno 
znova se v takih trenutkih, ko pride do impulza po samorazkrivanju, sprašujem, ali gre za moj 
narcizem. In v tem vprašanju je seveda prisotna kritična naravnanost do samega sebe, ki lahko 
vodi do zaključka: Pa se ja ne boš (spet) narcistično razkazoval… To moraš nositi sam in če o 
tem govoriš, moraš to storiti le v najbolj zaupnem krogu, npr. s svojo partnerko ali s prijatelji! 

Pa sem potem med pisanjem uvodnika intuitivno segel po knjigi Sram, ki smo jo skupaj z av-
torjem Borisom Cyrulnikom predstavili v prejšnji številki Kairosa. Večkrat se mi zgodi, da med 
pisanjem nepričakovano vstanem in sežem po kakšni knjigi na policah, naključno odprem in 
začnem brati. In večinoma sem presenečen, kako globoko se me dotaknejo vrstice, ki jih prebe-
rem. Tudi tokrat je bilo tako, ko sem prebral naslednje Cyrulnikove misli: »Sramujoči se hrepeni 
po tem, da bi spregovoril, zelo rad bi povedal, da je ujetnik svojega nemega jezika, izpovedi, 
ki si jo pripoveduje v svojem notranjem svetu, vendar tega ne more, tako zelo se boji vašega 
pogleda. Misli, da bo umrl, če bo povedal. Zato pripoveduje zgodbo o nekom drugem, ki je tako 
kot on doživel nezaslišan pretres. Napiše avtobiografijo v tretji osebi in se čudi, kako ga potolaži 
pripovedovanje o drugem, njemu podobnem, njegovemu predstavniku, glasniku. Ko svoj zlom 
ubesedi in ga kljub vsemu deli z drugimi, se otrese podobe pošasti, za kakršno se je imel. Postane 
tak kot drugi, ker ste razumeli – in ga morda celo vzljubili. Pisanje je intimen odnos. Tudi ko 
imaš na tisoče bralcev, so ti odnosi intimni, kajti pri branju si sam s seboj.« (Cyrulnik, 2012: 7-8)

Te vrstice so mi prinesle olajšanje. Torej ni nujno, da gre pri impulzu, da bi pisal o lastni 
ranljivosti za nezrelo in neodobravanja vredno narcistično razkazovanje, ampak gre lahko tudi 
za naraven, lahko bi celo rekel samozdraviteljski vzgib. Dejansko sem velikokrat čutil, ko sem 
pisal o svoji ranljivosti neposredno ali posredno, tako da sem lastno izkušnjo prikazal kot izku-
šnjo nekoga drugega, da se je ustvaril izjemno intimen prostor, saj je to izpoved bralcu. Pri tem 
ni pomembno, ali bo to, kar sem zapisal, sploh kdo prebral, ali bo to morda eden, sto ali tisoč. 
Dovolj je, da pišem potencialnemu bralcu, da se upam izpovedati in mu pokazati tisti del svoje 
duše, ki se ga sramujem, svojo ranljivost.

Tudi posredno pisanje o izkušnji Brownove in Emanuele je bilo zame samozdravilno, saj sta 
mi podobni, sta tudi predstavnici, glasnici in zagovornici moje lastne ranljivosti. In ob pisanju so 
se mi dogajali drobni premiki, ki sem jih podobno kot Cyrulnik, ki pravi, da sramujoči se lahko 
postopno postane »tak kot drugi«, že pred leti ubesedil kot »vse bolj imam občutek, da nisem nič 
posebnega, ampak le edinstven.« Ta proces spremlja vse večje olajšanje, da se mi ni potrebno 
truditi, da sem bom dokazal kot poseben, da bi tako lahko pridobil naklonjenost drugih in dovo-
lilnico za sprejem v človeško skupnost. DOVOLJ JE (kot poudarja zgoraj Brownova), da imam 
svoj prstni odtis, dovolj je, da sem edinstven, ni potrebno, da sem poseben. In edinstven lahko 
postajam le s sprejemanjem lastne ranljivosti, ki me vse bolj vodi in pripelje do tiste točke, ko 
lahko VERJAMEM, da sem kljub svoji občutljivosti in vsem »nezrelostim«, ki se mi dogajajo 
v odnosih (predvsem s tistimi, ki mi največ pomenijo), vreden ljubezni in pripadnosti. To je bilo 
eno od spoznanj Brownove, ki se me je najbolj dotaknilo. Zarisuje smer, da lahko naravnavam 
svoj kompas za nadaljnje korake v sprejemanju in pozitivnem vrednotenju lastne ranljivosti.
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Ranljivost za sožitje most

Če se zaradi lastne ranljivosti ne osamimo, je gotovo eden največjih izzivov, kako razvijati 
partnerski ljubezenski odnos, v katerem je prostor za ranljivost obeh. Naj svoj uvodnik zaključim 
s pesmijo, ki se mi je na to temo utrnila pred časom in ki sem ji dal naslov: 

RANLJIVOST ZA SOŽITJE MOST

Navezal sem se nate, se zavezal in predal.
Postala si mi lepa,
edina 
in želim si najti skupno pot,
tudi če ni komot.
Želim se vpeti v tvoj korak,
v ritem tvojih vdihov in izdihov 
kot otrok in kot možak.

Polagam srce z otroško bolečino,
da bi razvodenel njeno ostrino,
med tvoje prste,
na tvoje prsi,
tja,
kjer je tudi veliko tvojega gorja,
kjer ti mama po kapljah priliva olja
na žgoč ogenj praznine
izgubljenega sočutja
in ga ne obudi tvoj trud
niti tvoja trdna volja.

In vendar,
ali nisva prav tam, 
kjer ti nekaj manjka,
odkrila točke,
kjer so se ti orosile očke,
a se ti je odprlo tudi sladko,
da si se čudila,
ko si presenečena nektar pila.

Ponujam moško ti roko,
za oporo in skupni hod v dalj široko,
oko, ki s tvojim videlo bi v globino,
napolnilo s smislom bolečino.

Čudna in čudežna je ta zavest,
ta drobna luč,
v kateri lahko celo peče vest,
ki osvetljuje tebe, 
veliko neznanko 
in ljubezni večno uganko,

Uvodnik o ranljivosti



20

vse, v čemer naša bit pluje
in ni ga, ki to lahko nadzoruje.

Kdo sem?
Kdo si ti?
Kdo sva?
Samo utvara, svetleč privid,
ki lahko v hipu izgine?
Kaj je beseda ljubeča, ki lovi neulovljivo
in ki tako hitro mine?
Ko ti rečem, da te ljubim,
o čem ti govorim?
In kdo je tisti, ki lahko to reče?
Kaj bo v prsih peklo,
če se nama ne bo dobro izteklo?
Kaj je misel bežna?
Kaj občutek, ko sva nežna?
Kaj to telo od let zgarano,
to meso od misli gnano?

Kam me vodiš, bolečina,
ki prihajaš iz spomina?
Bom v tebi našel žensko,
ki boš razumela večpomensko?
Bo sožitje dveh samot
najina pot?
Bo ranljivost
za najino sožitje 
most?

Pregled vsebine tokratne dvojne številke Kairosa

In zdaj k tokratni dvojni številki Kairosa. Je obilna in bogata, tako kot z dobrotami obložena 
božična ali novoletna miza. Seveda nas ne more presenetiti, da se marsikakšen prispevek vrti 
okoli teme ranljivosti oz. da praktično vse članke lahko beremo tudi iz te perspektive, ki je za 
psihoterapijo ena osrednjih:

• Članek glavnega urednika Kairosa dr. Bojana Varjačića Rajka o negativni terapevtski 
reakciji jo nagovarja najbolj neposredno. 
• Tudi Sandor Ferenczi, eden najpomembnejših psihoanalitikov prve generacije, ki ga 
v svojem članku predstavi specializantka psihoanalize pod supervizijo Brigita Korpar, je 
velik del svojega opusa posvetil prav ranljivosti, ko se loteva pomena travme, terapevtske 
vrednosti regresije, eksperimentov z vzajemno analizo, negativnega transferja, kontra-
transferja in intimnosti v analitični situaciji. 
• Izr. prof. dr. Rudi Kotnik v članku o fenomenologiji, ki je uporabna v psihoterapev-
tskem izobraževanju in klinični praksi, na konkretnem primeru pokaže, kako se lahko 
v odnosu med učiteljem in študentko geštaltističnega psihoterapevtskega izobraževanja 
pokaže ranljivost na ta način, da pri študentki ta odnos začne »vleči ven« boleče izkušnje 
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z očetom. 
• Tudi psihoterapevtski odnos, ki je glavna tema članka sistemske psihoterapevtke dr. 
Leonide Kobal, ki ga z manjšimi posodobitvami ponovno objavljamo zaradi kvalitete in 
ohranjene aktualnosti, potem ko je prvič izšel leta 2005, se ne more graditi samo s tehni-
kami, ampak je odvisen od tega, kako se terapevt in pacient ujameta kot osebi. To pa je v 
veliki meri odvisno tudi od tega, kako se ujameta glede svojih ranljivosti. 
• Geštalt psihoterapevt Tomaž Flajs v članku o metaforah v psihoterapiji poudari, da 
lahko vplivajo na kakovost odnosa med klientom in terapevtom, na  proces njunega kon-
taktiranja in lahko povabijo klienta v neposredno doživljanje. Umetnost dobre terapije je 
tudi to, kako zna terapevt v metafore vtkati spodbude za sprejemanje in pozitivni odnos 
do lastne ranljivosti. 
• Članek študenta magistrskega interdisciplinarnega programa kognitivna znanost Kle-
mena Trupeja o okoliščinah oz. prostorih, v katerih psihoterapija najbolje uspeva, pred-
stavi rezultate kvalitativne raziskave s pacienti in psihoterapevti. Glavna ugotovitev je, 
da je temeljna kvaliteta zaupanje, ki se pri pacientu pojavi, če so prisotni občutki zaseb-
nosti, varnosti, razumevanja in sprejemanja. Iz teh kvalitet je nato mogoče graditi fizični 
prostor, ki ima trdne temelje in v katerem se ljudje dobro počutijo. Tudi te ugotovitve 
lažje razumemo, če pomislimo, da naši pacienti potrebujejo občutek zasebnosti, varnosti, 
razumevanja in sprejemanja predvsem zato, ker iščejo pomoč zaradi lastne ranljivosti. 
• Članek študentke propedevtike Maruše Furlan, sicer diplomirane univerzitetne kompa-
rativistke, o branju kot dodatni terapevtski podpori pri zdravljenju odvisnosti od alkohola 
je nadaljevanje in zaokrožitev članka iz prejšnje številke Kairosa. Predstavi nam rezultate 
svoje kvantitativne in kvalitativne raziskave, ki jo je izpeljala pod mentorstvom dr. Maje 
Rus Makovec.
• Sam sem se lotil kar zahtevnega članka, ki na nek način predstavlja povzetek moje 
strokovne poti terapevta in učitelja terapije. V pregledno shemo sem poskušal umestiti 
nekatere ključne koncepte, ki temeljijo na psihoterapevtski znanosti in lahko edukantom 
psihoterapije pomagajo pri opazovanju in izvajanju učinkovite psihoterapije.

V delu, ki je posvečen etiki psihoterapije, se nadaljuje dialog med Rudijem Kotnikom 
in Bogdanom Žoržem, ki se je začel v Kairosih 1-2 leta 2010 in nadaljeval v obeh dvojnih 
številkah letnika 2011. Objavljamo tudi prevod obsežnejšega teksta o tem, kako skrbeti za 
okvire psihoterapevtskega in psihiatričnega zdravljenja, ki ščitijo paciente in terapevte pred 
spolnimi zlorabami.

V delu o etiki objavljamo tudi prevod obsežnejšega teksta o tem, kako skrbeti za okvire 
psihoterapevtskega in psihiatričnega zdravljenja, ki ščitijo paciente in terapevte pred spolni-
mi zlorabami.

Zelo bogat pa je tokrat tudi ti. informativni del revije:

• Janko Bohak še naprej pridno zalaga našo revijo s svojimi sestavki in prevodi. Kot 
eden ključnih akterjev na dolgi poti uveljavljanja Fakultete za psihoterapevtsko znanost 
Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani je začutil potrebo, da s kratkim povzetkom ključ-
nih trenutkov obeleži dolgoletni proces, ki je 10. maja 2013 pripeljal do njene akreditaci-
je. 
• Socialni delavec Franček Dobovišek pa ga je z zanimivimi vprašanji izzval v intervju. 
Zanimivo je hkrati primerjati intervju s Tomažem Flajsom, kateremu je zastavil podobna 
vprašanja. 

Uvodnik o ranljivosti
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• Ponovno objavljamo tudi Jankov prevod teksta Wilchelma Reicha z naslovom Poslu-
šaj mali človek, ki je pred leti v Sloveniji doživel tudi kvalitetno monodramsko uprizori-
tev Vlada Novaka. Janko je k prevodu dodal še zanimiv esej o svobodi malega človeka, 
ki je prisluhnil Reichu. 
• Ana Marija Pavlič je prispevala predstavitvi dveh knjig, ki sta nastali na podlagi raz-
iskav o posledicah druge svetovne vojne – ena govori o hčerah, ki so v vojni izgubile 
očete, druga pa o sinovih, ki jih je doletela ista usoda. 
• Ob smrti Williama Glasserja 23. avgusta 2013 je Leon Lojk napisal kratek pregled 
uveljavljanja realitetne terapije v svetu in pri nas in se s tem poklonil velikemu in ustvar-
jalnemu opusu svojega učitelja.

Tako, za nekaj časa boste naši zvesti bralci in bralke imeli kaj za brati. Upamo pa, da se 
bodo pridružili tudi novi. Vsekakor pa tudi v imenu glavnega urednika Bojana Varjačića Rajka 
vsem bralkam in bralcem, avtoricam in avtorjem, recenzentkam in recenzentom in vsem članom 
uredniškega odbora in sveta, kot je že običaj, želim, da bi v duhu tega uvodnika v novem letu 
iz ranljivih delov samih sebe črpali ustvarjalne ideje in nove možnosti za človeško občutljivo in 
solidarno sožitje. 

Srečno!!!

Viri
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Shema za opazovanje in izvajanje učinkovite 
psihoterapije utemeljena na psihoterapevtski znanosti

Scheme for observing and implementing effective 
psychotherapy based on the psychotherapy science 

Povzetek

S hemo za opazovanje in izvajanje učinkovite psihoterapije sem kot učitelj razvijal od leta 
1991 do danes, da bi edukantom sistemske psihoterapije olajšal razumevanje in oblikovanje 

terapevtskega procesa s pacienti. V shemo sem integriral naslednje teoretične koncepte: ključne 
dejavnike učinkovite terapije po Lambertu (pacientovo življenje, skupne dejavnike, terapevtove 
značilnosti in terapevtske tehnike), Grawejeve smernice za načrtovanje psihoterapije in za obli-
kovanje terapevtskega procesa, k rešitvam in virom usmerjeno sistemsko psihoterapijo, hipnozo 
in čuječnost, vzpostavljanje stika in razvijanje terapevtskega delovnega odnosa oz. terapevtske 
alianse, Sternovo teorijo intersubjektivnosti in prisotnosti ter sinergetična načela. Shema je lahko 
uporabna v psihoterapevtskem izobraževanju ne glede na psihoterapevtski pristop, saj integrira 
spoznanja psihoterapevtske znanosti, ki so transdisciplinarna in metateoretična.

Ključne besede 
psihoterapevtsko izobraževanje, terapevtski proces, skupni dejavniki, hipnoza, čuječnost, reši-
tve, viri, terapevtska aliansa, intersubjektivnost, sinergetika, trenutek sedanjosti

Abstract

The scheme for observing and implementing effective psychotherapy was developed from 
1991 till today for the trainees of systemic psychotherapy with the aim to facilitate their 

understanding and forming of the therapy process with patients. In the scheme following theore-
tical concepts were integrated: Lambert's key factors of effective therapy (patient's life, common 
factors, therapist's variables and therapy technics), Grawe's guidelines for the psychotherapy 
planning and forming of the therapy process, solution focused systemic psychotherapy, hypnosis 
and mindfulness, establishing the contact and therapeutic alliance, synergetics and Stern's theory 
of intersubjectivity and of present moments.

Key words 
psychotherapy training, therapy process, common factors, hypnosis, mindfulness, solutions, re-
sources, therapeutic alliance, intersubjectivity, synergetics, present moment
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Uvod

Kot učitelj psihoterapije sem se od leta 1991 vedno znova spraševal o tem, kaj so tista naj-
pomembnejša znanja za ravnanje, ki jih naj posredujem edukantom, da bo njihovo psihoterapev-
tsko delo učinkovito. Ali povedano z metaforo, kaj je tisti osnovni skelet, ki naj bi se ga študentje 
psihoterapije naučili v času izobraževanja, na katerega bodo potem sami po končani edukaciji 
lahko obešali meso, to je nova teoretična in praktična znanja. Ob tem sem se kot terapevt nepre-
stano spraševal in včasih tudi mučil z vprašanjem, ali sem pri svojem delu učinkovit in uspešen. 
Kaj so pogoji za učinkovito in uspešno terapijo, čemur smo leta 2002 tudi posvetili Študijske 
dneve Slovenske krovne zveze za psihoterapijo (Možina in Solarovič, 2003; Bohak in Možina, 
2003)? So pomembnejši skupni dejavniki, torej tisti, ki so skupni vsem psihoterapevtskim pristo-
pom (npr. terapevtski odnos, osebnost terapevta) ali specifični dejavniki (npr. metode in tehnike 
posameznega pristopa) (Wampold, 2010; Kobal, 2004ab, 2005)?

Že v času, ko sem bil sam edukant psihoterapije, sem zelo rad opazoval izkušene psihotera-
pevte, kako so v živo demonstrirali svoj način dela in si obljubil, da bom to tudi sam počel, ko 
bom postal učitelj. Tako se je tudi zgodilo, ob tem pa se je pokazalo, da študentje potrebujejo 
smernice, na kaj naj bodo pozorni pri opazovanju. Ali je npr. najbolj pomembno, da so usmerjeni 
na tehnike, ki jih terapevt uporablja? Ali bolj na to, kako se razvija odnos med terapevtom in 
pacientom itn.?

Od leta 1991, ko smo začeli sistematično razvijati izobraževanje iz sistemske psihoterapije 
(Možina, 1993; Možina, Štajduhar, Kačič in Šugman Bohinc, 2011), sem postopno dograjeval 
shemo za opazovanje in izvajanje učinkovite psihoterapije z upanjem, da sem vanjo integriral 
nekatera ključna spoznanja psihoterapevtske znanosti in da je ta shema lahko v pomoč študen-
tom ne glede na psihoterapevtski pristop, torej da naj bi imela neko metateoretsko oz. transdisci-
plinarno vrednost. Hkrati se zavedam, da je oblikovanje take sheme projekt z odprtim koncem, 
kar pomeni, da mora slediti novim odkritjem psihoterapevtske znanosti in se stalno spreminjati, 
dograjevati.

Viri za oblikovanje sheme za opazovanje in izvajanje učinkovite psihoterapije

Na psihoterapevtski znanosti utemeljena shema za opazovanje in izvajanje učinkovite psiho-
terapije (glej tabelo 1) integrira naslednje teoretične koncepte:

• ključne štiri dejavnike uspešne in učinkovite terapije po Lambertu (1992, 2004, 2007): 
pacientovo življenje, skupne dejavnike, terapevtove značilnosti in terapevtske tehnike;
• Grawejeve smernice za načrtovanje psihoterapije in za oblikovanje terapevtskega pro-
cesa (Grawe, 2004);
• k rešitvam in virom usmerjeno sistemsko psihoterapijo (Kim Berg in Miller, 1993; 
Možina in Kramer, 2002; Nemetschek, 2006); 
• hipnozo (Erickson, 1980; O'Hanlon in Martin, 1992; Barnes, 1994b, 2002; Pajntar, 
Areh in Možina, 2013) in čuječnost (Kabat-Zinn, 1990; Černetič, 2005, 2011);
• vzpostavljanje stika in razvijanje terapevtskega delovnega odnosa oz. terapevtske ali-
anse (Bordin, 1994; Horvath in Greenberg, 1994; Flaskas in Perlesz, 1996; Norcross, 
2002; Čačinovič Vogrinčič, Kobal, Mešl in Možina, 2005; Kobal, 2004ab, 2005);
• Sternovo teorijo intersubjektivnosti in prisotnosti (Stern 1985, 1995, 2004; Stern, San-
der, Nahum, Tronick in sod., 1998; Možina, 2003, 2009);
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• sinergetična načela (Schiepek, 1999; Haken in Schiepek, 2006; Schiepek, Ludwig-
-Becker, Helde, Jagdfeld, Petzold in Kröger, 2005; Možina, 2007, 2009; Šugman Bohinc, 
2011).

V nadaljevanju bom predstavil posamezne koncepte, ki tvorijo shemo.
_________________________________________________________________________

TABELA 1: SHEMA ZA OPAZOVANJE, OCENJEVANJE IN OPISOVANJE                          
PSIHOTERAPIJE: V celotni shemi je uporabljena beseda pacient, seveda pa to lahko 
pomeni tudi par, družino, skupino, torej klientski sistem.

1. PACIENTOVO ŽIVLJENJE

1.1 Oceni, koliko sta terapevt in pacient izkoristila pacientove vire (npr. telesne, psiho-
loške, socialne, materialne vire). Posebej bodi pozoren na potencialne vire, ki jih pacient 
še ni izkoristil in bi jih lahko v terapevtskem procesu aktiviral in uporabil. Pomni, da so 
v terapiji uporabni samo dejanski viri, ki jih med potencialnimi viri pacient sam prepozna 
kot vire in ki jih je pripravljen uporabiti za doseganje terapevtskih ciljev.
 
1.2 Oceni, koliko sta terapevt in pacient glede na pacientovo motivacijo in vire soustva-
rila želene terapevtske spremembe, rešitve oz. cilje. Koliko sta jih uspela postaviti na 
kontinuum (od lažje do težje uresničljivih) in izbrati za prednostne spremembe, rešitve 
oz. cilje tiste, za katere ima pacient največjo motivacijo in najboljše vire, da jih uresniči?

1.3 Bodi pozoren na pozitivne premike, (terapevtske) spremembe v želeno smer in 
koliko terapevt s pacientom utrjuje, poudarja, ponavlja te premike?

1.4 Oceni in analiziraj, koliko je pacient uresničil »do naslednjič« oz. »domače naloge«, 
ki jih je dobil na prejšnjem srečanju.

2. SKUPNI DEJAVNIKI 

2.1 Opazuj implicitno (neverbalno) dogajanje v odnosu med terapevtom in pacientom:
• pojave zrcaljenja, skupnega gibanja, budnega spremljanja, uglaševanja (at-
tunement) glede vitalnostnih občutkov (stopnje aktivacije, ritmov, vzburjenosti 
oz. pomirjenosti) in čustev;
• pojave transa.

2.2 Kako je s terapevtovo prisotnostjo oz. čuječnostjo, to je z nepresojajočim, sprejema-
jočim zavedanjem lastnega doživljanja v sedanjem trenutku?

2.3 Ali prihaja do trenutkov tu in zdaj in do trenutkov srečanja?

2.4 Posebej opiši, kako je s skupnim gibanjem (»plesom«) med seanso, če pride do:
1. nenadnih, dramatičnih sprememb v smeri rešitev (to je do trenutkov srečanja);
2. zamujenih priložnosti za srečanje oz. spremembo z negativnimi posledicami v 
zvezi z odkrivanjem rešitev (to je do »mimohodk«);

Shema za opazovanje in izvajanje učinkovite psihoterapije utemeljena na psihoterapevtski znanosti 
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3. progresivnih implicitnih sprememb v osebnem in delovnem odnosu, ki spod-
bujajo oz. omogočajo želene spremembe;
4. odpiranja in raziskovanja novih eksplicitnih tem;
5. tega, da se terapevtu odpre prostor za razlage medosebnega dogajanja ali doga-
janja v pacientu.

2.5 Posebej prisluhni, kako terapevt aktivno posluša (kako ponavlja oz. povzema paci-
entov jezik, uporablja njegove metafore) kot del skupnega gibanja.

2.6 Opazuj, kako se vzpostavlja zaupanje v odnosu kot del skupnega gibanja: npr. kako 
k temu prispeva terapevtova drža in glas (ton, intonacija).

2.7 Opazuj, kako terapevt dela na odnosu s pacientom kot del skupnega gibanja: s pozor-
nostjo se stalno premikaj od vsebine na proces in nazaj.

2.8 Opazuj, kako sta terapevt in pacient orientirana med seanso in kako je s pregledno-
stjo tega, kar terapevt počne. Koliko ima pacient možnosti za izbiro, koliko lahko vpliva 
na potek in strukturo seanse?

2.9 Opazuj in opiši, kako sta terapevt in pacient uspela pri oblikovanju ciljev. Pri tem 
upoštevaj značilnosti dobro oblikovanih ciljev:

1. pomemben za pacienta (intrinzična motivacija),  
2. majhni, uresničljivi cilji, 
3. konkretni, natančni, vezani na vedenje
4. kažejo na obstajanje in ne na odsotnost nečesa
5. opisujejo začetek neke verige vedenja
6. so v pacientovem življenjskem kontekstu realni in uresničljivi
7. uresničevanje ciljev je »trdo delo«
8. pacient doživlja uspehe pri uresničevanju ciljev

2.10 Bodi pozoren, kateri cilji pacienta, ki ga pozitivno motivirajo, se aktivirajo v tera-
pevtskem odnosu med seanso.

2.11 Opazuj, koliko je pacient aktiven, koliko »gara« med seanso.

2.12 Opazuj, koliko terapevt potrjuje pozitivno, zanimivo, normalno pri pacientu; koli-
ko in kako hvali, spodbuja; zabeleži kolikokrat in kako je spodbujal in hvalil.

2.13 Začuti, koliko se med seanso razvijajo prijetna stanja, pozitivna čutenja in čustva 
(npr. tudi s pomočjo hipnoze, relaksacije, vaj čuječnosti idr.).

2.14 Opazuj, koliko terapevt in pacient ohranjata jasen fokus.

2.15 Opazuj, koliko terapevt in pacient ponavljata, utrjujeta novo, premike, rešitve.

2.16 Opazuj, koliko odpirata, aktivirata probleme (stare rane, boleče informacije) le, v 
kolikor se to odpiranje med seanso poveže z izkušnjo želene spremembe in z aktivacijo 
cilja, ki pacienta pozitivno motivira.
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2.17 Opiši, kako terapevt oblikuje, razvija in ohranja terapevtski delovni odnos oz. te-
rapevtsko alianso tako na eksplicitni ravni, npr. preko terapevtskega dogovora kot tudi 
na implicitni ravni. 

2.18 Opiši, kako je terapevt ravnal, če je prišlo do motenj v delovnem odnosu.

3. TERAPEVTOVE ZNAČILNOSTI

3.1 Oceni, koliko se terapevt med seanso pokaže kot toplosrčna, ekstravertirana, opti-
mistična in samozavestna oseba.

3.2 Oceni terapevtovo pozitivno držo, empatijo, koliko sprejema pacienta in ga opo-
gumlja za tveganje.

3.3 Oceni terapevtovo kongruentnost oz. skladnost med tem, kar govori in počne, in 
njegovo prepričanost in vero v to, kar dela, torej njegovo verodostojnost.

3.4 Oceni terapevtovo avtentičnost, koliko njegova oseba preveva to, kar počne.

4. SINERGETIČNA NAČELA

Oceni terapevtski proces in izid (posamezne terapevtske seanse in/ali proces v daljšem 
obdobju) iz vidika osmih sinergetičnih načel:

4.1 Kako sta terapevt in pacient sostvarjala pogoje za stabilnost?

4.2 Kako sta terapevt in pacient uspela v prepoznavanju vzorcev relevantnega sistema? 

4.3 Kako je bil terapevt uspešen v upoštevanju smiselnosti? 

4.4 Kako je terapevt uspel prepoznavati parametre nadzora oz. koliko je omogočal ener-
giziranje? 

4.5 Kako je terapevt uspel destabilizirati, krepiti nihanja? 

4.6 Kako je terapevt upošteval »kairos«, kako je bilo z resonancami in sinhronizacija-
mi? 

4.7 Kako je terapevt uspel prekinjati simetrijo? 

4.8 Kako je terapevt uspel ponovno stabilizirati? 

5. TERAPEVTSKE METODE IN TEHNIKE

5.1 Kako je terapevt s pacientom sooblikoval delovno hipotezo in jo v terapevtskem 
procesu razvijal, preoblikoval?

Shema za opazovanje in izvajanje učinkovite psihoterapije utemeljena na psihoterapevtski znanosti 
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5.2 Naštej tehnike in postopke, ki jih je terapevt uporabil med seanso!

5.3 Opiši posamezne korake tehnik oz. postopkov glede na standardni potek in variaci-
je, do katerih je prišlo med seanso!
_______________________________________________________________________

Ključni dejavniki uspešne in učinkovite psihoterapije 

Ko sem v sredi devetdesetih let naletel na rezultate Lambertove metanalize o tem, kaj so de-
javniki uspešne in učinkovite psihoterapije oz. kaj prispeva k njenemu izidu, sem doživel manjši 
potres (Lambert, 1992):

• 40%:  pacient in izven terapevtski faktorji (npr. moč ega, socialna podpora idr.)
• 30%:  terapevtski odnos (npr. empatija, toplina, spodbuda za tveganje idr.)
• 15%:  pričakovanje in placebo efekt (glej tudi v Howard in sod., 1986, Howard, 1993, 
Lawson, 1994, po Rus Makovec, 2002; Frank in Frank, 1991, po Rus Makovec, 2002),
• 15 %: tehnike, ki so specifične za določen psihoterapevtski pristop.

Do takrat sem namreč dajal kot učitelj velik poudarek učenju metod in tehnik, za katere pa se 
je pokazalo, da prispevajo k izidu psihoterapije presenetljivo majhen delež, okoli 15%. Od takrat 
do danes so raziskave pokazale, da je njihov vpliv še manjši, vse tja do 1% (Wampold, 2001, 
2010; Beutler in dr., 2004; Lambert in Barley, 2002; Lambert, 2004; Lambert in Ogles, 2004; 
Lambert, 2007; Duncan, Miller, Wampold in Hubble, 2010). To je zahtevalo temeljito spremem-
bo v težišču psihoterapevtskega izobraževanja: v naši sistemski šoli smo npr. zmanjšali poudarek 
na poučevanju metod in tehnik, povečali pa smo delež učenja o skupnih dejavnikih, terapevtovih 
in pacientovih spremenljivkah. 

Shemo za opazovanje in izvajanje terapije sem potem oblikoval v skladu s štirimi ključnimi 
sklopi dejavnikov, ki vplivajo na izid terapije (Lambert in Barley, 2002; Lambert, 2007):

• pacientovo življenje - zunajterapevtski dejavniki – 40%: pozitivni, naključni dogodki v 
pacientovem življenju, pacientovi viri, npr. socialni viri - podpora v socialni mreži itn.;
• skupni dejavniki – 35%: dejavniki, ki so jih odkrili v večini psihoterapevtskih pri-
stopov ne glede na psihoterapevtov teoretični okvir oz. pripadnost pristopu, npr. odno-
sni dejavniki -  zaupnost v psihoterapevtskem odnosu, kvaliteta terapevtskega delovne-
ga odnosa, procesni dejavniki, dejavniki pričakovanja - pacientovo zavedanje, da je v 
programu zdravljenja; pacientova vera v uporabljene tehnike itn. (Orlinsky in Howard, 
1987; Luborsky, 1994; Roth in Fonagy, 1996; Duncan, Miller, Wampold in Hubble, 2010; 
Wampold, 2010);
• terapevtovi dejavniki – 20%: terapevtova empatija, toplina, ekstravertiranost, optimi-
stičnost, samozavest, avtentičnost, sprejemanje pacienta, opogumljanje pacienta za tve-
ganje, terapevtova kongruentnost oz. skladnost, terapevtova verodostojnost, prepričanost 
in vera v to, kar dela itn. (glej tudi Orlinsky, Grave in Park, 1994; Horvath in Luborsky, 
1993; Beutler, Malik, Alimohamed, Harwood, Talebi, Noble in Wong,  2004);
• psihoterapevtske tehnike – 5%: dejavniki značilni za posamezni psihoterapevtski pri-
stop kot so npr. hipnoza, progresivna desenzibilizacija, krožna vprašanja, uporaba trans-
ferja, itn. (glej tudi Wampold, 1997, po Lambert, Barley, 2002: 19; Agras, 2000; Fennel 
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in Teasdale, 1987; Lambert in Anderson, 1996; Tang in DeRubeis, 1999).

Zaključimo lahko podobno kot ugotavlja Kobalova (2005) na koncu svojega članka 
o psihoterapevtskem odnosu kot enem ključnih dejavnikov izida terapije: »[…] teorija 
skupnih dejavnikov je izostrila pomen osebnih, medosebnih in tudi slučajnih dejavnikov, 
ki presegajo okvire posamezne metode in terapevtskega pristopa. Terapevtske tehnike 
in metode nudijo t.i. znanje za ravnanje, brez katerega bi lahko terapijo enačili z vsako-
dnevnim prijateljskim pogovorom, v katerem predvsem uporabimo sposobnost empatije, 
sledimo intuiciji in 'zdravemu razumu' […] Vendar so tehnike vedno umeščene v terapev-
tski odnos in jih lahko razumemo kot odnosna dejanja, ki pomagajo ustvariti kontekst, v 
katerem pride do terapevtskih sprememb. Terapevtske spremembe so tesno povezane z 
ujemanji, ki se zgodijo med samoorganizirajočimi procesi klienta in terapevta v dovolj 
stabilnem, varnem okolju, ki ga omogoča dobra delovna zveza: čustvena vez in pogajanje 
o terapevtskih ciljih ter nalogah.« (Kobal, 2005: 95) 

Grawejeve smernice za načrtovanje terapije in za oblikovanje terapevtskega procesa

Klausa Graweja sem prvič srečal na delavnici, ki jo je vodil na letnem srečanju nemških 
psihoterapevtov leta 1988 v Lindau. Name je takoj naredil močan vtis, saj je bil predstavnik 
nove generacije psihoterapevtov raziskovalcev in eden glavnih utemeljiteljev nove faze razvoja 
psihoterapevtske znanosti, ki se je začela v sedemdesetih letih. Predstavil je rezultate impresivno 
obsežne Bernske študije, ki jo je vodil in v kateri so opravili meta analizo učinkovitosti različnih 
psihoterapevtskih pristopov in prišli do slovite ugotovitve o t.i. Dodo učinku po zgodbi o Alice 
v čudežni deželi, kjer so v tekmi zmagali vsi: vsi pristopi so imeli v povprečju podobno učinko-
vitost (Grawe, 1990; Grawe, Caspar in Ambühl, 1990; Grawe, Donati in Bernauer, 1994; Grawe, 
1997). Od takrat sem sledil njegovemu delu.

Pred prezgodnjo smrtjo leta 2005 je v svoji zadnji knjigi z naslovom Nevropsihoterapija, 
ki je izšla leta 2004 in v kateri se je v svojem ambicioznem stilu lotil zahtevne naloge povezati 
rezultate nevrobioloških raziskav in raziskav o psihoterapiji, na podlagi empiričnih študij izdelal 
smernice, ki psihoterapevtu ne glede na terapevtski pristop lahko pomagajo k bolj učinkovitemu 
in uspešnemu delu (Grawe, 2004; Bolčina, 2007). Sledi kratek povzetek teh smernic.

Smernice za načrtovanje terapije

1. Kot terapevti raziščimo, katere so možne oporne točke za spreminjanje, kjer ima paci-
ent največjo motivacijo in najboljše vire. 
2. Te možne oporne točke za spremembe postavimo po teh dveh kriterijih v določen vr-
stni red in izberemo za prednostne cilje tiste, za katere ima pacient najboljše možnosti, da 
jih uresniči. 
3. Pri soustvarjanju terapevtskih ciljev bodimo pozorni, da pacient določi samo cilje, ki 
jih lahko doseže z lastnim trudom. Ne pristajajmo na cilje, ki so oblikovani negativno 
(npr. namesto „ne bi bil rad več napet“ raje „rad bi bil bolj sproščen“; namesto „rad bi, da 
me ne bi več bolela glava“ pacienta vprašajmo, kakšen občutek ima v glavi, ko ga ta ne 
boli - „rad bi imel hladno čelo in občutek pretočnosti“). 
4. Izberimo cilje, za katere je pacient intrinzično (motivacijski dejavniki so znotraj osebe) 
motiviran in ki imajo zanj visoko pozitivno vrednost. 
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5. Pri vsakem pacientu odkrivajmo in analizirajmo vire. Zbirajmo vse pacientove pozitiv-
ne strani, ki jih lahko v terapiji uporabimo in aktiviramo. 
6. Med terapevtskim srečanjem bodimo pozorni, kateri pacientovi motivacijski cilji se 
aktivirajo v terapevtskem odnosu. 

Smernice za oblikovanje terapevtskega procesa

Smernice za načrtovanje terapije se deloma nanašajo na terapevtova eksplicitna vsebinska 
razmišljanja in na eksplicitno terapevtsko ravnanje. S časom jih lahko terapevt ponotranji in av-
tomatizira. Ko se jih nauči, jih lahko zavestno in namerno uporablja. Kar se dogaja na eksplicitni 
ravni terapije, pa je samo del procesov, od katerih je odvisen njen potek in izid. Zelo pomembni 
procesi potekajo implicitno, ne da bi bila terapevt in pacient nanje pozorna ali bi se jih zavedala, 
vendar pa terapevt lahko deloma nanje le vpliva zavestno in namensko. Zato je pomembno, da 
se tega uči.

Na pacienta vpliva vse, kar v terapevtskem procesu zaznava eksplicitno kot tudi implicitno. 
Del pacientovih zaznav je odvisen od terapevtovega namernega ravnanja, na določene zaznave 
pa terapevt ne more namensko vplivati. Ena od teh zaznav je vtis, ki ga na pacienta naredi tera-
pevt s svojo osebnostjo. Terapevt lahko npr. le v omejenm obsegu vpliva na to, da bo toplosrčen, 
ekstravertiran, optimističen in samozavesten, če to ni. Vse to pa so značilnosti uspešnega psi-
hoterapevta. Če nosi te lastnosti že v sebi, bo lažje postal dober terapevt. Če jih nima, bo moral 
veliko bolj delati na sebi, da bo dosegel enako dobre terapevtske uspehe.

Smernice za oblikovanje terapevtskega procesa se torej v veliki meri nanašajo na implicitne 
procese, ki jih lahko terapevt v določenem trenutku sicer le omejeno nadzoruje, vendar pa je 
pomembno, da izkoristi, kar lahko naredi zavestno in namensko. Ustrezno ravnanje terapevta 
lahko edukanti vadijo v terapevtskem izobraževanju. Dober primer za to so npr. vaje povezane 
s terapevtovo držo telesa in tonom glasu. Raziskave so pokazale dober vpliv na potek terapev-
tskega procesa, če je terapevt sedel z zgornjim delom telesa nagnjen k pacientu, z odprto držo 
rok, z dlanmi sproščeno v naročju in da ni bilo dobro, če so bile prekrižane. Dober učinek je 
imelo terapevtovo kimanje, medtem ko je pacient govoril in če je tisto, kar je povedal terapevt, 
poudaril z živahno mimiko in gestikuliranjem. Tudi noge naj ne bi bile prekrižane. Te vedenjske 
znake so raziskovali že velikokrat. Pokazalo se je, da so pomembni neverbalni znaki empatije, ta 
pa je pomembna značilnost pozitivnega odnosa. Pacienti ocenjujejo terapevte, ki se tako vedejo, 
veliko bolj pozitivno kot pa terapevte, ki so na stolu naslonjeni nazaj in imajo roke prekrižane 
(Harrigen in Rosenthal, 1986 v Grawe, 2004: 436).

Iz raziskav se lahko prav tako naučimo, da naj bo terapevtov glas (ton, intonacija), neodvisno 
od tega, kaj reče, topel, profesionalen/kompetenten in neboječ. To so bile glavne značilnosti 
glasu supervizantov, ki so jih njihovi supervizorji ocenili kot kompetentne v interakciji s paci-
enti. Moški terapevti morajo večkrat v izobraževanju delati na tem, da razvijejo dovolj topline v 
svojem glasu, ženske terapevtke pa se morajo naučiti, da ustvarijo s svojim glasom kompetenten 
vtis (Blanck, Rosenthal in Vannicelli, 1986 v Grawe, 2004: 436). Tudi te kvalitete glasu so po-
membne značilnosti pozitivnega odnosa. Čeprav gre pri teh značilnostih za avtomatsko ravnanje, 
lahko terapevti nanj namensko vplivamo in jih lahko z vajami tudi spreminjamo (Robbins, 1979 
v Grawe, 2004: 436).

Ena od smernic je, da mora terapevt s pacientom razvijati kakovosten odnos navezanosti. S 
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študijami so ugotovili nekaj značilnosti, ki so za to potrebne. Če terapevt teh značilnosti nima, 
se v določenem trenutku terapije ne more zavestno odločiti, da bo postal tak, saj je njegovo za-
vedanje zaposleno z drugimi zahtevnimi nalogami. Teh značilnosti bi se moral, če jih nima že po 
naravi, z vajami naučiti že med izobraževanjem.

Grawe torej pri oblikovanju smernic izhaja iz tega, da mora terapevt v principu razpolagati z 
ustreznim vedenjskim repertoarjem. Če temu ni tako, kar se ne zgodi tako redko, še posebno če 
izobraževanje terapevta ni bilo usmerjeno na to, terapevt ne more teh smernic kar tako uresničiti, 
tudi če si za to namerno prizadeva. Pred tem bi se moral ustrezno šolati. Zato lahko uporabimo 
te smernice tudi kot poziv učiteljem, da pripomorejo k temu, da njihovi učenci razvijejo sposob-
nosti za njihovo uresničevanje:

1 Med terapevtskim srečanjem se kot terapevti vedno znova sprašujmo, kaj pacient tre-
nutno implicitno zaznava. Kaj pomeni to, kar se trenutno dogaja, za njegove motivacijske 
cilje in osnovne potrebe? Ne bodimo pozorni samo na to, kar se dogaja med nami in 
pacientom na besedni ravni, na ravni vsebine pogovora. Svojo pozornost vedno znova 
preusmerjajmo iz vsebine na procesno raven. Tega, kar se dogaja na implicitni ravni, 
večinoma ne tematiziramo, kljub temu da ima pomemben vpliv na pacientove psihične 
procese.

2 Ne razmišljajmo samo o tem, kaj bomo rekli ali naredili, ampak razmislimo in skrbno 
načrtujmo, kako bomo kaj rekli in naredili.

3 Vedno se zavedajmo, da se je v terapiji aktivirala pacientova potreba po navezanosti, 
kar pomeni, da pacient v vsakem trenutku terapije zaznava glede na to svojo potrebo. 
Zelo je pomembno, da ima pacient v odnosu z nami pozitivne izkušnje navezanosti. Bo-
dimo si vedno znova na jasnem, da je pred nami človek, ki je po vsej verjetnosti kot otrok 
imel negativne izkušnje navezanosti in je zelo občutljiv na vse načine vedenja. Tako 
lahko npr. kaj hitro ugotovi, da se ukvarjate z drugimi stvarmi in ne z njim, da do njega 
čutite in o njem mislite drugače, kot poveste, da se lahko zgodi, da ga boste zavrnili, če 
bo povzročal težave, da je za vas le eden od mnogih vaših  pacientov, da ga pravzaprav 
nimate radi in da nimate kaj preveč dobrega mnenja o njem. Poskrbimo s svojim vede-
njem, posebno tudi z nebesednim vedenjem, da pacient ne bo imel razloga za takšno 
interpretiranje. Zavedajmo se, da se zaznava glede na potrebo po navezanosti v glavnem 
dogaja na implicitni ravni, zato je pomembno, da smo pozorni na svoje nebesedno vede-
nje. Pacientu se popolnoma posvetimo, pokažimo mu, da je v središču naše pozornosti 
in da so njegove stiske in potrebe pri nas v dobrih rokah in da čutimo in razumemo vse, 
kar ga gane. Pokažimo mu, da smo se pripravljeni postaviti zanj. Izžarevajmo toplino, 
zanesljivost, kompetentnost in pripravljenost za ukrepanje. Med terapevtskim srečanjem 
ne dajmo čutiti svoje nemoči, tudi če se kdaj počutimo zbegani ali nemočni. S tem se 
ukvarjajmo izven terapevtskega srečanja.

4 Poskrbimo, da bo pacient glede na svojo potrebo po orientaciji in nadzoru med tera-
pevtskim srečanjem zaznal čim več pozitivnih stvari. Vsako terapevtsko srečanje oblikuj-
mo, kolikor je mogoče transparentno. Poskrbimo za to, da bo pacientu jasno, kaj želiva 
pri srečanju doseči in kaj lahko prispeva on sam. Pacient naj pri teh razmišljanjih, načr-
tovanjih in odločitvah sodeluje. Pacient naj čim več odloča sam. Razložimo mu, kaj je 
bistveno in mu dajmo več možnosti na izbiro. Načrtujmo in oblikujmo srečanje tako, da 
bo imel pacient občutek, da lahko dobro sodeluje in da slediva cilju, ki je zanj pomemben. 
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Če začutimo pacientove zadržke, obotavljanje ali znake odpora, se pri tem ustavimo in 
mu  ponudimo možnost, da določi nadaljnji potek srečanja. Pacient naj vedno čuti, da gre 
za uresničevanje njegovih lastnih ciljev. Ne vsiljujmo ničesar, kar ne želi storiti. Če mo-
ramo storiti kaj takega, za kar pričakujemo, da bo pri pacientu sprožilo negativna čustva, 
preverimo, če je na to pripravljen.

5 Ustvarjajmo aktivne situacije in izkoristimo vsako priložnost, da pacient čim večkrat 
pride do izkušenj, ki mu zvišujejo občutek lastne vrednosti. Sprašujmo po zanimivih, 
pozitivnih vidikih njegovega življenja, po tistem, kar je zanj „normalno”. Naj nam opiše, 
kaj ga zanima in s čim se rad ukvarja. Pokažimo mu, da nas zanima tudi ta njegova plat. 
Tem stvarem dajmo v terapevtskem srečanju prostor. V svojih stavkih uporabljajmo be-
sede, izraze in slike, ki imajo za pacienta pozitiven pomen. Vedno znova se vračajmo k 
stvarem, ki so pomembne za pacientove motivacijske cilje. Iščimo stvari, za katere lahko 
pacienta verodostojno pohvalimo in vztrajajmo pri hvaljenju in občudovanju, tudi če to 
zavrača. Ta odziv služi samozaščiti in pacient naj doživi, da takšna zaščita v terapevtskem 
okolju ni potrebna.

6 Izkoristimo vse priložnosti, da pacient med terapevtskim srečanjem doživi tudi prije-
tna stanja, npr. da se skupaj nasmejemo, da uživa v nekem uspehu itn. Pacient naj med 
terapevtskim srečanjem doživi čim več pozitivnih čustev. Če imamo pacienta, ki ima 
težave s tem, da doživi pozitivna stanja, uporabimo del srečanja za ustvarjanje teh stanj s 
pripomočki, kot so hipnoza, avtogeni trening, sproščanje ali meditacija, tudi če te inter-
vencije neposredno ne prispevajo k obravnavi problema.
 
7 Na vsakem terapevtskem srečanju določimo jasen fokus. Lahko jih je tudi več, vendar 
ostanimo dalj časa pri obravnavi enega problema, če smo s tem začeli. Ne skačimo med 
različnimi problemi ali temami. Ne pozabimo, da se spremembe na sinapsah zgodijo 
samo, če jih neprestano, intenzivno in ponavljajoče aktiviramo. Ko obravnavamo pro-
blem, aktiviramo živčne dražljajske vzorce, ki se sprožijo pri tem problemu. Ko smo jih 
aktivirali, je pomembno, da se spremenijo, to pomeni, da ustvarjamo nove ali bolje utir-
jamo še zelo šibke dražljajske vzorce rešitve. Za utirjanje potrebujemo daljšo aktivacijo 
in ponavljanje. Zato vsak nov korak, ki kaže na spremembo, večkrat ponovimo. Pri tem 
vztrajajmo, tudi če pacient meni, da sedaj razume, za kaj gre. Razložimo mu razliko med 
implicitnim in eksplicitnim učenjem. Pri implicitnem učenju ni pomembno razumevanje, 
ampak intenzivno in ponavljajoče utirjanje. Novo naučeni dražljajski vzorci se morajo 
pozneje aktivirati avtomatsko, zato morajo biti zelo dobro utirjeni.
 
8 Pri vsakem problemu, ki je pomemben za terapevtski cilj, delamo v smeri spremembe. 
Posebno na začetku terapije je lahko ta prvi korak do spremembe boljše razumevanje ali 
boljše obvladovanje problema. Bodimo pozorni na to, da opredelitev problema ni dovolj, 
potrebno je delati v smeri spremembe. Vsaka sprožitev problema naj steče v konkretno 
izkušnjo obvladovanja ali razčiščevanja.

9 Vsako aktivacijo in obravnavo problema pripravimo tako, da pri pacientu vzbudimo 
DA držo, da je pripravljen priti naproti, se približati, odpreti. Če je pacient v NE drži, 
če zavrača, se brani, zapira, odmika, ni primeren trenutek za odpiranje problema. To 
pomeni, da ustvarjajmo situacije, v katerih pacient zadovolji svoje potrebe in v katerih se 
aktivirajo pozitivni cilji in čustva. S tem ga spravimo v stanje odprosti, približevanja. To 
velja tudi na mikro ravni: Če želimo pacientu nekaj povedati, kar bo pri njem predvidoma 
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sprožilo negativno čustvo (boleča informacija, konfrontacija ali interpretacija), se v pr-
vem delu stavka navezujmo na pacientov pozitivni cilj. To je pomembno, saj tako pacient 
postane dovzeten za intervencijo in lažje prenese negativno čustvo. Šele ko bo pacient v 
tako odprtem stanju, izvedemo intervencijo.

10  Poskrbimo, da bo pacient tik pred in ob vsaki terapevtski intervenciji aktiviral mo-
tivacijski cilj, ki je pomemben za boljšo realizacijo intervencije. Pomagajmo mu dobro 
oblikovati le tiste terapevtske cilje, za katere je zelo motiviran. Te cilje mora pred dolo-
čeno intervencijo ponovno eksplicitno aktivirati, npr. tako da si točno predstavlja, kako 
bo, ko bo cilj dosežen, ali kako težko bi bilo, če bi vse ostalo tako, kot je. Aktiviranje 
motivacijskega cilja je pomembno zato, da pride do izločanja adrenalina in/ali dopamina, 
kar pripomore k boljšemu utirjanju novih ali prešibkih nevronalnih dražljajskih vzorcev.

11  Novi vzorci vedenja, čustvovanja, mišljenja in odnosov se morajo utirjati tudi izven 
terapevtskega srečanja. Poskrbimo na vse možne načine za to, da se bodo novi (ki se jih 
mora pacient naučiti) živčni dražljajski vzorci tudi v njegovi konkretni življenjski realno-
sti aktivirali in utirjali. Del terapevtskega srečanja uporabimo za natančno načrtovanje in 
podroben pogovor („domače naloge“) o tem, kako ustvariti izkušnje izven terapevtskih 
prostorov, ki utirjajo nove dražljajske vzorce. Na začetku vsakega terapevtskega srečanja 
vprašajmo pacienta po izkušnjah, ki jih je imel od prejšnjega srečanja. Vztrajajmo, tudi 
če se pacient ni izpostavil takšnim izkušnjam. Natančno obravnavajmo razloge za to. Še 
enkrat izpostavimo terapevtski cilj, še enkrat močneje aktivirajmo motivacijski cilj in če 
ostane pri terapevtskem cilju, mu prikažimo, da je odgovoren za potrebne izkušnje, za 
katere smo se dogovorili. Na koncu terapevtskega srečanja lahko ukrepamo s posebnimi 
intervencijami, kot je npr. dogovor o telefonskih pogovorih, ki zagotavljajo uresničitev 
dogovorjenih izpostavljanj, vaj, pogovorov itn.

12  Ne vztrajamo pri terapevtskih ciljih, za katere se pacient resnično ne zavzema in ne 
izpeljimo intervencije, za katere ni dejansko vidno motiviran. Namesto tega postavimo 
skupaj z njim druge terapevtske cilje. Vendar preprečimo stalno spreminjanje ciljev. Če se 
postopek ponavlja in ni napredka, stopimo do izkušenega kolega in ga prosimo za nasvet. 

Seveda teh smernic ne moremo razumsko predelovati in jih istočasno dobro izvajati. Dobro 
jih lahko izpolnimo le, če jih ponotranjimo in čim bolj avtomatiziramo, da že misel na pravilo 
aktivira celotni vedenjski repertoar za njegovo realizacijo. Če pa teh pogojev še ne izpolnjujemo, 
lahko te smernice uporabimo za refleksijo. Supervizorji lahko s svojimi supervizanti skupaj pre-
verijo, če in kako dobro so v določeni terapiji uresničili te smernice in premislijo, kako bi lahko 
izgledalo uresničevanje teh smernic v konkretnem primeru.

K rešitvam in virom usmerjena sistemska psihoterapija

Če me kdo vpraša, kako se začeti učiti psihoterapijo, odgovorim, da je eden od možnih do-
brih vstopov prav učenje k virom in rešitvam usmerjenega pristopa. Seveda za tem stoji moja 
lastna izkušnja. Tudi sam sem v svojih vajeniških letih v osemdesetih letih prejšnjega stoletja 
našel veliko navdiha in spodbud v tem načinu dela. Okrepil sem svojo samozavest, ko so me 
stiskale začetniške tesnobe in trema pred tem, kako se bom obnesel v svojih prvih psihoterapev-
tskih pogovorih. 
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Eden mojih glavnih učiteljev, Graham Barnes (1994a, 2008, 2010), je od nas, edukantov, 
zahteval, da pacientu čimprej postavimo vprašanje: Kaj je cilj, ki ga hoče uresničiti s pomočjo 
terapije? Opozarjal nas je pred tem, da bi sami oblikovali cilje, ki se nam zdijo za pacienta 
dobri oz. celo samoumevni. Veliko bolj varen način dela je, da pacient oblikuje svoje cilje, kot 
terapevti pa se priključimo kot spodbujevalci na njegovi poti k tem ciljem. Npr. če na vrata naše 
ordinacije potrka človek, ki je odvisen od alkohola, ne smemo predpostavljati, da je njegov cilj 
abstinenca in da mu lahko pomagamo le, če bo ta pogoj izpolnil. Ena od prednosti k virom in 
rešitvam usmerjenega pristopa je prav to, da ga lahko uporabljamo v visoko in nizko pražnih 
programih. Tako lahko pomagamo tistim, ki so se odločili za abstinenco in je to eden od njihovih 
ciljev, po drugi strani pa je možno pomagati tudi tistim, ki želijo piti naprej.

V številnih demonstracijah terapevtskega dela na seminarjih na nas, edukantih, nam je Bar-
nes vedno znova postavljal vprašanje: Kaj želiš doseči v naslednje pol ure v okviru te demon-
stracije terapevtskega dela? Kaj želiš, da bo drugače, ko boš ob koncu tega pogovora vstal iz 
tega stola? Kaj želiš, da bo drugače, ko boš ob koncu seminarja odšel skozi vrata? Kako bo 
ta sprememba pri tebi izgledala, bo kaj drugače v tvoji drži, v načinu, kako vidiš, slišiš, čutiš 
stvari? Itn. Čim smo oblikovali svoj cilj, pa je sledilo vprašanje, če nam je kdaj v preteklosti kaj 
podobnega že uspelo. 

Zanimivo je, da se skoraj vse Grawejeve smernice prekrivajo s temeljnimi načeli k rešitvi 
usmerjene sistemske psihoterapije, ki se je razvila na osnovi dela Miltona H. Ericksona (1980) 
in so jo metodično razvili predvsem Steve de Shazer (1985, 1988) s svojo ženo Insoo Kim Berg 
(1993) ter Bill O'Hanlon (1992). Sam sem imel poleg Barnesa dobrega učitelja v nemškem 
družinskem terapevtu Petru Nemetscheku (2006, 2010). Tu bom poudaril samo tiste elemente k 
rešitvi usmerjene terapije, ki sem jih poleg Grawejevih smernic vključil v shemo.

Zelo uporabne so smernice Insoo Kim Berg in Scotta Millerja (1993), kakšni naj bodo »do-
bro oblikovani cilji«:

 
1) Pomembni in smiselni za pacienta: v okviru njegove resničnosti, njegovega sveta.

2) Majhni in uresničljivi: občutek, da je velika verjetnost, da bo pacient lahko uresničil 
svoj cilj, mora nastati tako v njem kot v terapevtu.

3) Konkretni, natančni, vezani na vedenje: npr. »rad bi bil sproščen, srečen« je preveč 
splošen cilj. Potrebno je konkretizirati kdaj, kje, s kom, kako bo to začutil, videl, zaslišal 
itn.

4) Kazati morajo na obstajanje in ne na odsotnost nečesa: če pacient izjavlja »ne, nič, 
nihče, ne morem, se ne da, ne pomaga« itn. terapevt vpraša »kaj namesto tega?«, npr. 
namesto »nočem piti« je cilj, ki kaže na obstajanje nečesa »mislim na otroke, imam pred 
očmi živo sliko, kako me oni vidijo oz. doživljajo, ko sem trezen«.

5) Pacient naj opiše začetek neke verige želene spremembe: tisoč kilometrov dolga pot 
se začne s prvim korakom, »kaj je prvi mali znak začetka spremembe?«

6) V pacientovem življenjskem kontekstu realni in uresničljivi: konkretni možni 
vsakdanji premiki, npr. da pacient zjutraj ženo preseneti z objemom in pozdravom: »Do-
bro jutro, draga…«.
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7) Uresničevanje ciljev zahteva od pacienta »trdo delo«: pacient se mora lotiti, nekaj nare-
diti.

8) Pacienti nujno potrebujejo doživetja uspeha, da so zmogli, kar jim poveča občutek lastne 
vrednosti in pokrene pozitivno povratno zvezo. Torej naj terapevt definira oz. nastavi s pacientom 
višino ovire (cilja) le tako visoko, da bodo obstajale dovolj dobre možnosti, da jo bo preskočil.

Ko sem nabiral psihoterapevtsko kilometrino, sem seveda spoznal, da se je poleg k rešitvi in 
virom usmerjenega pristopa potrebno naučiti še marsikaj drugega. Psihoterapija je način dela, v 
katerem je vsak pacient nov izziv, za vsakega je potrebno odkrivati nov pristop, prikrojiti terapijo 
njegovim enkratnim potrebam in življenjskim okoliščinam. Vsak pacient vabi terapevta, da se 
nauči nekaj novega, da širi svoj spekter možnih odgovorov na nove in nove uganke in presene-
čenja, ki se porajajo v tej nepredvidljivi avanturi, ki jo imenujemo psihoterapija.

Ena od ključnih odlik k virom in rešitvam usmerjenega terapevtskega dela je, da z njim 
pacientu ne moremo škoditi. V njegovo življenje in dušo vstopimo skozi pozitivna vrata. Tja, 
kjer domuje njegov ponos, volja do življenja, upanje, vera v lastne sposobnosti in prihodnost. 
Posebno v obnebju slovenske kulture, na račun katere se večkrat pošalim, da je najbolj pozitivna 
izjava, ki jo zmoremo, ko kaj pohvalimo – »ni bilo slabo«.

Hipnoza in čuječnost

Hipnozo lahko razumemo na dva načina (Barnes, 2002): 
• v ožjem smislu kot posebno psihoterapevtsko metodo in zbirko tehnik in 
• v širšem smislu kot nujen predpogoj za učinkovito psihoterapijo, ne glede na psihote-
rapevtski pristop. 

Študenti se v našem programu izobraževanja seznanijo z obema perspektivama. Tako tudi 
svoja opažanja vnašajo v shemo bodisi v tistem delu, kjer hipnozo lahko razumemo kot skupni 
dejavnik, ali pa na koncu, kjer opišejo specifične hipnoterapevtske tehnike, ki jih je terapevt 
uporabil na seansi.

Zato da so se mi odprle oči za širši pogled, ima zasluge Barnes, tako da si tudi sam kot 
učitelj prizadevam za to, kar pravi: »Zavzemam se za to, da bi se vsi terapevti naučili upora-
bljati hipnozo pri delu s pacienti, čeprav ne vem, če so se vsi zmožni naučiti uporabe hipnoze. 
Vseeno predlagam, da naj jo vsi terapevti vključijo v svoje izobraževanje, da bi se učili o svojih 
nezavednih virih in da bi izkoristili svoj nezavedni potencial. Pogosto namreč terapevti nehote 
inducirajo trans, ne da bi vedeli in razumeli, da to počnejo. Če si npr. predstavljamo izkušenega 
geštalt terapevta, ki vodi pacienta skozi dialog dveh stolov, ali pa sistemskega terapevta, ki na 
srečanju z družino postavlja krožna vprašanja po Boscolu in Cecchinu. Vsi terapevti bi morali 
vedeti, kdaj in kako njihove besede sprožajo trans. Sam opažam, da so psihoterapevtske situacije 
transogene, kar pomeni, da je hipnotska komunikacija vsakdanja izkušnja terapevtov, da so to 
običajni vzorci komunikacije, v katere zdrsnejo terapevti in pacienti. Terapevti, ki niso preučeva-
li video posnetkov svojih psihoterapevtskih seans na tak način, da bi bili z enim očesom pozorni 
na fenomene transa, morda niti ne vedo, da morda inducirajo trans in kdaj njihovi pacienti kažejo 
znake transa.« (Barnes, 1994b: 193)

Tudi sam lahko potrdim, da še nisem videl ali izvedel ene učinkovite terapevtske seanse psi-
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hoterapevta kateregakoli pristopa, na kateri se ne bi razvili vsaj nekateri znaki transa (glej tabelo 
2). Seveda se ta tabela še razširi, če prištejemo znake t.i. budne hipnoze in hipnoze v gibanju. 
Zato je prepoznavanje teh znakov pri sebi in pri pacientu za naše študente prvi korak učenja 
hipnoze. Drugi korak pa je, da se naučijo izkoriščati te naravne pojave hipnoze za povečevanje 
učinkovitosti vsega, kar počnejo v terapiji. Razvijanje bolj diferenciranih hipnoterapevtskih ve-
ščin, npr. za delo v globokem transu, pa je projekt za celo življenje in je vsakemu študentu pre-
puščeno, koliko se bo po končanem izobraževanju temu posvečal predvsem upoštevajoč, koliko 
to ustreza njegovemu osebnemu stilu. 

Lastna študentova izkušnja hipnoze med drugim tudi zelo poveča občutljivost za implicitno 
dogajanje v terapiji in temeljito spremeni običajno težišče naše vsakdanje zavesti, ki je prevla-
dujoče osredotočena na verbalno. Že Freud je poudarjal, kako pomembno je, da terapevt na 
seansah razvije »prosto lebdečo pozornost«, ki ni pripeta na besede, ampak tudi na implicitno 
dogajanje. Žal se je prav on po začetnem navdušenju nad hipnozo, od nje odvrnil in razvil me-
todo prostih asociacij, ki pa je seveda odlična za indukcijo hipnoze in delo v hipnozi. Tako da 
prav na primeru Freuda lahko vidimo, kako se dober in učinkovit terapevt, tudi če si prizadeva, 
hipnotskim pojavom pri svojem delu ne more izogniti. Torej je edino, o čemer se glede hipnoze 
vsak terapevt lahko odloča, samo to, ali bo hipnotske pojave pri sebi in pacientu izkoristil ali pa 
se bo delal, kot da tega ni.

Zadnji paradoks okoli slepote številnih terapevtov, kako so pri terapevtskem delu pogre-
znjeni v hipnozo in jo tudi nevede uporabljajo, se dogaja okoli vnašanja t.i. »čuječnosti« (ang. 
mindfulness) v psihoterapijo. Koncept in program čuječnosti za obvladovanje stresa, kot ga je v 
svet medicine in psihoterapije pripeljal Jon Kabat-Zinn (1990), se v kliničnem kontekstu prak-
tično prekriva s hipnozo, kar je v svoji raziskavi nazorno pokazal Michael Yapko (2011), eden 
vodilnih hipnoterapevtov na svetu. Yapko posebej poudarja, da je koncept čuječnosti v okviru 
duhovno mističnih praks drugačen od hipnoze, a v klinični uporabi je praksa in teorija čuječnosti 
praktično enaka temu, kar je hipnoza vnesla v psihoterapijo in njenem okviru razvija že okoli 
200 let. Očitno je beseda čuječnost manj obremenjena s predsodki, ki ovirajo razvoj hipnoze v 
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psihoterapiji in medicini že od Freuda naprej. Ironija je, da je James Braid, ki je sredi 19. stoletja 
skoval pojem hipnoza, to kmalu obžaloval, ko je odkril, da hipnoza (grško hypnos pomeni spa-
nec) nima nič opraviti s spanjem in je predlagal pojem »monoideizem«. S tem je hotel poudariti 
eno ključnih značilnosti hipnoze, to je osredotočanje pozornosti, kar veliko bolj kaže na podob-
nost s čuječnostjo. Žal je bilo prepozno, ker se je ime hipnoza med ljudmi že prijelo. 

Med psihologi je v Sloveniji leta 2005 prvi napisal pregledni članek o čuječnosti Miha Čer-
netič (2005), s katerim tesno sodelujeva od leta 2010 in trenutno v okviru Fakultete za psihotera-
pevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani vodiva t.i. program hipnoze in čuječnosti 
v vsakdanjem življenju in v psihoterapiji za edukante sistemske psihoterapije (Černetič, 2011). 
Naj podam primer, kako se za iste stvari lahko uporabi novo ime, namesto hipnoza čuječnost. V 
sedanjem programu razvijanja čuječnosti obstaja učna enota, ko morajo študentje v vsakdanjem 
življenju eksperimentirati s t.i. deavtomatizacijo rutinskega vedenja. Tako morajo npr. pri obla-
čenju, umivanju zob, hoji idr. vnašati element zavedanja in preizkušati razne drobne variacije. V 
osemdesetih letih, ko sem bil edukant sistemske psihoterapije in čuječnosti ni bilo v programu, 
nam je Barnes v okviru izobraževanja iz hipnoze dal isto domačo nalogo – s poudarjenim osre-
dotočanjem pozornosti smo morali vnašati drobne spremembe v vsakdanje navade. Z Braidovim 
pojmom bi lahko rekli, da smo se učili monoideizma. Tudi pri vadenju hipnoze v dvojkah smo 
se morali za nekaj minut posvetiti samo lastnemu dihanju in dihanju partnerja. Tako smo odkri-
vali, kako pri sebi lahko induciramo in poglabljamo trans, ki nam bo koristil v terapiji. Barnes 
(1994b) je od nas zahteval, da postanemo mojstri v razvijanju »transa z odprtimi očmi«, saj je 
prav ta oblika transa za delo z ljudmi najbolj uporabna. Preko takih neobičajnih stanj zavesti, ki 
jih lahko imenujemo bodisi »čuječnost« ali »trans«, študentje in terapevti lažje raziskujemo svet 
implicitnega oz. nezavednega. S tem terapevt širi svojo občutljivost in potencial za spreminjanje 
vzorcev mišljenja, čustvovanja in vedenja pri sebi in pri delu s pacienti.

Tudi pri vzpostavljanju stika s pacientom in razvijanju terapevtskega delovnega odnosa, kar 
je naslednji sestavni element sheme, je zavestna uporaba hipnoze in čuječnosti lahko v veliko 
pomoč. Če npr. pomislimo le na zrcaljenje in uglaševanje, lahko terapevt s preprostimi načini 
zrcaljenja pacientovih neverbalnih znakov (npr. zgoraj omenjeno skupno dihanje) proces razvi-
janja stika olajša in pospeši (Barnes, prav tam). S tem namreč lahko upočasni svoj miselni tok 
in se bolj pripne na zaznave v tu in zdaj. Poleg tega zmanjša svojo tesnobo, še posebno če je 
začetnik, in se lažje odpre nepredvidljivemu toku pogovora.

Vzpostavljanje stika s klientskim sistemom in razvijanje terapevtskega delovnega od-
nosa oz. terapevtske alianse 

Leta 2005 nam je na Fakulteti za socialno delo skupaj s tremi kolegicami, ki so bile prav tako 
psihoterapevtke oz. v procesu psihoterapevtskega izobraževanja, uspelo razviti transdisciplinar-
ni koncept delovnega odnosa, tako da je uporaben tako v socialnem delu kot tudi v psihotera-
piji (Čačinovič Vogrinčič, Kobal, Mešl in Možina, 2005). Priročnik je nastal v okviru projekta 
fakultete, kjer smo učitelji fakultete izdali serijo priročnikov iz področja socialnega dela. Ni 
naključje, da smo se za pisanje priročnika o delovnem odnosu povezali prav psihoterapevtsko 
usmerjeni kolegi, saj smo številne ključne koncepte prenesli iz psihoterapije in jih integrirali v 
socialno delo. 

Tako se je npr. Gabi Čačinovič Vogrinčič ob asistenci Nine Mešl v konceptualizaciji soci-
alnodelavskega delovnega odnosa v veliki meri oprla na sistemski model k rešitvam in virom 
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usmerjene terapije, ki sem ga kratko predstavil zgoraj, pa tudi na druge koncepte sistemske psi-
hoterapije. Sam sem v delu priročnika, ki govori o vzpostavljanju stika uporabil Sternovo teorijo 
intersubjektivnoti s trenutki prisotnosti in srečanja, ki je tudi transdisciplinarna, in jo bom kratko 
povzel v nadaljevanju. V vajah sem, ne da bi uporabil besedo hipnoza, nanizal tudi nekaj takih, 
ki sem jih že od začetka devetdesetih let z dobrim izkupičkom izvajal z edukanti psihoterapije za 
uvajanje v področje hipnoze, po drugi strani pa so bile priljubljene tudi pri študentih socialnega 
dela, kjer sem jih vodil kot asistent. 

Teoretični most med Sternovo teorijo o stiku in hipnotskimi veščinami za lažje razvijanje 
stika na eni strani in konceptom delovnega odnosa, kot sta ga postavili kolegici, na drugi strani 
pa sva izdelala skupaj z Leonido Kobal, ki je pri svojem delu na doktorski disertaciji (Kobal, 
2004a) temeljito obdelala koncet psihoterapevtskega delovnega odnosa oz. alianse. V središče 
je postavila, prav tako transdisciplinarno, Bordinovo teorijo, ki terapevtsko alianso postavi na tri 
ključne elemente: čustvena vez, dogovarjanje o ciljih in korakih do njih (Bordin, 1994; Kobal 
2004b). Zadnji del priročnika je Kobalova napisala o razreševanju motenj v delovnem odnosu, 
kjer se je naslonila na delo Safrana in sodelavcev (Safran, Muran in Samstag, 1994; Safran in 
Muran, 2000; Safran, Muran, Samstag in Stevens, 2002), ki so izhajali iz Bordinovega koncepta 
terapevtske alianse.

Na integracijo koncepta delovnega odnosa, ki temelji na t.i. relacijski paradigmi, v program 
našega izobraževanja  iz sistemske psihoterapije in v shemo sem bil še posebej ponosen, saj so 
sistemski psihoterapevti posvečali presenetljivo (pre)majhno pozornost terapevtski aliansi, kar 
sta ugotovila npr. tudi Flaskas in Perlesz (1996).

Sternova teorija intersubjektivnosti in o trenutkih sedanjosti oz. prisotnosti 

Daniel Stern me je pritegnil s knjigo Dojenčkov medosebni svet (The Interpersonal World of 
the Infant) (1985), ki je bila obvezno čtivo v mojem prvem izobraževanju iz sistemske psiho-
terapije v drugi polovici osemdesetih let. Z njo sem vstopil v paradigmatsko spremembo, ki jo 
je doživela razvojna psihologija in preko nje tudi psihoterapija od sedemdesetih let prejšnjega 
stoletja naprej in za katero je bil med najbolj zaslužnimi prav Stern. T.i. teorija intersubjektiv-
nosti in teorija navezanosti je dala nove spodbude razvoju psihoanalize (Gill, 1988; Stolorow, 
Atwood, in Brandchaft, 1994; Berman, 1997; Beebe in Lachmann, 1998; Mitchell, 2000; Fona-
gy, 2001) in vseh psihoterapevtskih pristopov, ki smo v razumevanje psihoterapevtskega odnosa 
vgradili relacijsko paradigmo (npr. Erskine, 1998). Bil je odličen pisec, predavatelj, terapevt in 
raziskovalec, tako da sem na vsako njegovo naslednjo knjigo komaj čakal (npr. Stern, 1995). 
Ni presenetljivo, da je s svojim delom nagovoril tudi več slovenskih psihoterapevtov, npr. med 
drugimi Gostečnikov krog (Kompan Erzar, 2003).

Leta 2004 je po dolgih letih raziskav s sodelavci (Stern, Sander, Nahum, Tronick in sod., 
1998) in razvijanja v praksi izšlo eno ključnih del, v katerem je povezal svoje izkušnje raz-
iskovalca razvojne psihologije s klinično psihoterapevtsko prakso, Trenutek sedanjosti v psi-
hoterapiji in vsakdanjem življenju (The present moment in psychotherapy and  everyday life) 
(Stern, 2004). Ker je svojo teorijo o trenutkih sedanjosti oz. prisotnosti (ang. »present moment«) 
naslonil na teorijo nelinearne dinamike kompleksnih sistemov, ki sem se ji posvečal preko sode-
lovanja z Günterjem Schiepkom (Schiepek, 1999; Haken in Schiepek, 2006), je bilo toliko lažje 
ustvariti integracijo njegovega dela s sinergetiko (Možina, 2009), ki jo bom kratko predstavil v 
naslednjem poglavju.
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Trenutki sedanjosti oz. prisotnosti so prevladujoče neverbalna doživetja in se v interakcijah 
med ljudmi lahko kažejo kot: 

• skupno gibanje (ang. »moving along«);
• zrcaljenje, posnemanje, sledenje;
• budno spremljanje;
• uglaševanje (attunement) glede vitalnostnih občutkov (stopnje aktivacije, ritmov, 
vzburjenosti oz. pomirjenosti) in čustev.

Slika 1: Trenutki sedanjosti lahko prerastejo v trenutke prisotnosti, ko smo osredotočeni tu 
in zdaj, ti pa v trenutke srečanja, lahko pa pride tudi do zamujene priložnosti za srečanje, to je 
do »mimohodke«.

Temeljna ideja o pomembnih trenutkih, ki vodijo v terapiji do terapevtske spremembe, je  
prikazana na sliki 1 (bolj podrobno razlago glej v Možina, 2003). Postopno je Stern s sodelavci 
ugotovil, da so trenutki srečanja na terapevtskih seansah relativno redki in da je ključnega po-
mena t.i. skupno gibanje (ang. moving along), ki ga je opisal kot proces vzajemne regulacije 
komunikacije, ki je usmerjena k določenemu cilju. Možno je le z stalnim medsebojnim uglaše-
vanjem interakcijskih partnerjev, ki temelji na prisotnosti. 

Pot do cilja ni premočrtna, gladka niti idealna. Zahteva stalno pogajanje, kompromise, popra-
vljanje, včasih tudi boj, naprezanje, da skupaj z drugim ostanemo znotraj poti ali dosežemo do-
ločeno ravnovesje. Skupno gibanje vključuje tako besedno pojasnjevanje in dogovarjanje (npr. 
partnerja se dogovarjata, kako bosta preživela prosti vikend) kot tudi nebesedno vedenje. Ni 
potrebno, da se udeleženca v komunikaciji strinjata, važno je, da se pogajata o toku interakcije 
in se tako premikata naprej k boljšemu razumevanju tega, kar se dogaja, torej kaj vsak od njiju 
zaznava, misli in pove v določenem kontekstu in kako vsak od njiju razume razumevanje druge-
ga (npr. da dosežeta strinjanje o nestrinjanju). Pri skupnem gibanju se bolj zavedamo besednega 
dogajanja (npr. vprašanj, molka, pojasnjevanj), važno pa je, da nismo slepi za vzporedno nebe-
sedno in odnosno dogajanje. Zahteva vztrajnost in toleranco do napak na obeh straneh. Včasih je 
cilj jasen, določen in dvojka lahko napreduje proti njemu urno (ko je otrok lačen in ga mati na-
hrani). Včasih pa so cilji nejasni, nedoločni in se morajo v procesu gibanja z oz. uglaševanja šele 
odkriti (npr. prosta igra z otrokom). Tudi če ima posameznik v procesu skupnega gibanja neko 
splošno predstavo o procesu in cilju, večino časa ne ve, kaj se bo zgodilo in kdaj. Tudi pogosto 
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ponovljene interakcije nikoli ne moremo ponoviti na popolnoma enak način. Podobno kot je 
rekel Heraklit, da v isto reko ne moremo dvakrat stopiti. Teme interakcij vsebujejo razvijajoče se 
variacije, kar se zelo jasno pokaže pri aktivnostih kot je »prosta igra«, kjer prihaja do variacij v 
naravi aktivnosti, da se izognemo rutini. Pa tudi bolj strukturirane aktivnosti, kot npr. hranjenja, 
nikoli ne ponovimo na enak način.

Lepa prispodoba skupnega gibanja je ples dveh plesalcev (seveda jih je lahko tudi več), ki sta 
pozorna na vsak gib in se ujameta v skupnem ritmu. Tudi na terapevtskem srečanju se skupno 
gibanje dogaja v glavnem na implicitni – neverbalni ravni in v manjši meri preko eksplicitnega 
– verbalnega dogovarjanja in poleg tega, da lahko pripelje do relativno redkih trenutkov srečanja 
ali zamujenih priložnosti za srečanje (mimohodk), obstajajo še tri plodne možnosti. Lahko pride 
do:

1. progresivnih implicitnih sprememb v osebnem in delovnem odnosu, ki spodbujajo oz. 
omogočajo želene spremembe;
2. odpiranja in raziskovanja novih eksplicitnih tem;
3. tega, da se terapevtu odpre prostor za razlage medosebnega dogajanja ali dogajanja v 
pacientu.

V vsakem od teh primerov pa so značilne diskontinuite, to pomeni, da terapija ne poteka 
linearno kontinuirano (vezno) od A do B, od B do C itn., ampak da bolj ali manj izrazito 
nepredvidljivo preskoči v trenutek srečanja, mimohodko, implicitno spremembo, novo 
eksplicitno temo ali v odpiranje prostora za terapevtovo interpretacijo. Tudi če izvajamo 
določeno tehniko, kjer so določeni koraki A, B in C, se bo terapevtski premik, v kolikor do 
njega pride, zgodil kaotično, nelinearno, nezvezno, ko bo kompleksni sistem, ki ga 
imenujemo »pacient« ali »diada terapevt – pacient« ali »klientski sistem«, sam hotel. Ko se 
bo sam odločil in ne takrat, ko bi nek del nas, ki mu morda pravimo »jaz«, to pričakoval in 
hotel. Zato je vedno znova zanimivo pa tudi zahtevno, tako v terapiji kot v življenju. 

Sinergetična načela

Sinergetika definira psihoterapijo kot destabilizacijo disfunkcionalnih in porajanje novih od-
nosnih vzorcev, novih vzorcev vedenja, čustvovanja in mišljenja v okviru stabilnega, zaupnega 
in varnega odnosa med terapevtom in pacientom. Sinergetika, teorije nelinearnih sistemov in 
teorija kaosa omogočajo matematično formalizacijo in simulacijo telesnih, psiholoških in soci-
alnih samoorganizirajočih procesov v kompleksnih sistemih, kar na široko odpira vrata razisko-
vanju (Haken in Schiepek, 2006). Za psihoterapevtsko prakso pa sinergetika ponuja osem t.i. 
generičnih načel (Schiepek in dr., 2005), s pomočjo katerih terapevt lažje razume in spodbuja 
terapevtske spremembe, ki jih sinergetika definira kot diskontinuirane, samoorganizirane preho-
de od pacientovih problemskih vzorcev mišljenja, čustvovanja, vedenja in odnosov k vzorcem 
rešitve.

V shemi mora študent oceniti terapevtski proces in izid posamezne terapevtske seanse in/ali 
proces v daljšem obdobju iz vidika osmih sinergetičnih načel:

1) Kako sta terapevt in pacient sostvarjala pogoje za stabilnost: 
terapevtski postopki za povečevanje varnosti, zaupanja v odnosu med terapevtom in pa-
cientom, podpiranje pacientovega občutka lastne vrednosti.
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2) Kako sta terapevt in pacient uspela v prepoznavanju vzorcev relevantnega sistema: 
to je v prepoznavanju tistih disfunkcionalnih, problemskih odnosnih vzorcev, vzorcev mi-
šljenja, čustvovanja in vedenja, ki jih pacient želi spremeniti, ob hkratnem prepoznavanju 
vzorcev rešitve; v opisovanju in analizi problemskih vzorcev oz. sistemskih procesov, 
kolikor je le-to potrebno za definiranje terapevtskih ciljev in odkrivanje rešitev. 

3) Kako je bil terapevt uspešen v upoštevanju smiselnosti: 
za pacienta morajo biti naloge in koraki, ki omogočajo napredovanje in vodijo k ciljem, 
ves čas smiselni zanj; terapevt daje priznanja za pacientov proces spreminjanja in upošte-
va pacientov življenjski slog in osebne razvojne naloge tudi če se to ne ujema z njegovim 
življenjskim slogom; cilji morajo biti po meri pacienta, v prvi vrsti smiselni zanj in ne 
terapevta.

4) Kako je terapevt uspel prepoznavati parametre nadzora oz. koliko je omogočal ener-
giziranje: 
to pomeni ustvarjanje pogojev, ki spodbujajo pacientovo motivacijo; prebujanje pacien-
tovih virov; upoštevanje pacientovih ciljev in skrbi.

5) Kako je terapevt uspel destabilizirati, krepiti nihanja: 
eksperimenti in paradoksi; prekinjanje disfunkcionalnih vzorcev odnosov, mišljenja, ču-
stvovanja in vedenja; vnašanje novih razlikovanj; izjeme – zavestne in spontane; neobi-
čajno, novo vedenje itn..

6) Kako je terapevt upošteval »kairos«, kako je bilo z resonancami in sinhronizacijami: 
to pomeni, kako je bilo s časovno usklajenostjo in koordinacijo med terapevtskimi po-
stopki, terapevtovim komunikacijskim stilom ter pacientovimi psihičnimi in socialnimi 
procesi / ritmi; skupno gibanje, skupni »ples«.

7) Kako je terapevt uspel prekinjati simetrijo: 
s „simetrijo“ je tu mišljeno stanje, v katerem so poleg utečenih v enaki meri možni oz. 
prisotni različni (novi) odnosni vzorci in vzorci mišljenja, čustvovanja, vedenja; za preki-
njanje simetrije terapevt usmerja pacienta na njegove cilje, pričakovanja in uresničevanje 
načrtovanih novih vzorcev.

8) Kako je terapevt uspel ponovno stabilizirati: 
tu so mišljeni ukrepi za stabiliziranje in integracijo novih miselnih, čustvenih, vedenjskih 
vzorcev in odnosnih vzorcev.

Iz slike 2 je razvidno, da so generična načela na drugi rekurzivni oz. logični ravni od metod 
oz. tehnik. Metode razvijamo tako, da prenašamo v znanje za ravnanje dele modelov oz. teorij 
ali pa da svoje izkušnje iz prakse kodificiramo oz. uzakonimo. Po številu so skoraj brezmejne, 
njihov razpon in stopnja posplošljivosti pa sta različna. Generična načela organizirajo in uteme-
ljujejo izbor posameznih metod. Po sinergetičnem modelu metode vrednotimo glede na to, ali so 
primerne za udejanjanje enega ali več generičnih načel. Vedno je več metod funkcionalno ena-
kovrednih, zato lahko terapevti s pridom uporabijo svoja osebna nagnjenja, zakladnico izkušenj 
in osebni slog.
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Slika 2 (po Schiepek in dr., 2005): Znanje o generičnih načelih samoorganizirajočih se proce-
sov nam omogoča, da terapevtsko ravnanje organiziramo, poenostavimo in utemeljimo. 

S pomočjo ene metode lahko uresničimo več generičnih načel in eno generično načelo se 
odraža v več metodah. Načelo energiziranja se denimo udejanja v metodah, ki pojasnjujejo pro-
bleme in cilje, npr. s pomočjo vprašanja o čudežu, prebujanja virov, omogočanja prvih doživetij 
uspeha idr.. 

Generična načela omogočajo, da lahko terapevti kot udeleženi soigralci terapevtski proces 
skupaj s pacienti sooblikujemo, da ohranjamo pregled in da lahko po potrebi proces analiziramo 
in ga relativno razumno utemeljimo. Prav v oblikovanju terapevtskega procesa se kaže terapev-
tska umetnost in strokovnost. Generična načela naj bi glede teh procesov oblikovanja omogočala 
razumevanje, gotovost in svobodo, ne nadomeščajo pa izkušenj in intuicije. Oblikovanje tera-
pevtskega procesa je v samem središču tistega, kar je Schiepek konceptualiziral kot »sistemsko 
kompetentnost« (Schiepek, 1999). Predstavitev tega koncepta pa presega namen tega članka.

Zaključek

Na koncu sheme je del, v katerem študent oceni različne tehnike, metode, postopke, ki jih je 
opazoval ali sam izvedel. Tu ga ne omejujemo s sistemskimi metodami in tehnikami, čeprav mu 
ponudimo veliko bogastvo le teh iz zakladnice družinske terapije (za pregled glej Možina, Štaj-
duhar, Kačič in Šugman Bohinc, 2011; Nemetschek, 2006, 2010), hipnoterapije (O'Hanlon in 
Martin, 1992; Barnes, 1994b, 2002; Erickson, 1980), narativne terapije (Šugman Bohinc, 2003; 
Freedman in Combs, 2009), k rešitvi usmerjene terapije (Kim Berg in Miller, 1993) idr.. Lepota 
in dragocenost sistemskih teorij je zame vedno bila njihova metateoretičnost in transdiscipli-
narnost (Možina in Kordeš, 1998), kar pomeni, da npr. tudiomogočajo integracijo teoretskih in 
praktičnih vsebin drugih psihoterapevtskih pristopov.

Shema je lahko uporabna v psihoterapevtskem izobraževanju ne glede na psihotera-
pevtski pristop, saj integrira spoznanja psihoterapevtske znanosti, ki so transdisciplinarna in 
metateoretična.V njej se odraža velik del poti, ki sem jo prehodil kot psihoterapevt in učitelj. 
Predstavlja dovolj široko matrico, ki jo je možno dograjevati in ki omogoča nenehno učenje. 
Poleg tega da mi pri poučevanju pomaga pri strukturiranju učnih vsebin, se z njeno pomočjo 
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bolj prožno odzivam pri delu s pacienti in v drugih življenjskih situacijah. Omogoča tudi dialog 
s kolegi in kolegicami, ki vidijo razvoj psihoterapije v razvoju psihoterapevtske znanosti, kjer je 
tekma med različnimi psihoterapevtskimi pristopi zastarela, nadomešča pa jo:

- razvijanje nove metodologije raziskovanja, ki bo po meri psihoterapije. Dober primer 
za to je npr. metodologija spremljanja in oblikovanja terapevtskega procesa v dejanskem 
času s pomočjo računalniško podprtega sistema (Schiepek, Picht, Spreckelsen, Altmeyer 
in Weihrauch, 2005). To pomeni, da bo razvoj psihoterapije empirično podprla na tak 
način, da je ne bo tlačila v Prokrustovo posteljo objektivizacije s kontroliranimi študijami 
in manualizacijo (Schiepek, 2008);
- razvijanje novih praks, ki so ekološko veljavne, to pomeni, da na najboljši možni način 
odgovarjajo na enkratnost in potrebe akterjev in konteksta, v katerem se dogajajo (Schie-
pek, 2008);
- dialog med takim raziskovanjem in prakso, kot to npr. omogoča sinergetika (Schiepek, 
Ludwig-Becker, Helde, Jagdfeld, Petzold, in Kröger, 2005).
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Plan fizičnega psihoterapevtskega prostora, 
definiran po modelu ‘prostori, ki omogočajo’

Psychotherapeutic physical space plan, 
defined by model ‘enabling spaces’

Povzetek

V študiji o psihoterapevtskih fizičnih prostorih, ki jo predstavljam, je bil uporabljen koncept 
»prostori, ki omogočajo« [enabling spaces], ki izhaja iz teorije razširjene situirane kognicije 

v kognitivni znanosti. Koncept temelji na ugotavljanju temeljev psihoterapije v smislu potrebnih 
kvalitet in vzorcev. Skozi kvalitativno raziskavo s pacienti in psihoterapevti je bilo ugotovljeno, 
da je temeljna kvaliteta zaupanje, ki se pri pacientu pojavi, če so prisotni občutki zasebnosti, 
varnosti, razumevanja in sprejemanja. Iz teh kvalitet je nato mogoče graditi fizični prostor, ki 
ima trdne temelje in v katerem se ljudje dobro počutijo.

V študiji so podrobneje prikazani rezultati kvalitativnega raziskovanja in predlagan je plan ino-
vativnega fizičnega prostora, po katerem se lahko psihoterapevti orientirajo.
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psihoterapevtski prostor, temeljni procesi v psihoterapiji, prostori, ki omogočajo

Abstract

In my study of physical space for psychotherapeutic work I refer to the concept enabling spa-
ces, which derives from the theory of extended situated cognition in cognitive science. The 

concept is based on establishing the fundamental elements and core-processes in psychotherapy 
in the sense of basic qualities and patterns. Through qualitative research with both patients and 
therapists it was concluded that basic quality is trust, which emerges if all other qualities - safety, 
privacy, understanding and acceptance - are present. From this it is than possible to create a space 
that is fundamentally strong and promotes well-being in patients and therapists. This research 
presents specific results from qualitative research and presents a new plan of innovative physical 
space, which can be helpful for therapists when planning their work.
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psychotherapeutic space, core processes in psychotherapy, enabling spaces
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Uvod

Mogočna zgodovinska zgradba z dorskimi stebri, pred katero kopica ljudi išče najboljši po-
gled za fotografiranje, topla kavarna s prijetnim vzdušjem, kjer se prijatelji zbirajo, da si bodo 
delili intimne trenutke, udoben fotelj ob kaminu, kamor se usedemo doma, da bomo prebrali do-
bro knjigo – vse to nakazuje na pomembnost arhitekture in interjerja na človekovo dobro počutje. 
Skozi zgodovino so se razvile različne smeri, tako v umetnosti kot v znanosti, ki to pomembnost 
raziskujejo in razvijajo. Vsaka od njih uporablja svoj pristop in metode, da bi prišli do najboljšega 
rezultata. Nekateri so uspešni, drugi ne. Glede na to, da je uspešnost rezultata odvisna od tega, 
kako vpliva na ljudi, menim, da je človek, ki bo rezultat ocenjeval, najpomembnejše merilo. 
Ne samo kot merilo za odziv na določeno postavitev interjerja ali na drug vpliv okolja, ampak 
človek kot bitje z intimnimi in temeljnimi potrebami, ki s temi potrebami to okolje definira. V 
kognitivni znanosti se je pred nekaj leti na podlagi teorije razširjene situirane kognicije [angl. ex-
tended situated cognition] oblikoval koncept »prostori, ki omogočajo« [angl. enabling spaces], 
ki definira prostore na podlagi specifičnega modela teh intimnih, primarnih kvalitet, ki jih človek 
v določenem okolju potrebuje. 

V raziskavi, ki vam jo predstavljam, sem se odločil po omenjenem konceptu raziskati psiho-
terapevtski arhitekturni prostor – tukaj gre namreč za prostor1 , kjer je vpliv še toliko večji, saj gre 
za ljudi z višjim občutkom negotovosti in anksioznosti, za katere je prostor dokazano pomemben 
dejavnik (Dijkstra, 2009).

Kratek pregled dosedanjih raziskav okoljske psihologije

Vpliv psihoterapevtskega fizičnega prostora na ljudi je bil prikazan že v nekaj raziskavah s 
področja okoljske psihologije. Opaženo je bilo, da se pacienti odzivajo na različne postavitve 
prostorov na način, ki vpliva na psihoterapevtski proces in izid psihoterapije. V dolgoročni študiji 
Miwe in Hanyua (2006) so pacienti, ki so imeli psihoterapijo v »lepih sobah«, opisali te sobe kot 
atraktivne, lepe in udobne. Nasprotno so pacienti, ki so imeli terapijo v »grdih sobah«, poročali o 
izčrpanosti, monotoniji in pogostih glavobolih, počutili so se razdražene in sovražno nastrojene. 
Podobno so raziskovali vpliv »mehke« in »trde« sobe na pacienta. V nasprotju s trdimi sobami 
(moderno opremljenimi, geometrijskimi), so se pacienti v mehkih sobah (z rožami, posterji, 
dekorativnimi preprogami in oblazinjenimi fotelji) počutili domače in udobno, opažena je bila 
višja stopnja vključenosti in razkrivanja osebnih dogodkov (Cupchik, Hilscher in Buttu, 2010).

Raziskovanje vpliva psihoterapevtskega prostora je bilo poleg celostnega pogleda usmerjeno 
tudi v učinke bolj posebnega interjerja na pacientovo počutje med psihoterapijo. Ugotovili so 
npr. pozitiven učinek pridušene svetlobe na pacientov občutek sproščenosti in stopnjo razkri-
vanja intimnih informacij (Flynn, 1988; Baron, Rea in Daniels, 1992), pomembnost razdalje 
med pacientom in terapevtom (Lecomte, Bernstein in Dumont, 1981), nekateri pa poudarjajo 
tudi pomembnost prikaza osebnih spominkov in diplom terapevta (Nasar, 2011).

Problem večine raziskav je v tem, da ne glede na to, da vemo, kako celostne postavitve ali 
specifični elementi vplivajo na pacienta in terapevta med terapijo, ostaja odprto vprašanje, kako 
zadovoljiti vsakega posameznika glede na to, da obstajajo različne preference. Da bi lahko pri-
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dobili boljše ali popolnoma nove rezultate, je treba opredeliti temeljne procese in kvalitete, ki 
jih pacient in terapevt potrebujeta med seanso. Z definicijo primarnih procesov lahko pozneje 
ustvarimo trdne temelje, iz katerih lahko oblikujemo psihoterapevtski prostor. 

Koncept »prostori, ki omogočajo« [enabling spaces]

Pomembnost samega fizičnega prostora koncept, na katerem raziskava temelji, razlaga s te-
orijo situirane, razširjene kognicije v kognitivni znanosti. V nasprotju s klasičnimi pristopi v 
kognitivni znanosti, katerih fokus so kognitivni procesi v možganih, situirana kognicija poudarja 
vključitev teh procesov v okolje (Clark, 2008). Kot je rekel Clark: »/.../ pri gradnji naših fizičnih 
in socialnih svetov gradimo (ali bolje, rekonfiguriramo) naš um [angl. mind] in naše sposobnosti 
razmišljanja in razuma.« (Clark, 2008) Okoljske strukture tako postanejo del naših kognitivnih 
procesov in posledično vplivajo na njih.  

Koncept »prostori, ki omogočajo« je usmerjen k iskanju teh primarnih, intimnih procesov, ki 
jih definira kot nekaj, kar je »in potentia«, torej nekaj, kar ni neposredno vidno ali očitno, nekaj, 
kar je skrito in ima velik potencial. Usmerjen je k pretvarjanju stanja »in potentia« v stanje 
»in actu«, kar pomeni, da omogoča rojstvo latentnih kvalitet in dinamik (Peschl in Fundneider, 
2011).

Omogočanje pa ni samo abstrakten in kognitivni koncept, ampak je v glavnem definiran 
kot odnos, habitus ali paradigma razmišljanja in delovanja (Peschl, Fundneider, 2011). Poudar-
jeno je namreč, da je pri odkrivanju primarnih kvalitet treba spremeniti naš način razmišljanja, 
opustiti stare vzorce in se prepustiti novemu. Torej, popolnoma opustiti kontrolo med procesom 
raziskovanja in se naučiti poslušanja in pozornega opazovanja, saj lahko le tako pridemo do 
bistva in novih podatkov (jih omogočimo). Menim, da ta del koncepta izvira iz psihološkega 
in duhovnega koncepta čuječnosti [angl. mindfulness], saj se osredotoča na to, da smo ob npr. 
intervjuvanju nekega udeleženca čim bolj prisotni, se ne zmenimo za naše lastne kritike in misli 
in poskusimo začutiti bistvo, temelj nekega odgovora. Temelj v smislu kvalitete, za katero in-
tervjuvanec posredno sporoča, da jo potrebuje.

Po konceptu »prostori, ki omogočajo«, se po odkritju temeljnih procesov zgradi model, ki 
služi kot osnova za gradnjo fizičnega prostora. Model vsebuje skupek glavnih kvalitet, ki jih 
raziskovalci odkrijejo skozi raziskovalni proces. Pozneje se ta model, ki je »in potentia«, pretvori 
v »in actu« – dejanski fizični prostor, ki deluje kot tisti, ki omogoča definirani model kvalitet.

Metoda

Raziskava temelji na kvalitativnih intervjujih terapevtov in pacientov, kjer so bile razisko-
vane temeljne kvalitete in vzorci. Skupaj je bilo izvedenih 12 intervjujev s pacienti in 7 in-
tervjujev s terapevti. Večino pacientov sem naključno pridobil preko forumov, k dvema pa me je 
usmerila intervjuvana terapevtka. V raziskavi so sodelovali večinoma slovenski pacienti, dva sta 
bila iz Avstrije. Psihoterapevte sem pridobil preko internetnih kontaktov, večinoma prihajajo iz 
Slovenije, dva pa sta iz tujine – Anglija in Avstrija.

Pacienti in terapevti so odgovarjali na vprašanja o psihoterapevtskem pristopu, ki ga obisku-
jejo ali opravljajo, temeljnih kvalitetah, ki jih potrebujejo na seansah, in o njihovem odnosu do 
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psihoterapije in prostora. Intervjuji so temeljili na že prej oblikovanih vprašanjih, vendar se jih 
nismo strogo držali. Tako smo namreč lahko dobili več informacij, ki bi lahko posledično vodile 
do novosti.

Vsi intervjuji so bili posneti z vednostjo pacientov in terapevtov, zaupnost podatkov je bila 
zagotovljena. Po opravljenem raziskovanju se je opravila transkripcija intervjujev, na podlagi 
modela pa se je pozneje oblikoval model temeljnih kvalitet, iz katerega je nato izhajal predlog 
novega plana psihoterapevtskega fizičnega prostora. V raziskavo je bilo vključeno tudi moje 
osebno doživljanje psihoterapevtskega prostora na Univerzi Sigmuna Freuda na Dunaju.

Rezultati

V raziskavi se je pokazalo, da na potek psihoterapije močno vplivajo distraktorji. Kljub temu, 
da so nekateri terapevti zagovarjali stališče, da so distraktorji dober material za delo na terapiji, 
so izjave pacientov pokazale drugače. V primeru, da je kaj izstopalo, bodisi da je bilo povezano 
z zasebnostjo ali s samim prostorom, je to postal moteč element, s katerim so pacienti namerno 
ali nenamerno zbežali od občutkov.

Glavno oviro jim je predstavljal nenaden občutek strahu, da jih nekdo posluša ali oceni kot 
potencialne paciente. Razlogi za to so bili različni: če so slišali, da nekdo hodi po hodniku izven 
terapevtske sobe ali na balkonu, če so bila v terapevtski sobi odprta okna, če so med čakanjem na 
terapijo srečali druge ljudi, ki so delali v stavbi, če so srečali druge paciente ipd.

Pacienti so omenjali tudi druge distraktorje, kot na primer zvonjenje terapevtovega mobil-
nega telefona, tiktakanje ure, različne figurice (še zlasti verske podobe, na primer kipec Marije 
ali Bude), v katere bi se lahko vživljali, nedokončani ali slabo dokončani deli sobe, različne 
vonjave in diplome, spremenjena postavitev prostora ipd. Distraktorji so v glavnem vplivali na 
občutek varnosti in razumevanja ter posledično na njihovo zaupanje do terapevta. Kot je izjavil 
eden izmed pacientov: »Že tako je težko začeti, če pa te še nekaj zmoti, moraš začeti znova. To 
je res zoprno.«

Sicer redko, ampak nekateri pacienti so poročali, da so terapevti zapuščali sobo med terapijo 
ali pa so dovolili drugim, da vstopijo v sobo. Slednje je bila težava zlasti pri terapevtih, ki so 
delali v kliničnih centrih, kjer je v sobo vstopalo osebje centra. Takšno izkušnjo sta opisala dva 
pacienta in en terapevt. Pri pacientoma se je pokazalo, da sta imela občutek, da terapevtu nista 
pomembna, terapevt pa je izjavil, da je to zmotilo njegovo delo.

Kako distraktorji vplivajo na proces terapije sem tudi sam doživel, ko so me povabili na 
terapevtsko seanso na Univerzo Sigmunda Freuda na Dunaju. Soba, v kateri je potekala terapija 
(Slika 1), je bila namenjena otrokom, zato so bile povsod igrače in šotori, na stenah je bilo polno 
otroških slik, ob straneh pa je bilo veliko stolov in ostalih prostorov za sedenje. 
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Slika 1: Prostor na Univerzi Sigmunda Freuda, kjer je potekala psihoterapija.

Vsi ti elementi so vzbujali občutek izgubljenosti in zlahka je bilo svojo pozornost preusmeriti 
drugam. 

Med potekom terapije se je zgodilo, da je v drugi sobi nekdo začel glasno kričati. Občutek je 
bil neprijeten, ker je bilo čutiti, da je bilo tej osebi hudo. Pacientka je rekla, da jo takšne stvari 
pretresejo in da se počuti neprijetno, ko sliši kaj takšnega. Vsekakor so podobni dogodki močni 
distraktorji, ki lahko vplivajo na proces celotne seanse ali prekinejo pomemben tok govora pa-
cienta.

Skozi pogovore s pacienti in terapevti se je izkazalo, da pacienti potrebujejo občutek, da 
so edina pomembna oseba terapevtu v dotični seansi. Na ta občutek lahko vpliva srečanje z 
drugimi pacienti, ki odhajajo iz terapije, še bolj pa se je pokazalo, da ima močan vpliv terapev-
tovo razkritje osebnih informacij – ali skozi pogovor ali v fizičnem prostoru. Večina pacientov 
je imela dobre izkušnje s terapevti, le dva od njih sta omenila, da sta pred in med terapijo srečala 
družinske člane in domače živali terapevta. Sicer sta izjavila, da ju to ni motilo, vendar je kljub 
temu to lahko moralno sporno do pacienta, kot je izjavil eden izmed terapevtov. 

Nekateri pacienti so pri terapevtu opazili osebne stvari (npr. osebne fotografije, spomnike, 
pripomočke za osebno higieno), večino je to zmotilo, še zlasti zaradi problema transferja. Kot je 
omenila ena izmed pacientk: »Če bi imela moškega terapevta, bi gotovo prišlo do transferja in 
bi bila pozorna na te osebne stvari in bi se potem doma spraševala o njegovi osebnosti.« Dva pa-
cienta sta omenila, da so jima všeč osebne stvari v pisarni. Eden je rekel: »Vesel sem, če vidim, 
da ima terapevt urejeno družinsko življenje. To mi pokaže, da je oseba realizirana in to pospeši 
stvari zame. Ne vem ... Tej osebi zaupam hitreje.«
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Pri vprašanjih o fizičnem prostoru je bila, zanimivo, najbolj omenjana ura. Nekateri pacienti 
so omenili, da jih ura moti, predstavlja jim obliko pritiska in je samo dodaten distraktor, drugi so 
rekli, da potrebujejo uro, da vedo, kdaj morajo nehati govoriti. Za terapevte je ura pomembna in 
jo večinoma imajo, a so nekateri pacienti potrdili, da so imeli občutek, da so dolgočasni, ko je 
terapevt pogledoval na uro. Vsekakor je to zanimivo področje, ki bi ga bilo dobro še raziskati. 
Eden izmed pacientov je omenil rešitev, ki bi bila njemu najbolj všeč in sicer, da bi bila ura na 
njegovi levi strani, saj bi tako imel možnost izbire pogledati nanjo.

Večina pacientov je omenila, da bi se želeli pri terapiji počutiti domače. To bi jih sprostilo, 
počutili bi se sprejete, hitreje bi zaupali terapevtu, kar bi posledično pripeljalo do višje sto-
pnje samo-razkrivanja. Počutiti se domače pomeni različno za vsakega pacienta. Omenjali so 
možnosti dobiti čaj ali kavo, biti v prostoru z rožami ali lesenim pohištvom in udobnimi stoli ter 
prijetno svetlobo in velikimi okni. 

Na vprašanje o položaju, ki jim ustreza, so večinoma rekli, da jim je najbolj udobno sedeti 
in tega niso želeli spreminjati (sedenje jim daje občutek varnosti). Nekateri pacienti so omenili, 
da bi želeli imeti tudi možnost ležanja ali sprehoda po sobi. Slednje podpirajo tudi geštalt psiho-
terapevti, ki so bili intervjuvani. Psihoanaliza je bila edina smer, kjer gibanje ni prišlo v poštev.

Večina sodelujočih pri raziskavi sedi na stolih. Redko je v prostoru kavč za oba, terapevta in 
pacienta. Vsem je pomembna udobnost in občutek sproščenosti, ker to pripelje do višje stopnje 
samo-razkrivanja. Eden izmed terapevtov je omenil, da je pomembno, da ni razlike med tera-
pevtovim in pacientovim stolom ali kavčem, saj lahko to ogrozi pacientov občutek varnosti in 
posledično zaupanja.

Občutek varnosti pacienti dobijo tudi z dovolj veliko razdaljo od terapevta, ravno tako tera-
pevti. To jim daje oseben prostor, ki ga lahko obvladujejo in v katerem so varni. 

Terapevti so poročali, da se v prostoru ravno tako želijo počutiti varne. Najprej želijo biti 
prepričani, da nihče ne bo vstopal v prostor, pomembno pa jim je tudi, da je v bližini nekdo, 
ki bi lahko pomagal, če pacient postane preveč agresiven. Na vprašanje o osebnem prostoru v 
pisarni so vsi odgovorili, da ga ne potrebujejo, dovolj jim je samo prostor, kjer lahko odložijo 
svoj računalnik. Nekaterim pacientom je ta oseben prostor moteč, večina pa je bila zadovoljna s 
trenutnim stanjem.

Določanje temeljne kvalitete

Na podlagi izjav terapevtov in pacientov je bil zgrajen model (Slika 2), kjer je zaupanje pred-
lagano kot osnovna kvaliteta (temeljni proces), ki je potrebna v psihoterapiji in jo lahko pozneje 
uporabimo kot osnovo za izdelavo fizičnega prostora. 

Klemen TRUPEJ  
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Slika 2: Model temeljnih kvalitet

Ugotovljeno je bilo, da se pri pacientu zaupanje razvije, kadar mu kognitivni, emocionalni in 
fizični prostor dajejo zasebnost in varnost, občutke sprejemanja in razumevanja. 

Do tega rezultata sem prišel skozi iskanje temeljev izjav pacientov in terapevtov. Distraktor-
ji, ki so omenjeni v prejšnjem poglavju, so na primer zelo močan dokaz, da sta varnost in zaseb-
nost kvaliteti, ki ju pacienti potrebujejo, saj se ob prisotnosti distraktorjev ne počutijo varne in 
posledično ne zaupajo terapevtu. Zasebnost se je kot pomembna kvaliteta pokazala tudi pri tem, 
da pacienti ne želijo srečati drugih pacientov.

Občutek sprejemanja in razumevanja se izkažeta kot temeljni kvaliteti s tem, da pacienti 
želijo vedeti, da so (edini) pomembni terapevtu med terapijo, da jih spoštuje (tudi s stopnjo last-
nega samo-razkrivanja) in da jim nudi prostor, ki jim daje občutek domačnosti.

Vse naštete kvalitete so povezane med seboj in omogočajo pojav zaupanja. Kadar ena izmed 
kvalitet ni upoštevana v zadostni meri, je občutek zaupanja omajan in to lahko vpliva na potek 
terapije.

Pretvorba rezultatov v inovativni fizični prostor

Model osnovnih kvalitet je bil pozneje uporabljen pri oblikovanju fizičnega prostora tako, da 
je vsak del prostora omogočal te kvalitete. To pomeni, da je bilo potrebno paziti, da ne bo kateri 

Plan fizičnega psihoterapevtskega prostora, definiran po modelu ‘prostori, ki omogočajo’
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izmed elementov v prostoru sprožal neprijetnih občutkov in s tem omajal pacientovega občutek 
zaupanja. Prostor je bil oblikovan na podlagi želja pacientov in terapevtov, izhajal pa sem tudi iz 
lastnih občutkov, ki sem jih pridobil skozi raziskavo.

Plan psihoterapevtskega prostora, ki ga torej predlagam (Slika 3) je sestavljen iz pred-terape-
vtske sobe, glavne terapevtske sobe, po-terapevtske sobe in stranišča. 

Slika 3: Predlagan plan razdelitve psihoterapevtskega prostora

Pacient ob prihodu na psihoterapijo najprej vstopi v pred-terapevtsko sobo, v kateri je fotelj 
(Slika 4), ki mu omogoča, da se sprosti (če je to mogoče) in pripravi na terapijo. 

Ta prostor deluje kot omogočevalec tako, da imajo pacienti čas, da razmislijo, o čem bodo 
govorili, in da preusmerijo pozornost na psihoterapijo (večina jih namreč prihaja neposredno iz 
službe ali študija). Prostor poveča občutek varnosti pri pacientih, saj se s tem izognejo srečanju z 
drugimi pacienti ali ljudmi v stavbi in lahko ob prihodu na terapijo takoj vstopijo vanj.
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Slika 4: 3D-render predlaganega fotelja

Po pred-terapevtski sobi pacienti vstopijo v glavno terapevtsko sobo. Da bi zagotovili, da pa-
cient ne bo dodatno moten med terapijo, se predlaga, da ima soba čim manj elementov (distrak-
torjev, ki vplivajo na proces) – predlagam samo dve zofi in mizo (Slika 5). Zofi sta postavljeni 
druga nasproti druge, vmes pa je miza, da zagotovimo še dodaten občutek varnosti pri pacientu. 

Slika 5: 3D-render predlaganih elementov in ureditve prostora

Plan fizičnega psihoterapevtskega prostora, definiran po modelu ‘prostori, ki omogočajo’
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Da bi se izognili možni sterilnosti sobe, predlagam uporabo japonskega »wabi-sabi« kon-
cepta. Glede na to, da so pacienti omenili, da želijo občutek domačnosti in topline, je ta koncept 
primeren, saj uporablja naravne elemente in organske oblike, ki ta občutek poudarjajo (Koren, 
1994). Mislim, da je wabi-sabi na neki način blizu psihoterapiji, saj kot filozofija poudarja, 
da veličina prihaja iz subtilnih, skoraj nevidnih delov (pri psihoterapiji podzavest), poudarja 
pomembnost naravnega procesa in sprejemanja neizogibnega ter vidi lepoto v stvareh, ki so 
nepopolne (Koren, 1994). V arhitekturnih elementih to izraža tako, da uporablja elemente, ki 
izhajajo iz narave in niso industrijsko obdelani. To so na primer pohištvo iz neobdelanega lesa, 
ročno narejeni glineni elementi, elementi iz rahlo zarjavele kovine (Koren, 1994) ipd. Vsi ti 
elementi, ki so naravni in izražajo preprostost in subtilno imperfekcijo, dajejo občutek topline in 
globlji, bolj pomenski občutek estetike (Lidwell, Holden in Butler, 2010). 

Če terapevtom soba z malo elementi ne ustreza, lahko uporabijo objekte s konturami, saj je 
znano, da imajo ljudje raje te kot objekte z ostrimi, ravnimi robovi (Bar in Neta, 2007). Sled-
nji so lahko namreč dodaten sprožilec za negativne občutke, pri njih pride do večje aktivnosti 
amigdale kot pri objektih z ukrivljenimi robovi (Bar in Neta, 2007). Glede dišav je priporočeno, 
da se jih ne uporablja, saj so lahko močni sprožilci za zelo stare in emocionalne avtobiografske 
spomine (Eysenck in Keane, 2010) in so lahko dodaten distraktor.

Za stole ali zofe je priporočeno, da niso narejeni iz dragih ali nenavadnih materialov, saj 
lahko to pri pacientu ogrozi občutek varnosti. Najbolje je, da imata terapevt in pacient enaka 
elementa za sedenje, da ne prihaja do razlike med njima, ki bi spet lahko vodila do zadržanosti 
pri pacientu. Kavči naj bodo udobni in svetlejših ali pastelnih, nevpadljivih barv. Predlagan je 
kavč, pri katerem imajo pacienti tudi možnost ležanja (Slika 6). Za povečanje občutka varnosti 
je priporočeno, da je med terapevtom in pacientom določena razdalja in da je med njima miza.

Slika 6: 3D-render kavča, ki omogoča sedenje in ležanje.

Glede svetlobe je dobro, da ima soba velika okna in veliko naravne svetlobe, umetna svet-
loba pa naj bo mehka, pridušena, ker se s tem poviša stopnja samorazkrivanja pacienta (Miwa in 
Hanyu, 2006; Okken, Rompay in Pruyn, 2012).
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Prostorsko je dobro, da je soba prostorna in zvočno izolirana ter da ima nižje strope. Znano 
je, da imajo ljudje raje visoke strope od nižjih (Lidwell, Holden in Butler, 2010). Ne glede na to 
je bilo bolj podrobno raziskano, da lahko višina stropa vpliva na pristop ljudi do reševanja prob-
lemov. Nižji naj bi promovirali bolj konkretno, v podrobnosti orientirano razmišljanje, medtem 
ko visoki podpirajo bolj abstraktno razmišljanje in kreativnost (Meyers-Levy in Zhu, 2007), 
kar je znano kot učinek katedrale [angl. cathedral effect]. Ker je psihoterapija usmerjena v bolj 
konkretno razmišljanje, je torej priporočeno, da se uporabijo nižji stropi.

Po glavni psihoterapevtski sobi pacienti vstopijo v po-terapevtsko sobo, kjer imajo čas za 
refleksijo o terapiji. V njej so priporočeni stol, miza in nekaj materiala za pisanje. Za predlog te 
sobe sem se odločil, ker so zadnje nevroznanstvene raziskave pokazale, da je najboljša metoda 
za utrjevanje na novo pridobljenega znanja kratek počitek oziroma umiritev v miru in tišini. Novi 
spomini se namreč ne formirajo takoj, na njihovo zapomnitev pa vplivajo aktivnosti, ki smo jih 
deležni nekaj minut po pridobivanju novih informacij (Dewar et al., 2012).

Za vsako od sob, pred- in po-terapevtsko sobo, je priporočeno, da ju pacienti uporabijo, če 
tako čutijo, in da ni obvezni del psihoterapije.

Zaključek

Ta raziskava predlaga model primarnih kvalitet in plan, po katerem se lahko terapevti orienti-
rajo, ko gradijo nove prostore. Na kakšen način predlagani prostori vplivajo na pacienta in tera-
pevta, je treba dodatno raziskati, vendar menimo, da bi lahko mogoče posledice takšnega plana 
bile povečanje dobrega počutja pacienta in terapevta (posebno na začetku terapije), omogočanje 
večje zbranosti pacienta, povečanje užitka in navsezadnje skrajšanje časa obiskovanje psihotera-
pije.
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Psihoterapevtski odnos iz vidika 
psihoterapevtske znanosti

Psychotherapeutic relationship from 
the perspective of psychotherapy science

Povzetek

V tujini smo priča protislovnemu razvoju empirično podprte psihoterapije, ki uvaja v terapev-
tsko prakso standardizirane metode in tehnike dela za posamezne diagnostične kategorije in 

negira vpliv terapevtskega odnosa, klientovih kvalitet, ki niso diagnostične narave, terapevtovih 
osebnih dejavnikov, pomen usklajenosti in ujemanja različnih osebnih dejavnikov med terapev-
tom in klientom ter nenazadnje procesov in elementov terapevtskega konteksta v času. Hkrati so 
številne raziskave učinkovitosti terapije  pokazale, da sta psihoterapevtski odnos in znotraj tega 
delovna zveza ne glede na psihoterapevtski pristop osnovna katalizatorja terapevtske spremem-
be, da ravno njuni kvaliteti najbolje napovedujeta učinkovitost psihoterapije. Tudi epistemološki 
premiki znotraj terapevtske teorije in prakse, ki so jih spodbudili kibernetika drugega reda, teo-
rija samoorganizacije, konstruktivizem, sodobne raziskave dojenčkov, teorija intersubjektivnosti 
idr. poudarjajo pomen soudeleženosti, vzajemnosti, trenutkov srečanja med terapevtom in kli-
entom ter da so tehnike in intervencije odnosna dejanja v soustvarjanju terapevtskega konteksta. 
Terapevtske spremembe so tesno povezane z ujemanji, ki se zgodijo med samoorganizirajočimi 
procesi med klientom in terapevtom ter znotraj klienta in terapevta v stabilnem, varnem okolju, 
ki ga omogoča dobra delovna zveza: čustvena vez ter pogajanje o terapevtskih ciljih in nalogah. 

Ključne besede 
empirično podprta psihoterapija, skupni terapevtski dejavniki, raziskave dojenčkov, delovna 
zveza, epistemologija, samoorganizacija, soudeleženost, intersubjektivnost, implicitne odnosne 
sheme, terapevtska sprememba

Abstract

Recent years have witnessed the controversial development of practice guidelines and em-
pirically suported treatments, which neglect influence of therapeutic relationship, client's 

nondiagnostic characteristics, the person of the therapist and matching, mutuality of different 
personal characteristics, processes and elements of therapeutic context in real time. On the other 
hand the research of effectiveness of psychotherapy has shown that psychotherapeutic relati-
onship and working alliance are the most important catalysts of therapeutic change across all 
psychotherapeutic modalites and that they are the best predictors of therapeutic outcome. Epi-
stemological shifts in therapeutic theory and practice, which were influenced by second order 
cybernetic, theory of self-organization, constructivism, baby research, theory of intersubjectivity 
etc. have pointed out the co-participation, mutuality  and moments of meeting in the therapeutic 
relationship, where techniques and interventions are relational acts in co-creation of therapeutic 
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context. Therapeutic changes are very  conected with matchings, mutualities, sinhronizations 
which occure between self-organizing proceses inside and between the therapist and the client in 
the safe and stable environment, which can established by good working alliance: bond, negoti-
ating therapeutic goals and tasks.

Key words 
empirically suported psychotherapy, common factors, baby research, working alliance, episte-
mology, self-organization, co-participation, intersubjectivity, implicit relationship schemas, the-
rapeutic change 
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Uvod

Ker izhajam iz predpostavke, da tisto, kar je napisano, pove več o tistem, ki je napisal, kot 
o vsebini napisanega (Maturana in Varela, 1998), želim najprej orisati svoje  predpostavke, ki 
so me usmerjale pri pričujočem članku (vsaj tiste, ki jih lahko reflektiram). Učila sem se iz 
različnih virov in na različne načine. Na eni strani sem raziskovala sodobne relacijske teorije, ki 
imajo svoje korenine v psihoanalitično orientiranih psihoterapijah, in teorije otroškega razvoja, 
še posebej teorijo navezanosti in teorijo o razvoju občutka sebe in odnosnosti Daniela Sterna. 
Na izkustveni ravni sem doživela pomen terapevtskega odnosa v osebni analizi in spoznala, 
kaj pomeni dolgotrajni terapevtski proces. Na drugi strani sem v šoli kibernetike psihoterapije 
spoznala kibernetiko drugega reda, teorijo samoorganizacije, sistemsko teorijo, hipnoterapijo 
Miltona H. Ericksona, kasneje še sistemsko kratkotrajno, k rešitvi usmerjeno družinsko terapijo. 
Seznanila sem s kognitivno vedenjsko terapijo, bolj natančno z dialektično terapijo M. Linehan, 
ker sem v vsem tem času gojila zanimanje za delo z ljudmi s ti. zgodnjimi motnjami. Izkusila 
sem geštalt in integrativno terapijo, zanimanje za delo s travmami me je vodilo do EMDRja. 
Spoznala sem NLP in coaching A. Robbinsa. V terapevtsko prakso sem integrirala čuječnost, ki 
sem jo prepletla s tradicijo joge – poti za osebnostni in duhovni razvoj. V svoje raziskovalnem 
delu sem se zadnja leta predvsem posvečala vprašanju, kaj v psihoterapiji deluje in še posebej 
pomenu kvalitete terapevtskega odnosa za terapevtski proces in dejavnikom, ki na terapevtski 
odnos vplivajo ne glede na terapevtski pristop. 

Psihoterapevtski odnos in znotraj tega delovna zveza sta temeljna skupna terapevtska 
dejavnika. To pomeni, da je njun vpliv na terapevtski proces in izid ključen v vseh psihoterapevtskih 
pristopih. Raziskave so nedvoumno pokazale, da ravno kvaliteti terapevtskega odnosa in še 
posebej delovne zveze najbolje napovedujeta učinkovitost psihoterapije. Istočasno se je v tujini 
razmahnila ti. empirično podprta psihoterapija, ki uvaja standardizirane metode in tehnike dela 
za posamezne diagnostične kategorije. To je v nasprotju s subjektivnim doživetjem psihoterapije 
kot enkratnega srečanja med dvema subjektoma v nenehnem procesu usklajevanja, sledenja, 
uglaševanja, ujemanja, pogajanja v sicer trdnem okviru terapevtskega dogovora.

V članku zavestno uporabljam pojem empirično podprta psihoterapija iz vidika njene 
uporabe za standardizacijo terapevtskega procesa, ki lahko iztirja v novo obliko objektivizma, s 
tem ko poudarja kot edini kriterij za določanje terapevtske obravnave povezanost med diagnozo 
in uporabljenimi tehnikami. To pa ne pomeni, da ne podpiram empirično podprte psihoterapije, 
ki temelji na sintezi kvantitativne in kvalitativne metodologije, ideografskih in nomotetičnih 
pristopov ter omogoča raziskovanje součinkovanja kompleksnih terapevtskih dejavnikov, 
procesov in evalvacijo terapevtskih izidov na sploh, še posebej pa tistih, ki omogočajo sprotno 
evalvacijo in uporabnost v praksi.

Epistemološki premiki znotraj teorije in prakse psihoterapije, ki so jih spodbudili kibernetika 
drugega reda, konstruktivizem, teorija samoorganizacije, sodobne raziskave dojenčkov, teorija 
intersubjektivnosti idr. poudarjajo dejavnike, ki so bolj osebne narave: terapevtski odnos, 
pogajanje o terapevtskih ciljih in pomenih, spoznavanje klienta kot enkratnega posameznika s 
težavami in viri v določeni fazi in kontekstu življenja, tukaj in zdaj; soudeleženost, uglaševanje, 
prisotnost, intersubjektivnost, preverjanje osebnih predpostavk in zelo pomembno – ujemanje 
enkratnega klienta z enkratnim terapevtom v različnih točkah terapevtskega procesa. Vsega tega 
ne moremo zajeti v standardiziranih priročnikih metod in tehnik. Seveda ima sistematizacija 
metod in tehnik poleg pomanjkljivosti tudi svoje prednosti: daje široko paleto orodij, za katere 
vemo, da lahko pomagajo »povprečnemu« klientu, omogoča raziskovanje, racionalizira stroške 
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zdravljenja, zmanjšuje negotovost pri začetniku in ga opremlja za hitro delo, ustvarja občutek 
nadzora, jasnosti, preglednosti, skratka omogoča zmanjševanje (trivializacijo) kompleksnosti 
posameznika, odnosa in terapevtskega procesa - vendar ali je to dovolj?

Bateson (1972: 138) nas opozarja:

»Za nas, družboslovne znanstvenike, bi bilo dobro, če bi brzdali svojo gorečnost, da bi 
nadzorovali naš svet, ki ga tako nepopolno razumemo… Namesto tega bi lahko naše 
raziskovanje navdihoval starejši, danes manj cenjeni motiv: radovednost o svetu, katerega 
del smo. Nagrada za tako delo ni moč, temveč lepota.« 

Da lahko psihoterapija tako klienta kot terapevta nagrajuje z lepoto, ki se poraja iz 
edinstvenosti človeškega srečanja v terapevtskem odnosu, mora imeti terapevt dovolj možnosti 
za spontano in kreativno prilagajanje terapije potrebam edinstvenega klienta. 

Tudi Yalom (2002: 72) piše:

»Trenutna kriza v psihoterapiji zaradi standardizacije terapevtskih postopkov je tako 
resna in tako ogroža psihoterapevtovo spontanost, da je potrebna temeljita sprememba: 
terapevt si mora prizadevati ustvariti novo terapijo za vsakega klienta posebej«.

Ob tem si lahko postavimo več vprašanj. Kakšna terapevtska drža omogoča avtentičnost v 
uporabi metod, tehnik, osebnega sloga v jasno dogovorjenih okvirih pomoči klientskemu sistemu 
na skupnem potovanju, kjer se tudi terapevt uči, spreminja in je odprt za nova, nepredvidljiva 
srečanja? Kako terapevt udejanja etiko soudeleženosti, upošteva klienta kot avtonomni 
samoorganizirajoči sistem, kot polnopravno odgovornega za svoje življenje, s katerim se pogaja 
o ciljih, nalogah, hipotezah, dogovorih in hkrati nudi podporo?  Kako terapevt omogoča pristne 
trenutke srečanja, ki nastanejo v trenutkih sinhronizacije sistema in lahko vodijo v spreminjanje 
implicitnih odnosnih shem, vzorčenj osebnega in odnosnega sveta? Kako terapevt sledi etiki 
terapevtskega dela, ohranja prisotnost in samorefleksijo?

V pričujočem članku želim izpostaviti dilemo med empirično podprto psihoterapijo in 
teorijo skupnih, generičnih terapevtskih dejavnikov. Empirično podprta psihoterapija reducira 
terapevtski kontekst na zaporedje uporabljenih tehnik in tako negira vpliv samoorganizirajočih, 
procesnih, osebnih dejavnikov. Teorija skupnih, generičnih dejavnikov pa izpostavi tiste 
terapevtske dejavnike, ki so sicer z uporabo tehnik povezani, ker jih vključujejo, vendar jih 
hkrati zaobjemajo: terapevtski odnos in proces, klientove in terapevtove kvalitete, trenutna 
samoodnosnost, ujemanje, soudeleženost v polju intersubjektivnosti. V prvem delu članka 
bom predstavila teorijo skupnih terapevtskih dejavnikov in povezanost terapevtskega odnosa 
z učinkovitostjo psihoterapije. V drugem delu pa bom osvetlila spreminjanje temeljnih 
epistemoloških predpostavk v psihoterapiji. 

Empirično podprta psihoterapija nasproti teoriji skupnih terapevtskih dejavnikov

V razvitih deželah je psihoterapija v zadnjih petnajstih letih začela prodirati v javni 
sektor ekonomskega tržišča. Spremembe financiranja mentalno zdravstvenih organizacij s 
strani  zavarovalnic so od osemdesetih let dvajsetega stoletja vplivale na pomemben premik v 
raziskovanju in praksi psihoterapije. Izostrilo se je vprašanje, kateri psihoterapevtski pristopi 
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so učinkoviti (in postopno, kateri psihoterapevtski pristopi so učinkoviti “pri kom”, pri kakšni 
problematiki), ker je priznanje učinkovitosti določenega pristopa pomenilo njegovo prihodnje 
financiranje (Roth in Fonagy, 1996).  

Te raziskave so spodbudile izdelavo standardiziranih priročnikov za uporabo točno določenih 
psihoterapevtskih metod in tehnik, s točno določenim številom terapevtskih srečanj v primeru 
diagnosticirane motnje. Mnogi psihoterapevti so začeli opozarjati na nevarnost tehnizacije 
psihoterapije, ki jo na eni strani podpira biomedicinski model, na drugi strani pa zahteve 
zavarovalnic, ki plačujejo psihoterapijo. Nastalo neravnovesje so poskušali nekateri raziskovalci 
uravnotežiti tako, da so začeli raziskovati in poudarjati vlogo skupnih terapevtskih dejavnikov, tj. 
dejavnikov, ki presegajo posamezne terapevtske šole in jih ne moremo reducirati le na uporabno 
metod in tehnik, čeprav so istočasno z njimi povezani. Med skupnimi dejavniki ima osrednjo 
vlogo psihoterapevtski odnos in še posebej delovna zveza. 

Zagovorniki delovanja skupnih dejavnikov menijo, da psihoterapija, ki temelji na empirično 
podprtih povezavah med terapevtskimi metodami in diagnostičnimi kategorijami (v nadaljevanju 
empirično podprta psihoterapija), zanemarja tri pomembna področja: terapevtovo osebnost, 
psihoterapevtski odnos in klientove značilnosti, ki niso vključene v diagnozo (Norcross, 2002: 
4-6). Smail (1999) je opozoril, da predstavniki empirično podprte  psihoterapije vzdržujejo 
»tehnično« podobo psihoterapije zaradi ekonomskih interesov. Hkrati so potencialni klienti 
zainteresirani za poenostavljeno podobo empirično podprte psihoterapije kot »hitrem popravilu«, 
ki se drži jasnih receptov. Akademski raziskovalci pa so pogosto naklonjeni določenemu 
psihoterapevtskemu pristopu in si prizadevajo predvsem potrditi uporabnost metod.

Slika 1: Dilema med empirično podprto psihoterapijo in teorijo skupnih dejavnikov.

Empirično podprta psihoterapija obravnava psihoterapevta kot neosebni dejavnik, ki deluje 
v skladu z določili priročnika za motnje diagnosticirane v DSM-IV ali ICD-10. Ta drža je v 
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velikem nasprotju s klinično izkušnjo psihoterapije kot intenzivno medosebnega, interakcijskega 
in čustvenega doživetja. Meta-analize so pokazale, da so psihoterapevtovi dejavniki zasenčili 
varianco razlik med psihoterapevtskimi pristopi (Luborsky, 1986, po Norcross, 2002: 4 Lambert 
in Barley, 2002: 21). Zanimiv in poučen je primer raziskovalnega projekta,  v katerem so poskušali 
določiti vpliv terapevtovih osebnostnih dejavnikov v kognitivno vedenjski psihoterapiji (Project 
MATCH Research Group, 1998, po Norcross, 2002: 5). V raziskovanju zdravljenja panične 
motnje so standardizirali program zdravljenja, psihoterapevte in kliente, da bi čim bolj zmanjšali 
učinke psihoterapevtove osebnosti. Program zdravljenja so določili  po priročniku in ga natančno 
strukturirali, psihoterapevte so enako usposobili in jih ob tem opazovali, kliente pa so izbrali po 
strogih diagnostičnih postopkih, da bi bili čimbolj podobni. Kljub temu  so se psihoterapevti 
pomembno razlikovali po uspešnosti in obsegu sprememb, ki so jih dosegli v delu s klienti. 
Učinek psihoterapevta na učinkovitost psihoterapije je nihal v razponu od 0% do 18%.

Do podobnih ugotovitev so prišli tudi Shapiro, Firth-Cozen in Stiles (1989, po Lambert in 
Barley 2002:21), ki so raziskali učinke terapevtove osebnosti na izid psihoterapije v študiji, s 
katero so ravno obratno poskušali čim bolj izostriti vpliv tehnik na izid psihoterapije (Shapiro 
in Firth, 1987). Štirideset zunaj bolnišničnih klientov so obravnavali štirje terapevti, tako da je 
vsak klient v različnem zaporedju dobil osem srečanj kognitivno - vedenjske terapije in osem 
srečanj humanistično - dinamične terapije. Rezultati so pokazali le male razlike med pristopoma, 
z malo prednosti za kognitivno - vedenjsko terapijo. Kasneje so raziskovalci na osnovi istih 
podatkov raziskali učinke terapevtovih osebnih dejavnikov na izid psihoterapije. Kljub poskusu 
da bi z raziskovalnim načrtom nadzorovali učinke terapevtovih osebnih dejavnikov, so med 
psihoterapevti odkrili razlike. Ne glede na to, da so terapevte usposabljali po skupnem priročniku 
in jim nudili isto supervizijo, so ugotovili, da je imel en terapevt bistveno boljše rezultate pri 
uporabi kognitivno - vedenjske terapije kot drugi terapevti. Precejšen delež variance v izidu 
psihoterapije je bil torej odvisen od terapevtovih dejavnikov.  

Zelo vprašljiva je tudi redukcija klientovih značilnosti na diagnostične kategorije, izključno 
prirejanje terapevtskih tehnik diagnozam in zanemarjanje klientovih nediagnostičnih značilnosti 
(Norcross, 2002: 4-6). Vsi priročniki so orientirani na diagnostične kategorije in ne na človeka. 
Izkušnja vsakega psihoterapevta pa je, da je za zdravljenje ključnega pomena spoznavanje 
klientove enkratnosti in njegovega konteksta ter odgovarjanje na njegovo kompleksno enkratnost. 
Nekaterih klientov tudi ne moremo razvrstiti v diagnostične kategorije.  Horvath (po Horvath in 
Luborsky, 1993) je ob pregledu študij razdelil klientove dejavnike, ki vplivajo na razvoj delovne 
zveze, v tri kategorije: medosebne sposobnosti ali veščine, intrapsihična dinamika in diagnostične 
značilnosti. Medosebne veščine so povezane z oceno kvalitete klientovih socialnih odnosov, 
družinskih odnosov in stresnih dogodkov. Intrapsihična dinamika je povezana z oceno klientove 
motivacije, psihičnega statusa, klientovih implicitnih odnosnih shem (objektnih odnosov, 
introjekta, delovnih modelov in stilov navezanosti). Diagnostične lastnosti se povezujejo z 
oceno teže klientovih simptomov ter prognostično oceno in prav te imajo relativno majhen vpliv 
na klientovo sposobnost za razvoj dobre delovne zveze, ki je povezana s pozitivnim izidom 
psihoterapije (Horvath in Luborsky, 1993). Ne glede na posamezne vplive terapevtovih in 
klientovih dejavnikov pa je ujemanje med terapevtom in klientom zelo pomembno (Luborsky, 
1994). 

Raziskave kažejo, da imajo nekateri terapevti boljši izid psihoterapije in da so nekateri 
terapevti bolj uspešni pri nekaterih tipih klientov kot pri drugih. Orlinsky in Howard (1980, po 
Lambert in Barley, 2002: 21) sta ugotavljala izid psihoterapije pri 143 klientkah, ki jih je zdravilo 
23 psihoterapevtov s tradicionalno pogovorno psihoterapijo. Po pričakovanjih so imele klientke 
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določenih terapevtov boljše izide. Terapevti, ki so imeli več kot šest let izkušenj, so imeli boljše 
izide. Nekateri terapevti so delali bolje s težkimi primeri. Tudi tisti, ki so imeli v povprečju 
slab izid, so delali dobro z nekaterimi klienti. K oblikovanju terapevtskega odnosa in delovne 
zveze so prispevali tako terapevtovi kot klientovi dejavniki. Njihovo medsebojno ujemanje 
lahko okrepi pozitivne, zdravilne vidike terapevtskega odnosa ali pa deluje protiterapevtsko. 
Terapevtski odnos tukaj in zdaj lahko deluje kot katalizator za delovanje nezavednih odnosnih 
shem in kot tak lahko omogoča novo odnosno izkušnjo ter uspešno razvijanje in uresničevanje 
terapevtskih nalog in ciljev.

Orlinsky in Howard (1987) sta v generičnem modelu psihoterapije predstavila pet skupnih 
dejavnikov terapevtskega procesa, ki so značilni za vse terapevtske pristope:

1) terapevtski dogovor, ki definira cilje in okvir obravnave;
2) terapevtske intervencije;
3) terapevtsko vez, ki predstavlja čustveni vidik odnosa med terapevtom in klientom, in  
se oblikuje, ko sodelujeta drug z drugim v specifičnih vlogah;
4) terapevtova in klientova samoodnosnost (angl. self-relatedness), tj. sposobnost za 
samouravnavanje čustev, misli, vedenj, interakcij na osnovi implicitnih odnosnih shem v 
tukaj in zdaj;
5) terapevtski dosežki, ki se kažejo v uspešnih učinkih med terapevtskim srečanjem.

Med vsemi dejavniki ima zaradi neposrednih in posrednih vplivov na izid psihoterapije in na 
klientovo (terapevtovo) samoodnosnost osrednjo vlogo terapevtska vez.

Psihoterapevtski odnos in učinkovitost psihoterapije

Raziskovanje psihoterapevtskega odnosa zahteva raziskovanje konteksta, ki ga sooblikujejo 
različni dejavniki terapevta, klienta in njunega odnosa. To pomeni oddaljitev od klasičnega 
biomedicinskega modela raziskovanja, ki temelji na izoliranih vzrok – posledica povezavah, 
neodvisnih od polja raziskovanja in raziskovalca. V terapevtskem odnosu medsebojno delujejo 
v soodvisnosti mnogi dejavniki – medosebni in intrapsihični; osebne kvalitete, znanja, veščine 
in osebne ranljivosti. Upoštevanje delovanja večjega števila dejavnikov omogoča boljše 
raziskovanje terapevtskega konteksta. Le-to je možno s procesnim spremljanjem in kvalitativnim 
raziskovanjem, v okviru kvantitativnega raziskovanja pa z uporabo multivariantnih metod 
(Norcross, 2002).

Psihoterapevtski odnos lahko v najširšem pomenu besede opredelimo kot »… občutke in drže, 
ki jih imata klient in terapevt drug do drugega, in načine, na katerega se le-ti izražajo.« (Gelso, 
Carter, 1985, 1994, po Norcross, 2002: 7) Taka definicija omogoča vključitev različnih elementov 
terapevtskega odnosa: delovna zveza (aliansa) v individualni terapiji, kohezija v skupinski 
terapiji, Rogersovi spodbujevalni dejavniki (empatija, pozitivna usmerjenost, avtentičnost / 
kongruentnost). S terapevtskim odnosom so tudi povezane nekatere psihoterapevtske tehnike, 
npr. terapevtovo samorazkrivanje, odnosne interpretacije, uglaševanje. 

V kolikšni meri je uporaba določenih tehnik prepletena z odnosom je težko meriti, tako kot 
je tudi delitev med terapevtskimi metodami in terapevtskim odnosom do določene mere umetna. 
Tako kot sam psihoterapevtski odnos vpliva na to, kako se bo posameznik odzval na določeno 
intervencijo, in je bolj pomembno kdaj, kako in koliko terapevt intervenira, tako tudi uporaba 
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metod vpliva na oblikovanje psihoterapevtskega odnosa. Lahko tudi trdimo, da so tehnike in 
intervencije odnosna dejanja (Safran in Muran, 2000). 

Lambert in Barley (2002: 26) sta na osnovi pregleda raziskav o učinkovitosti psihoterapije 
zaključila, da lahko po šestdesetih letih raziskovanja zanesljivo trdimo, da je na splošno 
psihoterapija uspešna in da je povprečni klient v psihoterapevtski obravnavi v 80% na boljšem 
kot klient brez psihoterapevtske obravnave. Primerjalne študije različnih terapevtskih metod 
niso pokazale bistvenih razlik v učinkovitosti temeljnih terapevtskih pristopov. Dejavniki 
terapevtskega odnosa so dosledno in močneje povezani z izidom psihoterapije kot terapevtske 
tehnike. Ko so bili klienti v vlogi ocenjevalca psihoterapevtskega procesa in izida, so bile 
povezave med kvaliteto terapevtskega odnosa in izidom še močnejše. Terapevte, ki so imeli 
boljše izide psihoterapije, so klienti opisovali kot bolj razumevajoče in sprejemajoče, empatične, 
tople in suportivne. 

Terapevtski dejavniki, ki prispevajo k učinkovitosti terapije

Lambert (2007) je definiral štiri kategorije terapevtskih dejavnikov, ki prispevajo k 
učinkovitemu izidu psihoterapije (glej sliko 2):

➢ klientovo življenje - zunajterapevtski dejavniki – 40% (pozitivni, naključni dogodki 
v klientovem življenju, klientovi viri, npr. socialni viri - podpora v socialni mreži itn.);
➢ skupni dejavniki – 35% (dejavniki, ki so jih odkrili v večini psihoterapevtskih 
pristopov ne glede na psihoterapevtov teoretični okvir oz. pripadnost pristopu, npr. 
odnosni dejavniki -  zaupnost v psihoterapevtskem odnosu, kvaliteta terapevtskega 
delovnega odnosa, procesni dejavniki, dejavniki pričakovanja - klientovo zavedanje, da 
je v programu zdravljenja; klientova vera v uporabljene tehnike, učinek placeba itn.);
➢ terapevtovi dejavniki – 20% (terapevtova empatija, toplina, sprejemanje klienta, 
opogumljanje klienta za tveganje, terapevtova kongruentnost oz. skladnost, terapevtova 
prepričanost in vera v to, kar dela itn.);
➢ psihoterapevtske tehnike – 5% (dejavniki značilni za posamezni psihoterapevtski 
pristop kot so npr. hipnoza, progresivna desenzibilizacija, krožna vprašanja, uporaba 
transferja, itn.).
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Slika 2: Terapevtski dejavniki oz. dejavniki izida psihoterapije.

VIR: Lambert, M. (2007). The Mechanisms of Change in Psychotherapy and Implications 
for Practice. Predavanje na Kongresu Selbstorganisationa von Geist & Gehirn v 
Eggenburgu, 7. – 9. oktobra 2007.

Zunajterapevtski dejavniki

43% ljudi, ki trpijo zaradi različnih vedenjskih in čustvenih težav, najde rešitev brez formalne 
pomoči (Bergin in Lambert, 1978, po Lambert, 2002: 18). Kako bodo posamezniki razrešili 
krizo, je odvisno od spleta različnih dejavnikov: intenziteta in kroničnost težav, spremljajoča 
osebnostna motnja, narava, moč in kvaliteta socialne mreže (še posebej partnerske zveze) in 
diagnoza (po Lambert, 2002: 19). Te ugotovitve kažejo, da na učinkovitost psihoterapije močno 
vplivajo klientove značilnosti in zunanje okoliščine. Ljudje pogosto iščejo pomoč, tako da 
berejo priročnike za samopomoč, se vključujejo v skupine za samopomoč; pomoč dobijo v 
svoji socialni mreži, v izobraževalnih skupinah, verskih skupnostih, anonimnih skupinah, kjer je 
poudarek na medsebojni opori.

Učinek placeba
 
 Klientova pričakovanja, upanje in zaupanje v terapevta in metodo zdravljenja prispevajo k 

učinku zdravljenja. 40 do 66 % klientov poroča o izboljšanju pred prvim terapevtskim srečanjem 
(Howard in sod., 1986; Howard, 1993; Lawson, 1994, po Rus Makovec, 2002), oziroma že 
po diagnostičnem intervjuju ali obljubi terapije. Dejavniki, ki delujejo kot protiutež izgubi 
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klientovega in terapevtovega upanja (Frank in Frank, 1991, po Rus Makovec, 2002), so  naslednji:
  
➢ čustveno nabit odnos - terapevti morajo upati, da se klient lahko spremeni;
➢ terapevtski kontekst, ki ustvarja prepričanje, da je terapevt tu že mnogim pomagal 
(“tako in tu se pomaga”).
➢ terapevtski mit oz. terapevtova razlaga klientovega trpljenja; delno je torej uspeh 
odvisen od ustreznosti določene teorije za klienta;
➢ terapevtski ritual - terapevtovo zaupanje in obvladovanje tehnike krepita klientovo 
prepričanje v njegov potencial za zdravljenje.

Specifične terapevtske tehnike

Cilj prvega vala raziskovanja učinkovitosti psihoterapije je bil dokazovanje učinkovitosti 
določenega psihoterapevtskega pristopa. Z meta-analizo vseh teh raziskav je Lambert prišel do 
temeljnega zaključka: psihoterapija je na splošno učinkovita, medtem ko noben od pristopov po 
učinkovitosti posebej ne izstopa. 

Najnovejše meta-analize so potrdile, da večina terapevtskih tehnik ni bolj učinkovita pri 
zdravljenju določenih motenj (Wampold, 1997, po Lambert in Barley, 2002: 19). Le malo je 
tehnik, ki so bolj učinkovite pri nekaterih diagnostičnih kategorijah, npr. tehnika izpostavljanja 
pri nekaterih fobičnih motnjah, postopno prakticiranje pri spolnih motnjah, kognitivno 
prestrukturiranje in izpostavljanje pri agorafobiji. Pomen specifičnih psihoterapevtskih tehnik 
v odnosu do skupnih dejavnikov je še posebej vprašljiv pri ti. »early responders«, to je klientih, 
ki pokažejo izboljšanje še preden psihoterapevt uporabi specifične tehnike. V tem primeru imajo 
ključno vlogo klientove značilnosti: pripravljenost na psihoterapijo, motivacija ter sposobnost 
za ohranjanje fokusa in izpolnjevanje zgodnjih nalog v terapiji (Agras, 2000; Fennel in Teasdale, 
1987; Lambert in Anderson, 1996; Tang in DeRubeis, 1999) ter odnosni dejavniki (kot je delovna 
zveza) (Lambert in Barley, 2002:21). 

Presenetljiva pa je tudi nedavna ugotovitev, da dve tretjini razlik v učinkovitosti različnih 
psihoterapevtskih šol, lahko pripišemo raziskovalčevi naklonjenosti določeni psihoterapevtski 
šoli (Luborsky, 2000). 

Odnosni dejavniki

Ko so raziskovalci naredili pregled raziskav, ki so se osredotočile na povezavo med izidom 
psihoterapije in terapevtskim odnosom, so konceptualno težko razlikovali med terapevtovimi 
spremenljivkami (odnosni stil, značilnosti), spodbujevalnimi pogoji (empatija, toplina, pozitivna 
naravnanost) in terapevtskim odnosom (terapevtska delovna zveza, delovno prizadevanje). 
Našteti dejavniki se medsebojno ne izključujejo, temveč so soodvisni, se prekrivajo in so 
medsebojno povezani.

➢ Psihoterapevtove značilnosti in spodbujevalni pogoji

Orlinsky, Grave in Park (1994) so v obsežni meta-analizi identificirali terapevtove 
dejavnike, ki so dosledno pozitivno vplivali na izid psihoterapije: terapevtova 
verodostojnost, veščine, empatično razumevanje in potrjevanje klienta skupaj s 
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sposobnostjo, da se s klientom osredotočita na klientov problem in usmeri klientovo 
pozornost na njegove čustvene izkušnje.

V mnogih raziskavah so preverjali vpliv spodbujevalnih dejavnikov (terapevtove 
empatičnosti pozitivne drže, kongruentnosti / avtentičnosti ), ki so jih Rogersovem na 
posameznika usmerjenem pristopu predpostavili kot bistvene dejavnike za doseganje 
terapevtskih ciljev. 
 
Lambert, DeJulio in Stein (1978, po Lambert in Barley, 2002) so naredili meta-analizo 
raziskav, ki so ugotavljale vpliv spodbujevalnih dejavnikov na izid psihoterapije. 
Ugotovili so, da le malo rezultatov kaže na neposredno vzrok – posledica povezavo med 
spodbujevalnimi dejavniki in izidom. Korelacije so bile najmočnejše med klientovo 
oceno spodbujevalnih dejavnikov in klientovo oceno izida. Na drugi strani so Greenberg, 
Elliot in Lietaer (1994, po Lambert in Barley, 2002) z meta-analizo ugotovili, da 
je korelacija med spodbujevalnimi dejavniki na splošno in izidom 0,43, kar govori v 
prid spodbujevalnih dejavnikov. Tudi druge raziskave so pokazale vpliv terapevtove 
empatičnosti na izid psihoterapije, vendar predvsem klientovega zaznavanja terapevta 
kot empatičnega posameznika, ne pa aktualno terapevtovo vedenje (Horvath in Luborsky, 
1993). Klienti v bolj uspešnih terapijah so navajali, da so čutili, da jih terapevti bolj 
razumejo, kot so to čutili klienti v manj uspešnih terapijah (Lafferty, Beutler in Crago, 
1991, po Lambert in Barley, 2002). Dobljeni rezultati kažejo, da k uspešnemu izidu 
psihoterapije pomembno prispeva klientov občutek, da ga terapevt razume in sprejema. 
Hkrati so pokazali (Bachelor, 1988), da različni klienti terapevtovo empatičnost različno 
zaznavajo.

➢ Delovna zveza oz. terapevtska aliansa

Delovna zveza oz. terapevtska aliansa je v zadnjem času med najbolj raziskovanimi 
terapevtskimi dejavniki. H kvaliteti delovne zveze prispeva terapevt s kvaliteto 
spodbujevalnih dejavnikov, s sposobnostjo, da učinkovito razrešuje motnje v delovni 
zvezi in sposobnostjo, da doseže vzajemno strinjanje s klientom o ciljih obravnave in 
kako bosta cilje dosegla (Hatcher in Barends, 1996, po Lambert in Barley, 2002). Klient 
prispeva h kvaliteti delovne zveze s sposobnostjo, da v terapiji sodeluje (Henry in Strupp, 
1994; Gaston in Marmar, 1994). Poleg tega vplivajo na kvaliteto delovne zveze klientov 
in terapevtov introjekt (Henry in Strupp, 1994), delovni modeli in stili navezanosti (Meyer 
in Pilkonis, 2002), objektni odnosi (Piper in sod., 1991), odnosne sheme (Safran in sod., 
1994, 2000, 2002), samoodnosnost  (samouravnavanje misli, čustev, koncepta sebe, ki se 
izraža v socialni interakciji v terapevtskem srečanju) (Orlinsky in Howard, 1987), ki jih 
imenujem implicitne odnosne sheme.

Kronološko gledano so se raziskovalci najprej usmerili v povezave med delovno zvezo 
in učinkovitostjo psihoterapije. Meta-analize so pokazale, da delovna zveza ne glede 
na različne psihoterapevtske pristope najbolje napoveduje učinkovitost psihoterapije 
(Horvath in Symonds, 1991; Orlinsky, Grawe in Parks, 1994). Ugotovili so, da je 
povprečna povezanost med delovno zvezo in izidom psihoterapije za različne pristope 
0,21 (Horvath in Bedi, 2002). V drugi fazi pa so začeli raziskovati posredne dejavnike in 
motnje v delovni zvezi.
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Henry in Strupp (1994) sta na podlagi raziskav, interpersonalne teorije (Sullivan, 1953; 
Benjamin, 1974; Kiesler, 1982) in generičnega modela psihoterapije (Orlinsky in Howard, 1987) 
oblikovala medosebni model terapevtskega procesa in izida. Delovno zvezo sta opredelila kot 
sinonim za medosebni proces, na katerega vplivajo nezavedni in zavestni, pretekli in sedanji, 
osebni in medosebni dejavniki.

Slika 3: Medosebni model psihoterapevtskega procesa in izida (Henry in Strupp, 1994).

V zgornjem modelu je medosebni proces osrednjega pomena, na katerega vplivajo klientovi 
in terapevtovi pretekli in tukaj-zdaj procesni dejavniki. Še posebej zanimiva pa je predpostavka, 
da je samoodnosnost ključna za terapevtsko spremembo. Orlinsky in Howard (1987) sta definirala 
klientovo samoodnosnost med terapijo kot klientovo uravnavanje čustev, misli, interakcij, vedenj, 
skratka klientovo samouravnavanje biopsihosocialnih stanj med terapijo. Trenutna klientova 
samoodnosnost, ki jo imenujem tudi trenutno delovanje implicitnih odnosnih shem v vseh vidikih 
(čustvenih, kognitivnih, vedenjskih, interaktivnih in simbolnih), predstavlja »vhodna vrata«, ki 
uravnavajo klientovo odprtost/obrambno držo oz. tudi določajo stanje kritične nestabilnosti, ko 
se lahko zgodijo pomembne terapevtske spremembe. Samouravnavanje samoodnosnosti med 
terapijo določa, kako klient sprejema terapevtske intervencije in kako sodeluje v terapevtskem 
procesu. Na klientovo samoodnosnost vplivajo štirje dejavniki:

➢ vsebina terapevtove intervencije,
➢ klientove kvalitete (obrambno varovalni mehanizmi, razvojna raven),
➢ medosebni proces v specifičnem srečanju,
➢ trenutno sodelovanje.

Iz vidika medosebnega modela obstajajo najboljši pogoji za terapevtsko spremembo takrat, 
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ko terapevt v kontekstu močne čustvene vezi in ob soglasju glede terapevtskih nalog, uporabi ob 
pravem času pozitivno usmerjene in konceptualno jasne intervencije s klientom, ki mu osebne 
kvalitete omogočajo, da jih dobro izkoristi. Osrednjega pomena je medosebni proces, ker je 
tesno povezan z vsemi dejavniki, ki umerjajo klientovo trenutno stanje oz. samoodnosnost. Tudi 
medosebna zgodovina klientovega in terapevtovega sodelovanja posredno vpliva na trenutni 
medosebni proces in klientovo samoodnosnost. Npr. pri terapevtih in klientih s pozitivno 
medosebno zgodovino bodo trenutne motnje manj vplivale na trenutni medosebni proces in 
čustveno vez.

Trenutno sodelovanje so avtorji v skladu z Bordinovo teorijo (1994) opredelili z dejavniki 
delovne zveze: vez, soglasje glede ciljev in nalog. Na sodelovanje vplivajo terapevtove 
intervencije, klientove kvalitete in medosebni proces, ki neposredno in posredno preko 
trenutnega sodelovanja vplivajo na klientovo samoodnosnost v terapevtskem srečanju. Pozitivna 
čustvena vez in soglasje glede ciljev in nalog, npr. lahko ohranjata klientovo odprtost kljub 
trenutno revnemu medosebnemu procesu ali neustrezni intervenciji.

Terapevtove značilnosti vplivajo na kvaliteto medosebnega procesa, ki povratno vpliva 
na klientove značilnosti (tudi implicitne odnosne sheme). Klient in terapevt soustvarjata 
medosebni proces pod vplivom odnosnih izkušenj v preteklosti in sedanjosti, s tem da terapevt 
v usposabljanju, osebni terapevtski izkušnji, superviziji razvija sposobnost za samorefleksijo 
osebnega in medosebnega procesa. S samorefleksijo manjša prostor osebne občutljivosti, kar mu 
omogoča večjo prožnost v medosebnem procesu oz. v odgovarjanju na različne izzive klientov. 

Spreminjanje temeljnih epistemoloških predpostavk v psihoterapiji - 
od nevtralnosti k soudeleženosti

Kibernetika drugega reda in nato konstruktivizem sta kot temeljni postulat izpostavila, da 
je del vsakega opazovanja opazovalec sam. Torej psihoterapevt ni več tisti, ki ve, in se trudi 
ohraniti svojo nevtralnost (kot je to razumela klasična psihoanaliza pa tudi začetne šole sistemske 
družinske terapije), temveč sta s klientom soudeležena v nenehnem procesu pogajanja. 

Psihoterapevt udejanja konstruktivistično epistemologijo opazovanja in ravnanja takrat, 
kadar pojmuje in obravnava vse udeležene akterje kot opazujoče, vzajemno povezane in delujoče 
interprete, sebe pa razume kot neizogibno vključenega v sistem svojega opazovanja (Šugman 
Bohinc, 2000). V konstruktivistični epistemologiji, ki je podlaga teoriji intersubjektivnosti 
in sistemski terapiji, je patologija vedno del intersubjektivnega konteksta in stvar strinjanja, 
dogovora med udeleženimi. Terapevt se ne ukvarja s klientovo boleznijo, ampak s klientovim 
in svojim razumevanjem bolezni (Rus Makovec, 2000: 225). Razlikovanje med resničnim, 
zdravim in motenim je zamenjal koncept različnih perspektiv (Keeney, 1983; Fonagy, 2001). 
Konstruktivistična epistemologija zahteva od terapevta, ki je soudeležen v interpretiranju 
intersubjektivnega konteksta, da prepoznava svoje predpostavke, na osnovi katerih sklepa, torej 
zahteva terapevtovo samorefleksivnost. To na eni strani pomeni terapevtovo slovo od fantazij 
o obvladovanju, na drugi strani pa večjo skromnost in relativnost lastne pozicije avtoritete in 
upoštevanje relativnosti lastnih konstrukcij resničnosti. Terapevt je zavezan refleksiji refleksije, 
to pomeni pripravljenosti, da razmišlja o svojem mišljenju, opazuje svoje opazovanje, raziskuje 
svoje raziskovanje. S tem pristaja, da je resničnost stalno porajajoča, nikoli dokončno določena 
in vselej izraz dogovora vsaj dveh opazovalcev o nečem kot o resničnem (Stritih, 1992; Možina 
in Kordeš, 1998; Šugman Bohinc, 2000). Objektivno resničnost je nadomestila odgovornost 
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za odločanje o lastni perspektivi. Poudarek je prešel od intrapsihičnega k intersubjektivnemu, 
od interpretacije vsebine k opazovanju procesa, od delovanja v skladu z velikimi teorijami k 
postavljanju začasnih hipotez, ki so vedno relativne in odnosne (Fonagy, 2001). Poleg vsebin 
spoznavanja je postal pomemben sam proces spoznavanja (spoznavanje spoznavanja), ki je 
vedno samoreferenčen proces in hkrati proces sovplivanja različnih odnosnih sistemov.

V nadaljevanju predstavljam preglednico  razvoja razumevanja terapevtskega odnosa znotraj 
psihoanalitično orientiranih terapij, ki ga v zadnji fazi (tretjem stolpcu) vidim  usklajenega z 
razvojem sodobne sistemske terapije. Usmerila sem se na analitično orientirane psihoterapije in 
na sistemsko terapijo, ker sta to dva stebra, ki ju v psihoterapiji najbolje poznam in se nanju pri 
svojem delu opiram.

 
Tabela 1: Razvoj razumevanja psihoterapevtskega odnosa.
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Spodaj sem s pari, ki ponazarjajo kibernetsko komplementarnost (Keeney, 1983: 92), opisala 
temeljna razlikovanja na področju razumevanja terapevtskega odnosa. Razlikovanja na levi strani 
so značilna za objektivistično epistemologijo in predpostavljajo neudeleženost in nepristranskost 
zunanjega opazovalca (terapevta). Razlikovanja na desni strani (predstavljajo novo rekurzivno 
raven, ki zaobjema razlikovanja na levi in z njimi ustvarja kibernetsko komplementarnost) 
so značilna za konstruktivistično epistemologijo in predpostavljajo subjektivno udeleženost 
opazovalca (terapevta) in ekološko perspektivo.  

Kibernetska (konstruktivistična) epistemologija predlaga, da zaobjamemo obe strani 
razlikovanj, ki jih zariše opazovalec. Tak okvir presega dualistična razlikovanja, ki jih ljudje 
običajno uporabljamo, npr. polarnosti, nasprotja, negacije, ali / ali (A / ne A; pravilno / narobe; 
uporabno / neuporabno; dobro / slabo), ki ostajajo na isti rekurzivni ravni. V kibernetski 
komplementarnosti so pari med seboj povezani in hkrati ostajajo različni: 

»ono« / »proces, ki vodi v ono«

Na levo stran / postavimo katerokoli situacijo, področje, pojem, na / desno stran pa 
postavimo odgovarjajoče procese, dinamiko. Odnos med obema stranema razlikovanj  opišemo 
kot samoreferenčnost, ko se v procesu rekurzivnosti ena stran poraja iz druge.

Premik v razvoju koncepta psihoterapevtskega odnosa je šel od razlikovanj na levi k 
razlikovanjem na desni strani. Koncepti na desni strani vključujejo koncepte na levi in 
omogočajo, da jih razumemo na nov način, iz nove perspektive, iz višje rekurzivne ravni. 
Medtem ko je bilo iz vidika objektivistične epistemologije zelo pomembno vprašanje, kaj je v 
terapevtskem odnosu resnično in kaj je fantazijsko, je iz vidika konstruktivistične epistemologije 
pomembnejše dogovarjanje o (ne)strinjanju ali raziskovanje različnih perspektiv klienta in 
terapevta, vključno s tem, kaj je za koga resnično in kaj fantazijsko in po kakšnih kriterijih. 
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Resnično in fantazijsko postaneta le dva možna načina poudarjanja, s katerima terapevt in klient 
drugega bolj ali manj prepričata. Terapevt, ki v objektivistični epistemologiji ve in nadzoruje, v 
konstruktivistični epistemologiji upošteva svojo in  klientovo avtonomijo ter avtonomijo sistema 
terapevt – klient, ki je več kot le seštevek podsistemov »terapevt« in »klient«. Terapevt, ki 
nepristransko razlaga terapevtski proces, postane v okviru nove epistemologije le sooblikovalec, 
soustvarjalec procesa in vsebin. Bolj kot opisovanje in raziskovanje zavestnih in nezavednih 
vsebin pri klientu in terapevtu postane pomembno raziskovanje samoorganizirajočega se 
terapevtskega procesa. Namesto moči stopi v ospredje radovedno iskanje. Terapevt in klient 
se vedno znova soočata, s tem da sta sopotnika na skrivnostnem popotovanju. Razlikovanje 
med zdravim in bolnim nadomesti vprašanje viabilnosti sistema z bolnimi in zdravimi deli v 
okolju. Potrebo po definiranju, kaj je točna preteklost in sedanjost v terapevtskem odnosu, je 
presegla samorefleksivna povratna zveza preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. To pomeni, da 
se v vsakem trenutku sedanjosti kaže preteklost in tudi povratno delovanje prihodnosti. Nihanje 
med abstinenco in vpletenostjo je danes nadomestila soudeleženost v razvijanju odnosa med 
terapevtom in klientom. Iz te nove perspektive je terapevtova »abstinenca« tudi eden od načinov 
soudeleženosti v razvijanju odnosa.

Terapevtski kontekst

Premiki v razumevanju pomena terapevtskega odnosa v sodobni psihoterapiji lahko 
vključujejo intenzivnejši čustveni odnos med terapevtom in klientom, ki je bolj v središču 
dolgotrajnih psihoanalitično orientiranih psihoterapij kot je terapevtski odnos v kratkotrajnih 
individualnih terapijah in tudi v terapijah parov in družin. Ne glede na terapevtski pristop so 
možni premiki v smeri večje občutljivosti za pogajanje o nalogah in ciljih psihoterapije tukaj in 
zdaj ter k zavedanju soudeleženosti oz. tega, da enostavno ne moremo, da ne bi bili soudeleženi.  

Vsekakor je v razpravi o pomenu terapevtskega odnosa pomembno upoštevati razlike 
med dolgotrajnimi in kratkotrajnimi pristopi, individualnimi in partnerskimi ali družinskimi 
terapijami, ker se vez med terapevtom in klientskim sistemom vzpostavlja  na specifični način. 
Če je v individualni psihoanalitični obravnavi odnos med terapevtom in klientom v centru 
pozornosti, je v kratkotrajnih pristopih sistemske terapije parov in družin pomembno, da se 
terapevt pridruži že obstoječi naravni skupini ljudi, med katerimi tečejo intenzivne čustvene 
izmenjave in omogoči pogajanje o ciljih, rešitvah in nalogah terapije tudi na oseben način. V 
individualni terapiji terapevt in klient vzpostavljata nov odnosni prostor in gradita nov odnos, v 
terapiji parov in družin pa terapevt deluje kot katalizator, pridruženi član, ki poskuša in preizkuša 
s člani družine različne perspektive, ki bi lahko sprožile spremembe v sistemu. Na nek način je 
osebno manj vpleten, ker so odnosi med družinskimi člani vedno močnejši, in ker se mora biti 
sposoben v različnih trenutkih pridruževati različnim članom glede na smer iskanja rešitve in 
hkrati paziti, da ne razvija rigidnih koalicij, ki bi ogrozile občutek varnosti pri ostalih članih. 
To seveda ne pomeni, da je terapevt neudeležen, ali da se med njim in člani ne vzpostavljajo 
specifični in raznoliki odnosi, le da je ta odnos drugačen kot v individualni terapiji in katalizira 
drugačne procese reševanja problemov, s katerimi naj bi prišlo do sprememb v rigidnem vzorcu 
sistema. 

Tako so se tudi v sistemski terapiji, ki je kljub njeni usmerjenosti na medosebni vidik pustila 
ob strani temo terapevtskega odnosa, začeli dogajati premiki v smeri bolj jasnega opredeljevanja 
odnosa terapevt – klientski sistem. Batesonovo predpostavko o soudeleženosti opazovalca v polju 
opazovanja je v psihoterapijo vnesel milanski model, ki je v zadnji fazi integriral tudi koncept 

Leonida KOBAL  



79

delovne zveze in pomen soodvisnosti med intrapsihičnimi in medosebnimi vidiki terapevtskega 
procesa. Koncepti kot so etika udeleženosti (Hoffman, 1993), reflektirajoči tim (Anderson, 
1993) kažejo bolj eksplicitno udejanjanje konstruktivistične epistemologije v sistemski terapiji, 
ko je klient dobil tudi svoje mesto eksperta za svoje življenje in ko se terapevt  ne predstavlja 
več samo kot ekspert temveč tudi kot človek s svojimi zgodbami, dvomi, hipotezami. Postali 
so pomembni viri, moči, pogajanja in dogovarjanja. Na tej točki razvoja ostaja temeljno vodilo 
delovanja vprašanje etičnosti in prevzemanje odgovornosti za izbire, odločitve, katerih pravilnost 
/ napačnost vedno znova določa specifični intersubjektivni kontekst. 

Ne moremo, da ne bi porajali določene vrste odnosa, če se interakcije med udeleženimi 
ponavljajo, in ne moremo biti ne- soudeleženi v odnosu. Tudi če vzamemo klasično psihoanalizo, 
v kateri je Freud želel čim bolj zmanjšati vpliv analitikove osebnosti na objekt opazovanja,  se je 
psihoanaliza na nek način že od samega začetka ukvarjala s človekovo odnosnostjo, z odnosom 
med klientom in nevsiljivim terapevtom, ki ga je Mitchell (2000) poimenoval »tiha odnosnost«. 

Zavedanje soudeleženosti pa je še posebej neizogibno in nujno takrat, ko se v terapevtskem 
odnosu, delovni zvezi pojavijo motnje, ki lahko ogrozijo projekt pomoči. Na tej točki terapevta 
etika dela zavezuje k večji refleksivnosti lastnih predpostavk, ranljivosti, lastnega doprinosa k 
porajajočim interakcijam v terapevtskem odnosu. Hkrati terapevt tudi nudi vzgled za refleksijo 
motnje tukaj in zdaj v odnosu in pomaga soustvariti tak kontekst, v katerem so motnje dovoljene 
in dovoljena ter zaželena je njihova refleksija.

Tudi razvoj psihoterapevta začetnika se giblje v smeri večjega zavedanja soudeleženosti, 
kjer se postopoma povežejo tehnike, veščine, izkušnje, teoretični okvirji, osebne kvalitete 
v prepoznavni osebni slog. V knjigi, ki sicer govori o temeljnih veščinah družinske terapije 
(Patterson, Williams in sod., 1998), so razdelili razvoj začetnika psihoterapevta na tri faze:

1) uporaba terapevtskih tehnik in zanašanje na sposobnost empatije;
2) konceptualizacija razlik s pomočjo prevzetega teoretičnega modela;
3) »uporaba« samega sebe - zavedanje lastne soudeleženosti. 

Najprej začetnik terapevt v terapevtskih srečanjih uporablja različne veščine, tehnike, ki jih 
je osvojil, in pogosto se zanese tudi na intuitivni občutek, empatijo, ki jo doživlja v odnosu z 
drugim. 

V nadaljevanju postane vedno bolj pomembno vprašanje, kako hipoteze, ki jih razvija, udejanji, 
se o njih pogaja  s klientskim sistemom in kako naj terapevtski proces opiše, konceptualizira. 
Konceptualizacija zahteva teorijo, ni pa vseeno, kakšno teorijo terapevti prevzamemo. Teorija 
je orodje, ki ga ne uporabljamo samo mi, ampak teorija uporablja tudi nas. Ko nas teorija 
»udomači«, nismo več mi tisti, ki mislimo teorijo, temveč začne teorija »misliti nas«, oz. se 
udejanja v naši zaznavi, v razlikovanjih, ki jih vnašamo v zemljevid terapevtskega konteksta in 
v naših dejanjih. To je etično vprašanje – vprašanje izbire in odgovornosti za izbiro, ki vpliva na 
to, kako terapevt misli terapevtski proces, klienta, sebe, terapevtski odnos, proces in spremembo. 
Gre za razvijanje osebne drže, terapevtskega sloga, identitete, ki je tesno povezana z osebnimi 
dejavniki. Npr. kaj oz. katera kombinacija naštetih elementov mi bolj ustreza – imeti stvari pod 
nadzorom ali se prepuščati, razvijati bližino ali vzdrževati distanco. 

In nazadnje, če ne že prej, pa se v zadnji fazi terapevt zave, da ne more, da ne bi v odnos 
vstopal celostno, da se tudi njegovo stanje, osebne kvalitete in ranljivosti, trenutna doživljanja 
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zrcalijo v terapevtskem procesu in postane pomembno vprašanje, kako, na kakšen način 
uporabljati sebe v terapiji, da bo to za klienta koristno. Pojavi se novo vprašanje, kdaj se 
razkrivam, kdaj se vzdržim, reflektiram osebni in medosebni proces, kako prevzemam nase 
lastni delež, prepoznavam ujemanja s klienti, ki niso plodna, in ujemanja, ki mi kot osebi ležijo 
in vodijo v učinkovito pomoč klientu.

Raziskave dojenčkov – kaj nas učijo o terapevtski spremembi?

Mnoga sodobna spoznanja razvojne psihologije, nevropsihologije in nevrobiologije so 
bistveno spremenila pogled na razvoj dojenčka in vplivala na razvoj sodobnih relacijskih teorij 
v psihoterapiji, ki so poudarile pomen odnosnih mikroprocesov tukaj in zdaj za doseganje 
terapevtske spremembe. Danes vemo, da so zadovoljene potrebe po odnosnosti (Safran in 
Muran, 2002), navezanosti (Bowlby, 1998) in intersubjektivnosti (Stern, 2004) ključne za razvoj 
tega, čemur pravimo »človečnost« posameznika – razumevanje sebe in drugih kot intencionalnih 
bitij (Fonagy, 2001). Po Sternu (1985) se od rojstva dalje (pa že pred rojstvom) razvijata občutek 
sebe in odnosnosti v nenehni krožni povezanosti. V primarni diadi se začne dojenček učiti samo-
uravnavanja v odnosu s sebe-uravnavajočim drugim, prepoznavanja sebe kot subjektivnega 
bitja v odnosu s primarnim skrbnikom, ki se zmore uglaševati na njegov subjektivni svet in 
ga prepoznavati kot intencionalno bitje. Ravno tu se porajajo zametki intersubjektivnosti, kar 
subjektivno pomeni: »Čutim, da ti čutiš, da jaz čutim; ali vem, da ti veš, da jaz vem.« ali še bolj 
kompleksno: »Čutim, da ti čutiš, da jaz čutim, da ti čutiš; ali vem, da ti veš, da jaz vem, da ti 
veš«. Tudi simboli, poimenovanja in kasneje zgodbe se soustvarjajo v odnosu s skrbnikom – 
javne zgodbe, osebne zgodbe, prepovedane zgodbe.

Stern (1985, 1995) je z združitvijo empirične metode raziskovanja in opazovanja ter 
hevristične metode razlaganja subjektivnega sveta dojenčka tudi pokazal, da se v ponavljajočih 
interakcijah med primarnim skrbnikom in otrokom, še posebej v trenutkih intenzivnega 
čustvenega uravnavanja, oblikujejo implicitne odnosne sheme oz. sheme sobivanja (Stern, 
1995). Implicitne odnosne sheme kasneje delujejo kot predreflektivni organizirajoči principi 
subjektivnega doživljanja, zaznavanja in delovanja v odnosu do drugih in do sebe. Če na tem 
mestu parafraziram evolucijska biologa Maturano in Varelo (1998), potem tistega, kar označimo 
kot vedenje, interakcijo nekega organizma v danem trenutku, ne moremo razločiti od zgodovine 
razvoja tega organizma, ki je bil mogoč le v strukturnem spoju z okoljem, drugimi organizmi 
in se je njegova enkratnost, avtonomnost izoblikovala natančno tako, da je organizem preživel. 
Hkrati je opaženo vedenje organizma vedno interpretacija opazovalca, ki določeno vedenje opiše 
kot »vedenje«, ga poimenuje v skladu s svojimi izkušnjami, nezavednimi in zavestnimi osebnimi 
in kulturnimi predpostavkami, dogovori. Opazovalec (terapevt) ne more da ne bi bil soudeležen 
v procesu konstruiranja in rekonstruiranja, interpretiranja in dogovarjanja pomenov v zavestnih 
in nezavednih procesih, ki se porajajo vmes med terapevtom in klientom. 

Za psihoterapijo je to pomenilo, da so mnogi avtorji začeli razumeti psihoterapevtski 
kontekst kot polje intersubjektivnosti, v katerem terapevt in klient v procesu zavestne in 
nezavedne komunikacije nenehoma sodoločata terapevtske cilje, namene, dogovore, pomene, 
odzive, razlage drug drugega. Kaj je torej tisto, kar omogoča terapevtsko spremembo v polju 
intersubjektivnosti?

Delovanje implicitnih odnosnih shem je le delno dostopno jeziku, ker so nezavedne, 
predreflektivne in povezane z delovanjem implicitnega spomina. Npr. če slabo vidimo in si 
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nadenemo leče, se spremeni naš vid (bolje vidimo), a ne vidimo več leč. Kako se lahko torej 
implicitne odnosne sheme spreminjajo, če niso pod neposrednim vplivom zavesti in jezika? 
Kakšen terapevtski kontekst omogoča »celostno komunikacijo«, ki lahko vpliva na spreminjanje 
implicitnih odnosnih shem?

Implicitne odnosne sheme, ki določajo podobo o sebi in socialnem življenju, še vedno nosijo 
podobnosti in povezave s preteklostjo, vendar ne ostajajo nespremenjene ali v mentalni izolaciji, 
kot naj bi to veljalo za regresijo ali fiksacijo (Hazan in Shaver, 1987). 

Safran, Muran in Samstag (1994), ki raziskujejo motnje delovne zveze, so predpostavili, da 
lahko njihova razrešitev klientu omogoči korektivno čustveno izkušnjo, če psihoterapevt odgovori 
nekomplementarno in s tem ne potrdi stare odnosne sheme oz. nezavednega pričakovanja o 
odnosu drugih.  Safran je navedel primer klientke, ki je doživela terapevtovo interpretacijo 
kot preveč popustljivo. Posledica tega je bila motnja v delovni zvezi. Klientka se je umaknila 
od terapevta, namesto da bi izrazila jezo. Z raziskovanjem svojega doživljanja je odkrila, da 
je tudi sama popustljiva in da doživlja strah pred izražanjem jeze, ker se jih zdi nevarno. V 
nadaljnji eksploraciji je razkrila, da je to njen vsakdanji vzorec. Klientka je z eksploracijo, ob 
terapevtovem empatičnem odzivu, ki je lahko toleriral njene zamere, nezadovoljstva, doživela 
novo, konstruktivno medosebno izkušnjo. Poudarek na pomembnosti razreševanja motenj 
v delovni zvezi je v skladu z Winnicottovo in Kohutovo idejo o pomenu predelave napak v 
empatičnih odzivih kot pomembnemu viru spremembe. Safran je predpostavil, da lahko terapevt 
in klient z refleksijo motenj v delovni zvezi spremenita klientovo odnosno shemo. Vendar se 
odnosne sheme lahko spremenijo šele takrat, ko klient doživi številne terapevtove pristne odzive, 
ki ne potrjujejo starih odnosnih shem. 

Stern, Sander, Nahum in Tronick (1998) razvijajo nova spoznanja o terapevtski spremembi. 
Ugotavljali so, da so bile za kliente po zaključeni obravnavi pomembni dve stvari: prvič, ključne 
interpretacije, ki so spremenile njihovo razumevanje notranjih »pokrajin«, drugič, posebni 
trenutki pristne povezanosti s terapevtom, ki so spremenili odnos z drugim in hkrati tudi klientov 
občutek samega sebe. 

Terapevtska sprememba je torej povezana z dvema področjema:

➢ deklarativnim, zavestnim, verbalnim področjem;
➢ implicitnim, procesnim, odnosnim področjem.

V ozadju te delitve je razlikovanje med eksplicitnim in implicitnim spominom. Deklarativno 
znanje je simbolično, v obliki predstav ali jezika. Procesno znanje o odnosih pa je implicitno 
in nesimbolično (implicitno znanje izhaja iz reprezentacij medosebnih doživetij, ki izhajajo iz 
predverbalnega obdobja).  Integrira čustvene, kognitivne in vedenjsko – interaktivne dimenzije 
in lahko ostaja nezavedno.  Hkrati lahko tvori temelje, na katere se kasneje navežejo simbolične 
reprezentacije.

Omenjeni avtorji navajajo, da se implicitno, odnosno znanje lahko spremeni v “trenutkih 
srečanja” (angl. moments of meeting) med terapevtom in klientom. Ko pride do spremembe 
na intersubjektivnem področju, se porodi nov kontekst, ki omogoči nove mentalne akcije in 
reorganizacijo preteklih dogodkov. Implicitno se spremeni odnos, ki je omogočil spremembe 
v kognitivno-čustveno-vedenjski shemi. Pomemben kriterij »trenutkov srečanja« je, da jih 
posameznik doživlja kot nenadno kvalitativno spremembo. Ti trenutki so posledica dolgotrajnega 
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procesa sledenja, gibanja  s klientom v smeri terapevtske spremembe (angl. moving along), ki ga 
lahko primerjamo s procesom sledenja v diadi starš - otrok. Sledenje se dogaja na dveh ravneh: z 
razjasnjevanjem, interpretacijo, razumevanjem na simbolični ravni in z vzajemnim definiranjem 
in razumevanjem intersubjektivnega okolja. Le-to vključuje implicitno znanje o odnosih in 
določa “vzajemni implicitni odnos”. Proces sledenja usmerjajo mnogi majhni, lokalni cilji, tako 
da akterja vedno znova preverjata, po potrebi redefinirata, potrjujeta smer interakcijskega toka.

Erskine (1998) je še eden od avtorjev, ki izsledke raziskav zgodnjega otroškega razvoja 
prenaša v psihoterapijo. Zanj je eden osrednjih pojmov »uglaševanje« (attunement). 
»Uglaševanje« vključuje terapevtovo sposobnost, da zaznava klienta na kinestetični in čustveni 
ravni in mu recipročno ali resonančno odgovarja. Med njima se tako ustvarja neprekinjeni 
občutek povezanosti, kar klientu omogoča doživljanje varnosti in stabilnosti. Komunikacija z 
»uglaševanjem« naj bi omogočila naknadni razvoj zgodnjih odnosnih izkušenj. 

Spreminjanje implicitnih odnosnih shem od psihoterapevta zahteva, da se tudi sam znajde 
na »čistini«, da odgovori »avtentično« in s tem lahko omogoči »trenutek srečanja«, kar pa ni 
toliko odvisno od terapevtove tehnične opremljenosti kot od odprtosti, se pravi načina zavedanja 
in terapevtove pripravljenosti, da se sreča s svojo ranljivostjo (Thomson, 1997). Kvalitativne 
raziskave o učinkovitosti psihoterapij kažejo, da ima ključno vlogo pri klientovi rasti in 
spreminjanju  terapevtova sposobnost, da se pristno vplete v terapevtski odnos in da prevzema 
odgovornost za odnosno dinamiko v terapevtskem procesu (Greenberg, 1994). 

Sklepne misli

Empirično podprta psihoterapija je izostrila pomen metod in tehnik v psihoterapiji, medtem ko 
je teorija skupnih dejavnikov izostrila pomen osebnih, medosebnih in tudi slučajnih dejavnikov, 
ki presegajo okvire posamezne metode in psihoterapevtskega pristopa. Terapevtske tehnike in 
metode nudijo ti. znanje za ravnanje, brez katerega bi lahko terapijo enačili z vsakodnevnim 
prijateljskim pogovorom, v katerem predvsem uporabimo sposobnost empatije, sledimo intuiciji 
in »zdravemu razumu«. Psihoterapevtske teorije in prakse, kjer je prišlo do epistemološkega 
premika, ki sem ga opisala zgoraj, pa hkrati opozarjajo, da so tehnike vedno umeščene v 
terapevtski odnos in jih lahko razumemo kot odnosna dejanja, ki pomagajo ustvariti kontekst, v 
katerem pride do terapevtskih sprememb. Terapevtske spremembe so tesno povezane z ujemanji, 
ki se zgodijo med samoorganizirajočimi procesi klienta in terapevta v dovolj stabilnem, varnem 
okolju, ki ga omogoča dobra delovna zveza: čustvena vez in pogajanje o terapevtskih ciljih ter 
nalogah. 
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Povzetek

Bralne navade udeležencev v raziskavi so pretežno naravnane na branje neliterarnih del. Največ jih bere 
priporočeno strokovno literaturo in avtobiografska dela s temo alkoholizma. Vzpodbudno je, da osebe 

po zdravljenju berejo več in je pripravljenost za biblioterapijo višja. Osebam, ki so bolj izobražene, so bila 
leposlovna dela bolj všeč in obratno. Osebe, ki jim je v času zdravljenja odvisnosti od alkohola knjiga 
pomagala pri okrevanju in takih je dobra polovica, so bistveno bolj dovzetne in željne branja, verjamejo v 
zdravilno moč knjige in si želijo sodelovanja v terapevtski bralni dejavnosti.

Leposlovje ima močan vpliv na doživljajski svet od alkohola odvisnih oseb. Bralska odzivnost udeležencev 
je bila izredno visoka in čustveno intenzivna. Najgloblji doživljajski odziv so vzbudila dela z negativno 
konotacijo alkohola, torej tista, ki izražajo uničujoče telesne ali duševne posledice odvisnosti ter pesem, ki 
ne vključuje teme odvisnosti, vendar s simboliko duševne stiske nudi širši asociativni manevrski prostor. 
Upoštevajoč izsledke kvantitativnega dela, da imajo za udeležence večjo »zdravilno« moč dela brez teme 
odvisnosti od alkohola in z bolj optimističnim sporočilom ter kvalitativnega dela, kjer se izkaže, da imajo 
pri intenzivnosti duševne spremembe pomembno vlogo tudi podobne izkušnje, sklepamo, da je najbolj 
primerno biblioterapevtsko leposlovno delo tako, da združuje oboje. 

Ključne besede
biblioterapija, alkoholizem, leposlovje

Abstract

Reading habits of the participants in our research primarily gravitated towards non-fiction. The majority 
of our participants reported reading text books and autobiographical works on alcoholism that were 

recommended to them. An encouraging finding was that individuals started to read more often after com-
pleting the treatment and were also more open to bibliotherapy. Furthermore, individuals with a higher level 
of education preferred fiction, whereas individuals with a lower level of education preferred non-fiction. 
Individuals who reported that reading books has helped them in the process of recovery (more than half of 
the participants) were found to be more open and willing to read, they further believed in the healing power 
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of reading books and expressed the wish to take part in therapeutic reading activities.
Fiction bears an important influence on the phenomenological world of alcohol-dependent individuals. 
Responsiveness of our participants during reading was extremely high and emotionally intense. The most 
profound phenomenological responses were triggered by works in which alcohol had a negative connota-
tion, i.e. those works that portrayed devastating physical or psychological consequences of addiction and 
the participants also responded strongly to the poem that did not directly address the topic of addiction, but 
talked about psychological distress, thus offering a wider associative space. To sum up our findings, the 
quantitative part has shown that participants found the works that addressed topics other that alcohol depen-
dence to have more “healing” power, which was also the case with works with a more optimistic message. 
In addition to this, the qualitative part has shown that the potential for a more intense psychological change 
is also linked to having similar experiences and we can thus conclude that the fictional works most suitable 
for bibliotherapy would optimally combine all of the afore-mentioned characteristics.

Key words
bibliotherapy, alcohol addiction, literature

MARUŠA FURLAN, DIPL. LIT. KOMP., ŠTUDENTKA PROPEDEVTIKE
MARUSA@FURLAN.BIZ, 040 232 555

Maruša FURLAN  



89

Uvod

Alkoholizem oziroma sindrom odvisnosti od alkohola v medicini velja za bolezen, ki človeka 
prizadene na vseh področjih. Pomembno vpliva na kvaliteto življenja odvisnika, kakor tudi nje-
govih svojcev. Pred bolečino soočanja z realnostjo se bolnik zaščiti z obrambnimi mehanizmi, ki 
so nekateri značilni tudi za njegovo družino in med katerimi je najpogostejši zanikanje bolezni 
(Ziherl, 1989). Posledice odvisnosti zajemajo tako telesne okvare kakor duševne motnje. 

V slovenskem prostoru naj bi bil J. Rugelj prvi, ki je uvedel biblioterapijo v sistem zdravlje-
nja oseb s SOA. Biblioterapija postaja vedno bolj uveljavljena v medicinski praksi. Večina slo-
venskih psihiatričnih bolnišnic jo ima vključeno v program zdravljenja odvisnosti od alkohola.

Pri biblioterapiji gre za zdravljenje s pomočjo leposlovja ali neliterarnih del, ki so izbrani gle-
de na patologijo, cilje zdravljenja, upoštevajoč pacientovo izobrazbo, kulturno raven in bralne 
navade (Dolenc, Kernel, 1989). Z biblioterapevtskim zdravljenjem posegamo v duševnost upo-
rabnika. Pri zdravljenju od alkohola odvisnih oseb je potrebno upoštevati, v kateri fazi pripra-
vljenosti na spremembe je bolnik, njegovo psihofizično stanje in izbrati ustrezno metodo psiho-
terapevtskega pristopa. Bolnik se v prvih tednih zdravljenja odvisnosti zaradi narave morebitne 
abstinenčne krize in drugih duševnih motenj težko posveti bralnim procesom, ki zahtevajo večjo 
mero zbranosti in boljše kognitivno-emocionalno stanje. Smiselno pa je stimulirati spoznavne 
in čustvene funkcije, s čimer pomagamo regenerirati frontalni možganski reženj. Tu je sedež 
najvišjih duševnih funkcij, kot so odločanje, načrtovanje dolgoročnega vedenja in obvladovanje 
nezaželenega vedenja, kar je posebej pomembno pri odvisnosti (Rus Makovec, neobjavljeni in-
tervju).

     Z biblioterapevtskim procesom, ki zajema internalizacijo, identifikacijo, projekcijo, abre-
akcijo ali katarzo, uvid in posledično integracijo vplivamo na mentalizacijske procese, krepimo 
empatijo in vplivamo na čustveni, socialni in intelektualni razvoj (Rus Makovec, intervju). Cilje 
biblioterapije morda lahko z ustreznim gradivom prilagodimo ciljem skupinskega psihoterapev-
tskega zdravljenja (Česnik, 1982), kot so abstinenca, prepoznavanje zanikanja kot obrambne-
ga mehanizma, krepitev motivacije, prepoznavanje lastnih čustvenih doživljanj in posameznih 
škodljivih vedenjskih vzorcev, iskanje kvalitetnejših in bolj zdravih reševanj starih težav ter 
zadovoljno živeti brez alkohola. Pri aplikaciji biblioterapije na odvisnikih od alkohola je potreb-
no upoštevati specifike doživljanja in morebitnih duševnih motenj. Najpogostejše značilnosti 
odvisnih oseb so doživljajska otopelost, zagrenjenost in doživljanje tragike (Ramovš, 1999). Psi-
hične motnje, ki pogosto spremljajo odvisnost, pa so depresija, tesnobnost, samomorilnost, lju-
bosumnost, alkoholna psihotična motnja in druge psihiatrične motnje (Čebašek-Travnik, 2003, 
navedeno v Kosovel, 2006).

Osebnostni razvoj ljudi, ki trpijo zaradi odvisnosti, je moten. V procesu zdravljenja se ob po-
zitivnih izkušnjah z abstinenco in skupino bolnikova motivacija spreminja, izboljšuje se telesno, 
čustveno, socialno stanje in osebnost postaja vedno zrelejša in harmonična.

Raziskava o bralskih odzivih oseb s SOA

V slovenskem prostoru do sedaj še ni bilo nobenega sistematičnega in empiričnega ovredno-
tenja učinkov bralnih izkušenj v sklopu programa zdravljenja odvisnosti od alkohola. S kvanti-
tativno raziskavo skušam pridobiti vpogled v odnos oseb s SOA do književnosti, njihove bralne 
navade in zanimanje za biblioterapijo. V kvalitativnem delu ugotavljam učinkovanje različnih 
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leposlovnih del na doživljajski svet oseb s SOA ter njihovih svojcev. Služi naj kot preliminarna 
raziskava za nastavke in rangiranje biblioterapije pri zdravljenju oseb s SOA.

V raziskavi z naslovom Branje kot dodatna terapevtska podpora mentalizacijskim procesom 
pri zdravljenju odvisnosti od alkohola je sodelovalo 68 članov terapevtskih ambulantnih skupin 
v fazi podaljšanega zdravljenja odvisnosti od alkohola v okviru Centra za zdravljenje odvisnih 
od alkohola, Psihiatrična klinika Ljubljana. V tovrstne terapevtske skupine so vključeni tudi po-
membni svojci, ki doživljajo izboljševanje medosebnih odnosov kot skupni projekt. 

Raziskavo sem izvajala v okviru diplomskega dela z naslovom Literatura in alkohol s poseb-
nim ozirom na bralski odziv oseb s sindromom odvisnosti od alkohola leta 2010. Sodelovala je 
somentorica in vodja Centra za zdravljenje odvisnosti od alkohola v Ljubljani,  Maja Rus Mako-
vec, ki mi je s pomočjo terapevtskega tima omogočila izvedbo raziskave pri njihovih pacientih. 
Komisija republike Slovenije za medicinsko etiko je 17. 8. 2013 raziskavo odobrila. Aplikacija 
vprašalnika po predhodnem poslušanju avdio posnetka branja različnih odlomkov iz leposlovnih 
del, je potekala v štirih različnih terminih v oktobru in novembru 2010. Izvedba poslušanja in 
anketiranja je bila skupinska – v t.i. majhnih terapevtskih skupinah oseb iz KZA. Sodelovalo je 
8 terapevtskih skupin, kjer je posamezna zajemala največ 20 oseb. Skupine so bile razporejene 
v dva eksperimentalna pogoja naključno. V obeh eksperimentalnih pogojih sta bili udeležencem 
najprej predvajani dve do alkohola nevtralni umetniški besedili. V enem eksperimentalnem po-
goju sta bili nato predvajani dve umetniški besedili, v katerih je alkohol prikazan negativno, v 
drugem eksperimentalnem pogoju pa dve umetniški besedili, v katerih je bil alkohol prikazan 
pozitivno. 

Cilj in metoda raziskave

Osnovni problem lahko opredelimo kot vprašanje, ali se izbrane percepcije, evaluacije, inter-
pretacije in sorodne spremenljivke na temo alkohola, ki je predstavljen v umetniških besedilih 
(odvisne spremenljivke), razlikujejo glede na:

a. demografske, socio-kulturne in zdravstvene značilnosti udeležencev, 
b. kategorijo oz. zvrst literarnega teksta in
c. konotacije v zvezi s problematiko uživanja alkohola v umetniških besedilih (pozitivna, 
negativna, brez izrazite konotacije).

Značilnosti od a. do c. predstavljajo neodvisne spremenljivke. Hipoteze smo oblikovali kot 
ničelne, torej se glasijo, da ne pričakujemo pomembnih razlik v nobeni od posamičnih odvisnih 
spremenljivk glede na nobeno neodvisno spremenljivko.

 
Cilji raziskave so pridobiti osnovne podatke glede bralnih navad pri ljudeh, ki so obvladali 

svojo odvisnost od alkohola in so vključeni v fazo podaljšanega zdravljenja odvisnosti, preveriti 
odzivnost udeležencev na različno vrsto umetniških besedil z različno konotacijo uživanja alko-
hola in pridobiti podatke glede možnosti intenzivnejšega vnašanja biblioterapije v zdravljenje 
odvisnosti od alkohola. S temi podatki bi ustreznejše izbirali gradiva.

V raziskavi smo kombinirali kvantitativne in kvalitativne rezultate.  Za kombiniranje obeh 
načinov smo se odločili zato, ker smo s kvantitativnimi metodami pridobili značilnosti udele-
žencev in preverili, ali so različne skupine preizkušanja relativno izenačene med seboj glede 
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pomembnih spremenljivk. S kvalitativnimi metodami pa smo lahko ugotavljali tisti del subjek-
tivnih doživljanj udeležencev, ki je pomemben za psihoterapevtski diskurz.

Pri kvantitativnem delu raziskave smo uporabili vprašalnik, ki zajema osnovne spremen-
ljivke v zvezi z demografskim, sociokulturnim in socioekonomskim statusom, obširnejši del 
vprašanj o predhodno predstavljenih odlomkih iz leposlovnih del. Kvalitativni del raziskave je 
bil opravljen s pomočjo anketiranja po predhodnem predvajanju avdio posnetkov odlomkov iz 
izbranih leposlovni del. Po branju/poslušanju posameznega leposlovnega dela so odgovorili na 
dve vprašanji. Prvo je bilo: Se vas je odlomek osebno dotaknil? in drugo: Kaj ste doživljali ob 
besedilu?. Vprašanje o tem, če se je osebo odlomek osebno dotaknil nudi širši manevrski prostor 
za interpretacije o pomenu 'osebne dotakljivosti'. Hoteli smo izvedeti ali je bila vsebina za ude-
leženca kakorkoli pomembna in ji pripisuje neko vrednost. Iz odgovorov sodeč lahko predvide-
vamo, da so ocenjevali po všečnosti, torej bolj jim je bila vsebina všeč, bolj se jih je 'dotaknilo'. 
Pri sledeči raziskavi ni bil cilj raziskovati izpopolnjeno in koherentno literarno doživetje, temveč 
preliminarno grobo ovrednotenje vpliva različnih tem iz odlomka leposlovnih del na doživljanje 
oseb, ki so odvisne od alkohola, njihove bralne navade ter pripravljenost za tovrstno branje v 
okviru biblioterapije.

Kvantitativni rezultati

Preko kvantitativnega dela ugotovimo, da je med svojci in zdravljenci  malo pomembnih 
razlik, so se pa svojci pokazali kot potencialno bolj duševno ranljivi. K aktualnemu odzivu na 
bralno seanso so očitno prispevale v pomembni meri pretekle izkušnje, navade in pričakovanja 
v zvezi z branjem. Ugotovili smo, da so njihove bralne navade pretežno naravnane na branje 
neliterarnih del, čeprav jih vključno s svojci dobra polovica bere leposlovje. Največ jih bere 
priporočeno strokovno literaturo in avtobiografska dela s temo alkoholizma. Vzpodbudno je, da 
osebe po zdravljenju berejo več in je pripravljenost za biblioterapijo višja. Osebam, ki so bolj 
izobražene, so bila leposlovna dela bolj všeč in obratno. Pokazalo se je tudi, da so osebe, ki jim 
je v času zdravljenja odvisnosti od alkohola knjiga pomagala pri okrevanju in takih je kar 57%, 
bistveno bolj dovzetne in željne branja, verjamejo v zdravilno moč knjige in si želijo sodelova-
nja pri tovrstni bralni dejavnosti. Pomembneje tudi ocenjujejo pomen teme, podobnost s svojo 
izkušnjo in optimistično sporočilo. To pomeni, da obstaja precejšnje zanimanje za branje in bi 
z ustreznim gradivom v okviru biblioterapije v času bolnišničnega zdravljenja lahko izboljšali 
bralne navade.

Kvalitativni rezultati

Doživljanja udeležencev ob branju izbranih odlomkov 

Odlomek iz Beznice E. Zolaja (Zola, 2004:344) pretresljivo opisuje skrajni psihičen in fizi-
čen propad človeka zaradi posledic alkohola ter njegovo zanikanje, ki je najpogostejši obrambni 
mehanizem pri odvisnikih. Odlomek iz romana Kralj Alkohol (London, 1998: 76) opisuje željo 
po samomoru v pijanem stanju. Druga dva odlomka s temo alkoholizma na bolj nekritičen in 
humoren način obravnavata pitje (Carmina Burana: Pivska, 1994, C. Dickens: Pickwickovci, 
1936: 334). Odlomka brez teme odvisnosti izražata univerzalne teme, kot je osamljenost, obču-
tek ujetosti, nemoči (R.M.Rilke: Panter, 1998) ter upanje in spoznanje o človeški povezanosti in 
lepoti  življenja (H. Hesse: Siddharta, 2004:112).
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E. Zola: Beznica

Odstotek oseb, ki so trdile, da se jih je odlomek osebno dotaknil, je bil pri Beznici najvišji. 
Dosegel je 71%. Glavna značilnost tega odlomka je realno opisovanje bolezenskih znakov zara-
di alkoholizma in verjetno ravno zaradi pristnosti izzove pretresenost, sploh v ljudeh, ki imajo 
podobne izkušnje.

Večina odgovorov sestoji iz spominov in podoživljanj lastne preteklosti. Opisujejo simptome 
in obrambne mehanizme, katere prepoznajo v literarnem liku ter priznajo, da so bili podobni. 
Dva zelo intenzivno podoživita v odlomku opisano bolezensko stanje: Če je bil Londonov tekst 
zgodnejše obdobje alkoholizma, obdobje moči in obvladovanja substance, je pričujoči tekst moja 
osebna zgodba in stanje, ko sem začel abstinirati. Opis je tako resničen, da je edina razlaga ta, 
da je bil Zola tudi alkoholik. Popolnoma sem se poistovetil z 'junakom', občutil sem grenčico 
žolča, ki se je tudi meni dvigal ob jutrih. In pa čaroben občutek toplote in zadovoljstva, ko sem 
s prvimi kozarci potolažil zastrupljeno telo. Drug udeleženec se spominja podobno: Podoži-
vljal sem ravno to,kar zgodba opisuje-kako je bilo. Včasih zjutraj tresavica, bruhanje, vročina. 
Zmeraj sem si govoril, samo še danes, potem pa končam. Pa ni bilo iz tega nič. Dokler se nisem 
odločil, da to enkrat za vselej prekinem. Človek se niti zaveda ne, kako telesno propada pa sploh 
nima tega občutka, dokler ni prepozno.

Kljub izredni prizadetosti zaradi spominjanja na svoje lastno stanje, je razbrati iz odgovorov 
največ kritičnih misli o alkoholizmu literarnega lika. Prevladuje razumevanje te bolezni, vendar 
vsebujejo kritiko njegovega neodgovornega delovanja, zanikanja svojega stanja in izgovorov. V 
prepoznavanju in izpostavljanju odvisniškega vedenja izstopajo svojci, medtem ko pri zdravljen-
cih prevladujejo spomini in razumevanje.

Precej oseb čuti olajšanje, da do te faze alkoholnega propada sami ali njihovi svojci niso 
prišli ali pa so se uspeli iz podobnega alkoholnega propada rešiti. S tem literatura deluje v smislu 
krepčanja abstinence in kvalitetnejših življenjskih odločitev.

J. London: Kralj Alkohol

     Odlomek iz avtobiografskega romana Kralj Alkohol je bilo drugo besedilo, ki se je udele-
žencev najbolj dotaknilo. Bilo jih je 65%.

     V odlomku opisane nihilistične občutke večina prepozna kot alkoholno zablodo, patetične 
občutke in lažno moč alkohola, vendar razumejo stališča in občutke avtorja: Spomnil sem se svo-
je polpretekle zgodovine, občutka moči, ki ga da alkohol. In obenem nemoči. Začutil sem tudi ne-
kakšno vedrino oz. lahkomiselnost ter obenem patetiko trenutka, ki je lastna alkoholu v povezavi 
s čustvi. / Del resnice, ki se je dogajal tudi meni. Navidezno oziroma lažno moč alkohola. / Na 
svojo domišljijo in bedni položaj ob svojem stanju z alkoholom. / Razmišljanje alkoholika! V slič-
nih situacijah sem v preteklosti prepoznal samega sebe, kako lahkotno sem jemal težke probleme.

V nekaj odgovorih je razvidno, da se lahko identificirajo z literarnim junakom in so hkrati 
zadovoljni, da odvisnost obvladujejo in živijo veliko kvalitetnejše življenje: Kratek popis ali opis 
mojega bivšega življenja, morda ne tako močno, vendar je na koncu to to. P.S. Ne bi nikoli več 
zamenjal sedanje stanje za to, kar pripoveduje J. London. / Usodo, ki sem jo premagal. / Vzpod-
budilo me je k razmišljanju o moji preteklosti-doživetjih, razcepljenosti v času pitja. Ugotavljam, 
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da kralj A. lahko pade iz prestola in potem razmišlja človek popolnoma drugače (lepše). / Tudi 
moje življenje je bilo včasih beda. Sedaj pa tega ni več, so same radosti in presenečenja. Na-
slednji udeleženec pove, da je ob podoživljanju bolečih izkušenj še bolj prepričan v abstinenco: 
Spomini na moje pijančevanje in misli, kako bi se te alkoholne zablode znebil. Ob nemoči so se 
mi večkrat porajale misli na samomor. Tudi jaz sem 'pljusnil v vodo' in odšel na zdravljenje od-
visnih od alkohola. Ob branju teksta je moj sklep o abstinenci postal še bolj trden.

Nekaj oseb je priznalo, da imajo sami izkušnje s samomorilnimi mislimi in vedenjem: To, 
kakšen je občutek, ko prideš enkrat tako daleč, da na to pomisliš. Sam sem imel iste težave. Pri 
poslušanju tega teksta so se mi v glavi pojavile slike, kako je bilo, ko je človek v duševni stiski 
in je bil prisoten tudi alkohol. / Kako lahko alkohol vpliva na razpoloženje. Tudi sama sem pod 
vplivom alkohola večkrat poskušala storiti samomor, vendar ne z željo, da bi umrla, temveč je bil 
to klic v sili. Nekoga je odlomek spomnil celo na strah pred nasiljem nad drugim: Doživljal sem 
nekdanji strah, ki sem ga še imel, ko sem še pil, vendar ne pred samomorom, temveč pred tem, 
da bi komu drugemu storil kaj žalega.

R. M. Rilke: Panter

Pesem je spodbudila močan čustven odziv. Večina je doživljala občutke žalosti, bolečine in 
trpljenja, ujetosti, tesnobnosti, nemoči, obupa in hrepenenja po svobodi. Pri nekaterih od njih je 
prevladovalo sočutje do živali in ne prenos občutij na lasten položaj. Večina pa je panterja pre-
poznala kot simbol za lastne občutke tesnobe in nemoči, ujetosti in hrepenenja po odrešitvi: V tej 
kletki utesnjeno vidim samo sebe. Tudi pri srcu čutim same temne in hladne sence. / Čutila sem 
tesnobo, omejevanje, nemoč, žalost. Kljub silni volji pride trenutek, ko se zavedaš vklenjenosti. 
In takrat začutiš v srcu vso bolečino, hrepenenje ali pa obup. / Osamljenost. / Žalost. / Nesvobo-
do-suženjstvo. / Nemoč in neskončno trpljenje. Nekateri so neposredno opisali trenutno stisko, 
kar bi z nadaljnjim pogovorom z biblioterapevtom lahko poskusili rešiti: Kot da imam velik pro-
blem, ki pa ga sama ne morem rešiti. Potrebujem pomoč, ki pa si jo ne znam sama poiskati. Ko pa 
že pridem do pomoči, mi zmanjka časa. Več udeležencev pove, da se večkrat počutijo nemočne 
in ujete, v brezizhodni stiski.

V 11-tih odgovorih je zajeta asociacija na alkoholizem, temo, ki v pesmi sicer ni prisotna. 
Udeleženci pišejo, da jih je bolečina živali spomnila na lastno trpljenje, ujetosti in nemoč preden 
so se odločili za zdravljenje. Kletka jim pomeni simbol odvisnosti od alkohola: Razmišljal sem, 
kako je bilo, ko sem bil suženj alkohola. Si bil noter pa sam nisi mogel ven, čeprav bi rad. / Lahko 
primerjam z lastnim alkoholizmom. Ne zavedaš se, da je okoli tebe kletka, sam si poln vzvišenih 
idej in misli, da prideš ven, vendar vse zaman. Šele ko ti nekdo odklene vrata, si svoboden-
-asociacija na okolje, ki te sprejme in ključar tvoja ljubljena oseba, ki vidi tvojo stisko in ti nudi 
pomoč. / Kako nemočna je zaprta žival, kot človek, ki tava po breznu in sam ne more iz njega, kot 
odvisnik, ki mu nihče ne pomaga ne pride iz dna. / Predstavljal sem si sebe, kako hodim pijan od 
gostilne do gostilne in v mislih sam sebe prepričujem, da jutri in nikoli več ne bom pil.

Nekaj oseb v bolečini panterja uvidi lastno preteklo trpljenje, kar v njih spodbudi občutek 
zadovoljstva zaradi obvladovanja težave: Utesnjenost in hkrati sproščenost svojih spoznanj. / 
Dano mi svobodo. / Da je vse težko bilo na moji poti, ampak silna volja me je porivala naprej in 
se mi je dvigala zavesa. / Da kljub ujetosti, sponam, omejenosti, vedno obstaja upanje svobode, 
rešitev. Gre torej za fazo primerjave, kontrastiranja s fiktivno izkušnjo in dosego enega od name-
nov te faze: potrditev prvotnega lastnega stališča.

Branje kot dodatna psihoterapevtska podpora pri zdravljenju odvisnosti od alkohola
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C. Dickens: Pickwickovci

Odlomek je šaljiv prikaz družabnega pitja, vendar se naši udeleženci odzovejo s kritiko in 
odporom: Minulo delo. / Sebe. / Spomini na nekdanje pitje. / Zasvojenost od alkohola. Kako sem 
postal jaz alkoholik. / Izsek s prstom pokaže na našo odvisnost. V tem delu ni nič terapevtskega.  
V zabavnem dogajanju vidijo zametke alkoholizma, za bližnje uničujoče posledice popivanja, 
iskanje izgovorov za pitje in zmotno prepričanje, da se brez alkohola ne moreš zabavati. Oseba 
prizadeto piše, da ji je vsebina vzbudila in poudarila že tako prisotne občutke krivde, kar pri bi-
blioterapiji ni smiselno. Prav tako se nekega udeleženca besedilo močno dotakne, ker mu vzbudi 
željo po pitju alkohola.

Pivska

Kot pri odlomku iz Pickwickovcev je tudi tu odstotek oseb, ki so zanikale, da se jih je be-
sedilo osebno dotaknilo v primerjavi z drugimi besedili pomembno višji, 35%. 57% jih trdi 
nasprotno. Najmanj je neopredeljenih.

Kakor pri prejšnjem besedilu, ki nekritično opisuje alkohol, so tudi tu pisni odgovori o doži-
vljanju izredno kratki in odklonilni. Največ odgovorov je temeljilo na močnem odporu do pesmi, 
torej do nazdravljajočih si pivcev in hvalnici alkoholu. Ponavljali so se odgovori, ki so vsebovali 
negativne aspekte pitja alkohola, saj vodi v odvisnost.

Pesem je izzvala tudi jezo in ogorčenje udeležencev zaradi podajanja tovrstnih besedil ose-
bam, ki so odvisne od alkohola, saj naj bi s prstom kazali na njihovo odvisnost in vzbujali krivdo.

H. Hesse: Siddharta

Odlomek iz Siddharte je sprožil intenzivna razmišljanja o smislu življenja in načinih dose-
ganja le-tega, poglobljeno osebno inventuro lastnih predstav in spoznanj o življenju na splošno 
in v konkretnih situacijah. Spodbudilo je premišljevanje o različnih načinih psihosocialnega de-
lovanja, položaju posameznika v družbi in naravi. Dokaj filozofsko in poetično dogajanje v lite-
rarnem junaku, ki odseva globlje bivanjsko vprašanje, je v udeležencih sprožilo estetski učinek 
branja, kar pomeni uživanje v doživljanju lepote kot take.

V odgovorih na to besedilo je v primerjavi z drugimi prevladovalo občutenje spokoja in 
osmišljenja lastnega življenja. Okvirno 14 (20%) je bilo pisnih odgovorov, v katerih so opisovali 
močna doživetja miru in občutka osvoboditve z izrazi kot so sproščenost, prevzelo me je, sreča, 
skladnost, rahločutnost, sočutje, hrepenenje, osvobojenost, mir, radost, simbioza in podobno. 
Izbrani so le odgovori, kjer so udeleženci neposredno navajali občutke in ne tisti, ki opisujejo 
to posredno. Pomeni, da so tovrstna doživljanja lahko še številnejša, kar bi se dalo razbrati s 
pogovorom po branju. Ti opisi lahko pomenijo vrhunsko doživljanje katarzičnega momenta, glo-
bokega uvida in sproščanje potlačenih psihičnih napetosti ter integracijo spoznanja. Izpričujejo 
pomenljivo spremembo v doživljanju udeležencev. Lahko pa jih razumemo kot mirno in pasivno 
duhovno uživanje, podobno kontemplaciji, ki jih sproži estetska komponenta besedila.
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Rezultati

Branje/poslušanje in pisanje doživljanja po le-tem še ni biblioterapevtski proces, zato je tež-
ko govoriti o fazah takšnega procesa, vendar smo to poskusili tam, kjer je doživljanje bolj jasno 
izraženo. Potrebno je vzeti na znanje, da proces biblioterapije sestoji iz triade: literarno delo, 
bralec in terapevt, kjer se s terapevtskim pogovorom o prebranim proces potencialno uspešno 
zaključi. 

Preko kvalitativnih rezultatov je razvidno, da ima leposlovje močan vpliv na doživljajski 
svet od alkohola odvisnih oseb, saj je preko pisnih odgovorov razviden intenziven emocionalen 
odziv, uvid in ovrednotenje lastnega duševnega in družbenega delovanja. Najgloblji doživljajski 
odziv so vzbudila dela z negativno konotacijo alkohola, torej tista, ki izražajo uničujoče telesne 
ali duševne posledice odvisnosti (Zola: Beznica, London: Kralj Alkohol) ter pesem (Rilke: Pan-
ter), ki ne vključuje teme odvisnosti, vendar s simboliko duševne stiske nudi širši asociativni 
manevrski prostor. 

Doživljanja, opisana v pisnih odgovorih, lahko uvrstimo od ničelnega do stopnje uvida in 
integracije. Upoštevajoč podatke o tem, ali se je osebe odlomek osebno dotaknil, število odgo-
vorov in njihovo sporočilnostjo lahko trdimo, da je bila bralska odzivnost udeležencev izredno 
visoka in čustveno intenzivna. Pomembno je navesti tudi klinično poročilo, ki pove, da je po 
končani bralni seansi odziv nekaterih udeležencev zahteval še nadaljnjo razpravo na sledeči 
terapevtski uri.

Število oseb, ki niso podale odgovora je zelo nizko, v povprečju manj kot 1%. Odstotek 
oseb, ki se jih je odlomek osebno dotaknil, je bil vsaj 49% in se je dvignil do 71%, kar je izredno 
veliko. Najnižji odstotek le-teh je bil pri odlomku iz Siddharte, najvišji pri Beznici. Sledi mu 
odlomek iz romana Kralj Alkohol s 65%, pesem Panter s 63%, Pickwickovci s 59% in Pivska s 
57%. V povprečju je 61% ljudi, ki so odgovorili pritrdilno glede pomembnosti besedil.

Upoštevajoč izsledke kvantitativnega dela, da imajo za udeležence večjo »zdravilno« moč 
dela brez teme odvisnosti od alkohola in z bolj optimističnim sporočilom ter kvalitativnega dela, 
kjer se izkaže, da imajo pri intenzivnosti duševne spremembe pomembno vlogo tudi podobne 
izkušnje, sklepamo, da je najbolj primerno leposlovno delo, ki združuje oboje. Tako delo naj bi 
vsebovalo največji terapevtski naboj. Sledi mu leposlovno delo, ki naj bo prenosljivo na bralčev 
položaj, ki naj vsebuje enaka ali podobna izkustva, kot jih ima on sam in vsebuje naj močnejšo 
emotivno-afektivno ter etično prvino. Bralcev se je tako najbolj dotaknil odlomek iz Beznice E. 
Zolaja, ki opisuje krut propad človeškega življenja zaradi alkohola. Enaka ali podobna življenj-
ska izkušnja bralca in fiktivnega lika je torej med pomembnejšimi prvinami in pregled lepo-
slovnih del s temo alkohola v pričujočem besedilu je lahko tako predlog za branje bralcu, ki ga 
podrobneje zanima umetniška interpretacija alkoholizma, kakor tudi nabor del za ugotavljanje 
ustreznosti pri aplikaciji biblioterapije osebam, ki so odvisne od alkohola.

Zaključek

Pri alkoholizmu gre tudi za močna in dolgotrajna boleča občutja žalosti, krivde, osamljenosti, 
obupa in podobno, ki so lahko povod za zlorabo blagodejnih učinkov alkohola, ki pa nazadnje 
te občutke tudi povzroči in stopnjuje. Od biblioterapevta oziroma usposobljenega strokovnjaka 
izbira ustrezne knjige predstavlja zahtevno nalogo, kjer je potrebno poznavanje psihodinamike 
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posamezne osebe, kakor tudi dober pregled leposlovja. Ustrezna knjiga naj bi premo soraz-
merno nudila enako intenziven čustven naboj in vsebovala doživljanja in vedenja, s katerimi 
se odvisna oseba poistoveti. Sama bi namen leposlovja pri zdravljenju povzela z besedami F. 
Kafke: »Knjiga naj bo sekira za zamrznjeno morje v nas« (Modre misli, 2005: 55). Pomeni, da 
se s simbolnim izkustvom doživljajskega procesa ob branju v bralcu vzbudijo močna zakoreni-
njena in potlačena občutja. Preko katarzičnega dogajanja se tovrstnih notranjih napetosti človek 
osvobaja, kar pomeni zdravljenje preko uravnovešanja njegovega doživljajskega sveta. Življenj-
sko omejujoča čustva se postopoma umikajo koristnim in zdravilnim občutkom lastne moči in 
posledično prebujajo voljo do pozitivnih življenjskih sprememb in uresničevanju celostnosti v 
stvarnem življenju.

Večje literarne umetnine z motivom alkohola nagovarjajo naš intimni svet, ki pa je, čeravno 
tega ne želimo, stkan iz skrbi, vprašanj in žalosti. Literaturo, kakor večino umetnosti odliku-
je prikazovanje območij duševne bolečine, katera vabi k introspekciji in razrešitvi morebitnih 
lastnih težav. Vloga leposlovja, v našem primeru s temo alkoholizma, je v psihoterapevtskem 
diskurzu bolj prikazovanje in opozarjanje na težavo, medtem ko bi lahko dejali, da je upanje 
dolžnost vsakega posameznika in biva v sami ljubezni do življenja. Sodobni čas, nasprotno od 
antike, kjer je pitje alkohola bolj priložnostno oziroma obredno, preko leposlovja odraža eksi-
stencialno izgubljenost človeka, ki v alkoholu najde tolažbo ali celo osmišljenje lastnega obstoja. 
Poraja se vprašanje o globljih vzrokih za duševno izgubljenost sodobnega človeka, ki uteho išče 
v alkoholu, vendar vprašanje presega okvire pričujočega dela.
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Brigita KORPAR

Sándor Ferenczi – iskrenost in svoboda v psihoanalizi

Sándor Ferenczi – sincerity and freedom in psychoanalysis

Povzetek

Sándor Ferenczi, psihoanalitik prve generacije, je s svojimi teoretičnimi in kliničnimi prispevki in delo-
vanjem kot osrednji organizator gibanja, vodilni govorec in predavatelj pomembno prispeval k razvoju 

psihoanalitičnega gibanja že v njegovem najzgodnejšem obdobju. Ferenczijeve pionirske teoretične in kli-
nične ideje predstavljajo pomembne osnove tako za britansko objektno relacijsko teorijo in self psiholo-
gijo, kot tudi za ameriške interpersonalne pristope ter intersubjektivizem. Razvil je teorijo genitalnosti in 
se posebej posvečal pomenu travme, terapevtski vrednosti regresije, eksperimentom z mutualno analizo, 
negativnemu transferju, kontratransferju, intimnosti v analitični situaciji in pacientovi lastni perspektivi. 
Njegove koncepte, kot so identifikacija z agresorjem, negujoče okolje, korektivna čustvena izkušnja in 
fragmentirani self, so pozneje povzeli in razvijali mnogi avtorji, med njimi Anna Freud, Donald Winnicott, 
Franz Alexander in Heinz Kohut. Po mnenju Michaela Balinta je polemika med Freudom in Ferenczijem 
na analitični svet delovala kot travma, katere predelava se je začela šele dobrih petdeset let po Ferenczijevi 
smrti.

Ključne besede
Sándor Ferenczi, teorija genitalnosti, vzajemna analiza, travma, terapevtska vrednost regresije, korektivna 
čustvena izkušnja 

Abstract

With his theoretical and clinical contributions, operating as a central organiser of the movement, a 
leading spokesperson and lecturer, Sándor Ferenczi, a psychoanalyst of the first generation, con-

tributed significantly to the development of the psychoanalytic movement in its earliest stages. Ferenczi’s 
pioneering theoretical and clinical ideas represent an important base for both British object-relations theory 
and self psychology, as well as the American interpersonal and intersubjective approaches. He developed 
a theory of genitality and placed particular emphasis on the importance of trauma, the therapeutic value 
of regression, experiments with mutual analysis, negative transference, countertransference, intimacy in 
the analytic situation, and the patient's own perspective. His concepts such as the identification with the 
aggressor, holding environment, corrective emotional experience and fragmented self were later taken up 
and developed further by many authors, including Anna Freud, Donald Winnicott, Franz Alexander and 
Heinz Kohut. According to Michael Balint the Freud-Ferenczi controversy acted as a trauma on the analyti-
cal world, and we can say that the working-through of it began around fifty years after Ferenczi’s death.
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emotional experience
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Uvod

Sándorja Ferenczija (1873–1933) so kreativni um, entuziazem, pogum za soočanje z novimi 
kliničnimi izzivi ter sposobnost odgovoriti nanje z oblikovanjem kreativnih psihoanalitičnih teo-
rij, tehnik in prakse vodili na mnoga področja psihoanalitičnega delovanja. Tako je med drugim 
raziskoval in se posvečal pomembnosti in vplivu zgodnje psihične in seksualne travme, negativ-
nemu transferju, kontratransferju, intimnosti v analitičnem odnosu, kliničnim aspektom maligne 
regresije v terapevtskem procesu, kliničnim eksperimentom z vzajemno  analizo, razvil je teorijo 
genitalnosti, zanimala ga je telepatija in parapsihologija. Njegovo delo in spoznanja navdihuje-
jo analitike našega časa, še več, rečemo lahko, da je šele v poznih 80. in v 90. letih prejšnjega 
stoletja prišlo do širšega prepoznavanja in priznavanja njegovega dela ter vpliva. Parafrazirajoč 
Christoperja Lascha (Lasch, 1981) bi lahko dejali, da se je v primeru Sándorja Ferenczija pisala 
zgodovina psihoanalitičnega gibanja, ki je nastala iz potrebe po pozabljenju in ne zgodovina, ki 
se spominja. 

Po mnenju nekaterih zgodovinarjev psihoanalize bi težko našli sodobno idejo o tehniki psi-
hoanalize, na katero Ferenczi ni vplival, saj njegove pionirske teoretične in klinične ideje pred-
stavljajo pomembne osnove tako za britansko objektno relacijsko teorijo, self psihologijo, kot 
tudi za ameriške interpersonalne in relacijske pristope ter intersubjektivizem. Opisal je pomemb-
ne klinične fenomene, med drugim identifikacijo z agresorjem, negujoče okolje, korektivno ču-
stveno izkušnjo in fragmentirani self. Vse to so koncepti, ki so jih pozneje povzeli in razvijali 
Anna Freud, Donald Winnicott, Franz Alexander in Heinz Kohut (Frankel, 2012; Hoffer, 2003; 
Roazen v Frankel, 2012; Szecsӧdy, 2007). 

Za poskus razumevanja Ferenczijevega prispevka k psihoanalitični teoriji in praksi je seve-
da treba upoštevati tako osebni kot zgodovinski kontekst, v katerem so te ideje vzniknile in se 
razvijale, ter se pri tem poskusiti izogniti historičnemu redukcionizmu. V prispevku so v obri-
sih predstavljeni Ferenczijeva življenjska zgodba, njegovi najpomembnejši koncepti in odnos 
s Freudom, ki je pomembno vplival tako na Ferenczija kot na Freuda, s tem pa tudi na celotno 
psihoanalitično gibanje. 

Sándor (Fraenkel) Ferenczi se je rodil kot osmi od dvanajstih otrok v Miškolcu (današnja 
Madžarska), kamor je v izogib pogromom iz Krakova na Poljskem kot mlad žid emigriral Feren-
czijev oče. Oče je večji del življenja vodil kombinacijo knjigarne, knjižnice in izdajateljske hiše, 
ki je bila središče kulturnega življenja v Miškolcu in je njegovim otrokom omogočila druženje 
z mestnimi intelektualci. Po moževi smrti je njegove posle prevzela Ferenczijeva mama Rosa 
in bila pri tem tako uspešna, da je lahko vsem svojim sinovom omogočila študij oziroma želeno 
kariero. Mamo, ki je bila, kot je zapisal Ferenczi, nepopustljiva in neljubeča, naj bi sovražil, pa-
sivnega očeta pa ljubil. Po očetovi smrti – Ferenczi je bil takrat star 15 let – je družina postala še 
bolj povezana. Mladi Ferenczi je bil navezan na vse člane družine, še zlasti na starejšega brata, 
glasbenika. Kot mladenič je pisal poezijo, po mnenju sester v stilu Heineja, in materi naj bi v 
svojih zgodnjih dvajsetih letih posvetil več sentimentalnih pesmi. Leta 1919 se je poročil z nekaj 
let starejšo Gizello Altschul Palos, ki jo opisujejo kot »kulturno in šarmantno žensko«, in z njo 
ostal v zakonu do konca svojega življenja (Aron in Harris, 1993; Stanton v Aron in Harris, 1993). 

Že kot študent medicine na dunajski Univerzi (v letih 1890 do 1896) se je Ferenczi začel 
zanimati za psihične fenomene, proučeval je nevroze in duševne bolezni ter njihovo zdravljenje. 
Med študijem je med drugim poslušal predavanja avstrijsko-nemškega psihiatra Krafft-Ebinga, 
avtorja Psychopathie Sexualis (1886), in prebiral literaturo o hipnozi in histeriji. Po diplomi se 
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je leta 1897 vrnil v Budimpešto in začel delo na bolnišničnem oddelku za venerične bolezni. 
Med delom na tem oddelku je srečal homoseksualnega transvestita (Roso K alias Roberta) in 
mu predlagal, da je napisal avtobiografijo, pozneje objavljeno pod naslovom Homosexualitas 
Feminina (1902). Vidimo lahko, da je Ferenczi že v zgodnjem obdobju svojega delovanja kazal 
zanimanje za pacientovo lastno perspektivo. Še naprej se je posvečal raziskovanju hipnotizma, 
avtomatičnega pisanja in sugestivnih terapij. Podobno kot C. G. Junga je tudi njega zanimal eks-
perimentalni študij spiritizma kot manifestacije nezavednega mentalnega življenja. Postal je tudi 
predstavnik skupine Magnus Hirschfeld's International Commitee for the Defense of Homosexu-
als v Budimpešti, ki se je zavzemala za legalizacijo homoseksualnosti. Opravil je specializacijo 
iz nevrologije in nevropatologije ter leta 1910 začel z delom v zasebni ordinaciji kot psihiater 
in pozneje še kot psihoanalitik. Pet let pozneje je postal psihiatrični izvedenec na sodišču v Bu-
dimpešti. V  letih od 1897 do 1908, torej pred analitično fazo svojega delovanja, je v različnih, 
večinoma medicinskih revijah, objavil 104 članke, prvega pod naslovom Metapsihologija turiz-
ma (Makari, 2009; Szecsӧdy, 2007).

Z Jungom se je srečal leta 1906 v Budimpešti, s Freudom, ki je pozneje postal njegov anali-
tik, pa sta se prvič srečala leta 1908 in vse od takrat je Ferenczi dajal močan zagon praktičnim 
aplikacijam Freudovih odkritij. Leta 1908 je imel pred zdravstveno zvezo v Budimpešti več pre-
davanj, imenovanih Popular Lectures on Psychoanalysis. Bil je odličen predavatelj, intuitiven, 
izviren v svoji misli in entuziastičen. Freud ga je leta 1909 skupaj z Jungom povabil na Clark 
University v Združene države Amerike, kjer je imel Freud serijo predavanj. Tam sta se vsako 
jutro skupaj sprehajala in po Freudovih navedbah mu je Ferenczi na sprehodih predlagal temo 
vsakodnevnega predavanja, ki je sledilo njunemu jutranjemu sprehodu. Freud (1933) piše, da je 
imel Ferenczi na ta način »[...] delež pri nastanku Petih predavanj«. Njun delovno-prijateljski 
odnos je predstavljal navdih za oba, Freud (1933) je zapisal, da so se mnogi članki, pozneje 
objavljeni pod njegovim ali Ferenczijevim imenom, porodili v pogovorih, ki sta jih imela med 
njunimi skupnimi jesenskimi počitnicami v Italiji, kamor sta odhajala več let zaporedoma. Fe-
renczija opiše kot ljubeznivo in ljubečo osebnost, pripravljeno sprejeti vse, kar je pomembno 
(Freud, 1933). Po navedbah  Roazena (v Aron in Harris, 1993) so bili tudi mnogi drugi Ferenczi-
jevi sodobniki mnenja, da je bil »[...] najtoplejši, najbolj človeški in senzibilen od vseh zgodnjih 
članov psihoanalitičnega kroga«. 

Leta 1913 je Ferenczi osnoval Madžarsko psihoanalitično zvezo in s tem postavil temelje 
madžarske psihoanalitične šole, ki je postala znana s Ferenczijem in pozneje z analitiki, kot so 
Balint, Hermann in Roheim (Harmatta, 2002). Kot piše Ferenczi (1989) v Uvodu svojega dela 
Thalassa – Teorija genitalnosti, so se v jeseni 1914 »[…] zahteve vojne službe vpletle v moje 
psihoanalitične aktivnosti«, postal je namreč glavni vojaški zdravnik huzarskega eskadrona. V 
prostem času je prevajal Freudovo delo Tri razprave o teoriji seksualnosti (Drei Abhandlungen 
zur Sexualtheorie), ki so prvič izšle leta 1905, in prav v tem obdobju oblikoval osnove teorije 
genitalnosti, ki jo mnogi analitiki smatrajo kot njegov najpomembnejši prispevek k psihoanali-
tični misli. V letu 1919 je postal profesor psihoanalize na Univerzi v Budimpešti, s tem pa prvi 
profesor psihoanalize na kateri od univerz. 

V eseju Zgodovina psihoanalitičnega gibanja je Freud (1914/1916) zapisal: »[…] Madžar-
ska, geografsko tako blizu Avstriji, a znanstveno tako drugačna, je dala psihoanalizi le enega so-
delavca, Sándorja Ferenczija, toda takšen sodelavec je vreden celega združenja.« Od leta 1908, 
ko je prvič srečal Freuda, pa vse do svoje smrti leta 1933 je »romantik med psihoanalitiki«, kot 
ga imenujejo nekateri, igral pomembno vlogo pri razvoju psihoanalize v njenem zgodnjem ob-
dobju. Freud ni štedil s pohvalami na Ferenczijev račun, njegov teoretični in klinični prispevek 
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k psihoanalizi je opisal kot »čisto zlato« (Lorand, 1995). 

Po mnenju Arona in Harrisove (1993), ki sta uredila knjigo The legacy of Sándor Ferenczi, je 
Ferenczijev prispevek k razvoju psihoanalize v njenem zgodnjem obdobju takoj za Freudovim. 
Ferenczi je bil namreč osrednji organizator gibanja, vodilni govorec in predavatelj, prispeval je 
pomembne teoretične in klinične prispevke. Ustanovil je International Psychoanalytic Asso-
ciation in Budapest Psychoanalytic Association, organiziral International Journal of Psycho-
-Analysis in izvajal prvo učno analizo (Ernesta Jonesa v letu 1931). Freud se ga je spominjal kot 
»mojstra analize«, vse analitike pa je označil za »njegove učence« (Freud, 1933).

Kot analitik, med drugimi Michaela Balinta, Ernesta Jonesa in Melanie Klein, je imel močan 
vpliv na razvoj psihoanalize v Angliji. Na razvoj interpersonalne in kulturalne psihoanalize v 
ZDA pa je vplival tudi kot analitik Clare Thompson, Géze Róheima in Sándorja Rada.Vendar je, 
kot je leta 1949 zapisal Michael Balint, »[…] on, ki je imel toliko prijateljev po vsem svetu, umrl 
tako rekoč sam, popolnoma izoliran« (Balint v Lorand, 1995). 

Polemika Freud – Ferenczi

Na Ferenczijev teoretični in klinični prispevek k psihoanalizi je med drugim imel velik vpliv 
njegov zapleten osebni in poklicni odnos s Freudom, zato pred predstavitvijo posameznih kon-
ceptov najprej nekaj misli o tej temi. Po besedah Freudovega učenca in biografa ter Ferenczije-
vega analizanda Ernesta Jonesa naj bi Freuda pri Ferencziju pritegnil entuziazem in svojstven 
način razmišljanja, kar sta kvaliteti, ki sta ga predhodno pritegnili in fascinirali že pri Wilhelmu 
Fliessu. V primeru prijateljstva s Ferenczijem naj bi bilo s Freudove strani manj emocij, čeprav 
ga je izmed vseh sodelavcev in sledilcev smatral sebi najbližjega, izražal očetovski interes gle-
de njegovega zasebnega življenja in težav ter ga  imenoval »moj dragi sin« (Jones v Kurzweil, 
1993). Jonesova ocena odnosa med Freudom in Ferenczijem je morda »obremenjena« z Joneso-
vim rivalstvom s Ferenczijem (Kurzweil, 1993). V letih od 1908 do 1933 sta Freud in Ferenczi 
izmenjala več kot tisoč pisem, ki so pozneje izšla v treh knjigah in nam dodatno osvetlijo eno 
najpomembnejših prijateljstev v zgodovini psihoanalize. Pomembno je poudariti, da si je Micha-
el Balint prizadeval, da bi prišlo do simultane publikacije Ferenczijevega Kliničnega dnevnika in 
korespondence Freud – Ferenczi, saj pojasnjujeta in dopolnjujeta drug drugega (Dupont, 1995). 

Odnos med Freudom in Ferenczijem naj bi bil intimen ter viharen, Ferenczi naj bi si nad-
vse želel Freudovo ljubezen in odobravanje; želel naj bi si, da bi Freud sprejel in odigral vlogo 
dobrega očeta njemu, predanemu sinu. Freud je to do neke mere sprejemal, vendar ga je tudi 
motilo, še zlasti, ko je začel prepoznavati ambivalentnost lojalnega prijatelja in sodelavca. Po 
mnenju nekaterih poznavalcev naj bi bila Ferenczijeva potreba po sprejemanju in odobravanju s 
strani »močnega človeka« pomembna komponenta njegovega odnosa s Freudom (Aron in Har-
ris, 1993). Freud je Ferenczija analiziral tri tedne leta 1914 in dvakrat leta 1916, vse skupaj torej 
manj kot devet tednov analize (Hoffer v Aron in Harris, 1993). Pri obeh naj bi bila prisotna in-
tenzivna ambivalentna čustva, Ferenczi naj ne bi nikoli razrešil negativnega transferja do Freuda 
in si je želel dodatne analize z njim, predvsem zaradi dela na negativnem transferju. V  pismu, 
datiranem 17. januar 1930, je Ferenczi (v Dupont, 1995) med drugim zapisal: »Kar se je zgodilo 
v odnosu med nama (vsaj v meni) je preplet različnih konfliktov emocij in pozicij.« Leta 1917 je 
svojo željo po dodatni analizi izrazil Freudu, vendar ga je ta zavrnil. Na svojstven način je Feren-
czi nato nadaljeval analizo prek korespondence s Freudom (Aron in Harris, 1993). Bukanowski 
(1997), ki je analiziral korespondenco med analitikoma, iz Ferenczijevih komentarjev sklepa, da 
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Freud ni uspel ustrezno razumeti Ferenczijeve potrebe po materinskem liku in je ves čas ostajal 
v območju očetovske avtoritete. 

Zgodovina prezentacije in publiciranja Ferenczijeva prispevka Confusion of the Tongues Be-
tween the Adults and the Child (1932/1949) o travmatizirajočem efektu incesta in družinskega 
molka v zvezi z njim je med najbolj žalostnimi in tragičnimi dogodki v zgodovini psihoanalitič-
nega gibanja. Ocenjujoč posledice tega dogodka je Balint (v Aron in Harris, 1993) zapisal, da je 
»[…] nestrinjanje med Freudom in Ferenczijem na analitični svet delovalo kot travma«. Trajalo 
je več kot pol stoletja, da se je začelo pisati o tej temi in prav knjiga The legacy of Sándor Feren-
czi (1993) je mišljena kot prispevek k predelavi te travme. 

Mnoga Ferenczijeva dela pustijo vtis »blažilne kvalitete«, pogosto jih začne z zapisom, kot 
je sledeči: »To, kar želim povedati, se bo morda marsikomu zdelo novo in radikalno, vendar je 
to samo stara Freudova ideja, na tem mestu blago analizirana.« Takšne in podobne pripombe so 
sčasoma postajale vse pogostejše, saj se je sam začenjal vse bolj zavedati razlike med njima. 
Borba za absolutno neodvisnost in neodvisnost od Freuda je bila v poslednjih letih njegovega 
življenja vse prisotnejša, spremljala pa jo je tesnoba (Kulenović, 1989). 

Do klimaksa težav v odnosu Freud – Ferenczi naj bi prišlo avgusta leta 1932, ko je pred kon-
ferenco v Weisbadnu Ferenczi obiskal Freuda in mu želel predstaviti prispevek Confusion of the 
Tongues, kjer med drugim navaja, da so nevroze posledica spolne zlorabe v otroštvu in odnosa 
staršev do otrokovega doživljanja, otrokove realnosti glede travme. Freud je menil, da te ideje 
niso nič novega, ampak le vrnitev k njegovim predpsihoanalitičnim formulacijam teorije zape-
ljevanja. Freud in nekateri drugi psihoanalitiki so želeli Ferenczija odvrniti od branja prispevka 
na konferenci, vendar je vztrajal in prispevek prebral. Članek je bil objavljen v nemškem jeziku 
v Internationale Zeitschrift, publiciranje angleške verzije pa je 16 let oviral Ernest Jones, izšla je 
šele leta 1949 v International Journal of Psycho-Analysis.

Boleča epizoda v odnosu med Freudom in Ferenczijem pa se je odigrala že prej, konec de-
cembra 1931, ko je Ferenczijeva pacientka Clara Thompson zaupala Freudu, da ji »papa« Fe-
renczi dovoli, da ga lahko med analizo poljublja kadar si zaželi. Freud je nato Ferencziju napisal 
ostro grajajoče in sarkastično pismo o nevarnih posledicah »poljubovalne tehnike«. Ferenczi mu 
je odgovoril, da se je učil iz pre-analitičnih napak in da je sposoben ustvariti »[…] atmosfero, 
osvobojeno strasti« (Ferenczi v Aron in Harris, 1993). Freudove obtožbe so ga prizadele in 7. 
januarja 1932, dober teden po prejemu Freudovega pisma, je začel pisati Klinični dnevnik, v 
katerem prvi zapis govori o »neobčutljivosti analitika«. Aron in Harrisova (1993) se sprašujeta, 
komu je Klinični dnevnik pravzaprav namenjen in ali ni bil morda za Ferenczija prva in najpo-
membnejša publika vedno prav Freud.

Večina znanstvenikov, ki se ukvarja z odnosom Freuda in Ferenczija, med njimi tudi Haynal 
(v Aron in Harris, 1993), je mnenja, da so bili jedro spora Ferenczijevi radikalni klinični eksperi-
menti s tehniko in njegovo opogumljanje globoke regresije z upanjem, da bo tako pacientu omo-
gočen »nov začetek«. Freud bi naj to dojemal kot tvegano in menil, da skuša Ferenczi ozdraviti 
svoje paciente z ljubeznijo, po kateri je on sam (Ferenczi) tako hrepenel. Michael Balint (1967/ 
1992: 149) je v delu The Basic Fault: Therapeutic Aspects of Regression zapisal, da je bil mor-
da glavni vzrok »[…] tragičnega nestrinjanja« med Freudom in Ferenczijem tehnični problem, 
kako odgovoriti pacientu v regresiji, ki je razvil intenziven transfer. Na njuno nestrinjanje je bila 
prva reakcija analitičnega gibanja utajitev in tišina, čemur so sledile raznovrstne fiktivne izjave 
o obeh možeh. Balint (1967/ 1992: 149) tako navaja Frommovo (1963) opisovanje Freuda kot 
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brezsrčnega avtokrata, diktatorja in Jonesov (1957) opis Ferenczija kot podlega in strahopetnega 
spletkarja. Balint še dodaja, da po njegovem mnenju Ferenczi zaradi lastne negotovosti ni mogel 
sprejeti Freudovih dobronamernih in osnovanih kritik, ampak je v njih videl le pomanjkanje 
razumevanja. Meni, da sta imela njuna karakterja mnogo skupnih korenin, in nadaljuje: »Kot se 
je zgodilo v mnogih tragičnih zgodovinskih prijateljstvih so te skupne korenine najprej delovale 
kot močna privlačnost, nato mnogo let služile kot osnova pristnega in srečnega prijateljstva, 
vendar so neizbežno vodile k tragičnemu koncu; in na koncu sta izgubila oba, vključujoč vse nas 
psihoanalitike.« (Balint 1967/1992: 152)

Ferenczijeva psihoanalitična teorija, tehnika in klinična praksa
 
Balint (v Aron in Harris, 1993) meni, da je bila Ferenczijeva najbolj priljubljena tema prav 

psihoanalitična tehnika, ter da je skozi celotno kariero opažal močno povezanost med teorijo in 
tehniko. Tako bi naj njegova mnenja in stališča o tehniki izhajala iz njegovih razvojnih teorij, 
teorije patologije in teorije uma.

V prvih psihoanalitično orientiranih delih se je Ferenczi ukvarjal z motnjami libidinalne sfe-
re, leta 1908 sta izšla prispevka Psihoseksualna nemoč moškega in Vpliv prezgodnje ejakulacije 
moškega na žensko. To je bil zanj pravzaprav povratek na teme, ki so ga zanimale že prej (sek-
sualno življenje in problemi žensk), med njegovim delom s prostitutkami v bolnišnici v Budim-
pešti. Vendar je zdaj v njegovih prispevkih opaziti novost – v omenjenih dveh in v naslednjih 
prispevkih je namreč jasno, s kliničnimi ilustracijami orisal etiologijo in razvoj teh pojavov. Leta 
1911 je na Weimarskem kongresu predstavil delo Nosologija moške homoseksualnosti in v njem 
prvič opisal razliko med aktivno in pasivno homoseksualnostjo (Kulenović, 1989).

Napisal je mnogo krajših prispevkov o vedenju pacientov v analitični situaciji. Pacientovi 
gibi, gestikulacija in modulacija so mu predstavljali neizčrpen vir informacij, povezanih z re-
presijo in drugimi nezavednimi procesi. Ob upoštevanju tovrstnih informacij, ki so po Ferenc-
zijevem mnenju prav tako pomembne kot tiste, ki jih analitik dobi od pacienta z upoštevanjem 
osnovnega psihoanalitičnega pravila – prostih asociacij, je prišel do spoznanja, da sta vrtoglavica 
nekaterih bolnikov ob koncu seanse ali pa težnja zaspati med njo obliki odpora ali bolje rečeno 
negativnega transferja. V delu Tranzitorna simptom-formacija  Ferenczi opisuje simptom kot 
odpor ega, odpor proti tistim vznikajočim se nezavednim težnjam, ki jih analiza sama po sebi 
mobilizira (Kulenović, 1989).

Pozneje se je Ferenczi ukvarjal predvsem z odnosom med analitikom in pacientom. Teme, 
s katerimi se je ukvarjal, so močno prisotne tudi med sodobnimi psihoanalitičnimi teoretiki in 
praktiki (npr. izkušnja, izkustvo nasproti uvidu, subjektivnost nasproti teoriji, empatija nasproti 
interpretaciji, »dvo-osebna psihologija« nasproti »eno-osebni psihologiji«). Ferenczi je poudar-
jal, da je za ozdravitev pomembno, da se pacient ne le spomni, ampak dejansko tudi podoživi 
problematično preteklost v odnosu z analitikom (Aron in Harris, 1993). Vemo, da spoznanje o 
nujnosti podoživljanja travmatskega dogodka »[…] stoji na samem začetku psihoanalize«, saj že 
Breuer in Freud v soavtorskih Razpravah o histeriji (1897) ugotavljata, da je golo spominjanje 
travmatskega dogodka brez čustvene spremljave le malo učinkovito in da ga je nujno še enkrat 
podoživeti (Bohak, 2011).

Ferenczi  je prvi poudarjal pomen analitikove osebnosti, še posebej v povezavi z zastoji v 
obravnavi. Razmišljal je o možnosti, da so pacientovi odpori pravzaprav reakcija na kontratrans-
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fer analitika. Eksperimentiral je z deljenjem kontratransfernih izkušenj s svojimi pacienti in se 
nanje obračal po analitično pomoč. Ti eksperimenti so prispevali k osvetlitvi vloge analitikove 
subjektivnosti in pomenu ter tveganju samorazkritja analitika. Sledeč Ferencziju sta Alice in Mi-
chael Balint leta 1939 v pionirskem članku O transferju in kontratransferju nadalje obdelala in 
razširila idejo, da je lahko kontratransfer uporaben in da ni nujno patološki. Njunemu članku so 
na področju Velike Britanije v 40. in 50. letih prejšnjega stoletja sledile mnoge študije o pomenu 
in vlogi kontratransferja (Winnicott, 1949 in nekateri drugi avtorji). Istočasno je v ZDA Thomp-
sonova predstavila Ferenczijeve ideje, pa tudi lastna opažanja in spoznanja o kontratransferju in 
vplivu analitikove osebnosti (Aron in Harris, 1993). 

Ferenczi je zavračal poudarjanje pomena intelektualnega razumevanja in opozarjal na vre-
dnost in pomen izkustvene in afektivne plati, ki naj bo pozneje interpretirana in razumljena. 
Poudarjanje izkustva je  Ferenczi razumel v smislu, da se naj analiza osredinja na detajle, na 
posebnosti in ne na splošno in abstraktno. Leta 1919 je v članku On the technique of psychoa-
nalysis zapisal: »[…] Narobe je, če sledeč pacientovi naklonjenosti h generalizaciji prezgodaj 
koordiniramo njegova opažanja o samem sebi […] Prava psihoanaliza je neprekinjeno zapored-
je, niz konkretnih dejstev.« 

Aktivna psihoterapija (aktivna tehnika) in sprostitvena tehnika

Ferenczijevo prepričanje o vrednosti neposredne izkušnje in želja po izboljšanju metode ga je 
vodila k eksperimentom z aktivno tehniko (aktivno terapijo). Prek sugestij in prepovedi je želel 
povečati tenzijo v pacientu, saj je, podobno kot Freud, verjel, da bo napetost, ki ni sproščena, 
na voljo analizi. Aktivno psihoterapijo je Ferenczi razumel kot pomoč in kot pedagoški dodatek 
analizi (Aron in Harris, 1993; Kulenović, 1989).

Oris aktivne terapije je predstavil leta 1920 na kongresu v Haagu, spodbujen s Freudovim 
odobravanjem (Freud je leto dni pred tem oblikoval pravilo o abstinenci). Aktivno terapijo bi 
lahko opredelili kot set tehničnih postopkov: analitik oblikuje odredbe (navodila) in prepovedi 
v zvezi z analizandovim ponavljajočim se vedenjem, ki se lahko pojavi v analitični situaciji ali 
zunaj nje, kadar takšno vedenje analizandu prinaša zadovoljstvo take vrste, ki bi lahko blokiralo 
spominjanje in zaviralo napredek pri zdravljenju (Laplanche in Pontalis, 1973). Aktivna psiho-
terapija kot ideja morda res ni Ferenczijev najpomembnejši prispevek k psihoanalitični misli, 
vendar ga najbolj približuje širšemu krogu javnosti in ga obenem najbolj odraža  kot človeka. 
Ferenczi je bil nenehno v iskanju čim bolj učinkovitih načinov pristopa k pacientom in menda ga 
nikoli ni zapustilo upanje, da bo nekega dne našel pot pomoči tudi v najtežjih primerih. Njegovo 
vztrajanje pri aktivni psihoterapiji nam vsekakor odkriva in kaže eno od možnih poti psihotera-
pevtskega delovanja (Aron in Harris, 1993). 

V prvi številki International Journal of Psycho-Analysis, ki je izšla leta 1920, je Jones poro-
čal o presenetljivi novosti v tehniki – Ferenczijevi aktivni terapiji. Ferenczi sam pa je ponovno 
dejal, da je samo sledil Freudovi poti in da je svojo aktivno tehniko razvil na temelju Freudove 
izjave na kongresu v Budimpešti leta 1918, kjer je ta predlagal uporabo aktivnih ukrepov v neka-
terih primerih fobije (na primer, ko lahko zdravljenje napreduje le, če je pacient soočen s svojimi 
fobijami ali anksioznostjo) in v primerih obsesivnih nevroz (Aron in Harris, 1993).    

Ko Ferenczi razmišlja o indikacijah za aktivno psihoterapijo, poudarja, da se mora postopati 
individualno in da njena uporaba ni primerna za analitike začetnike. Med mnogimi kontraindi-
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kacijami pa odsvetuje uporabo na začetku analize, ko se pacient šele privaja na temeljno psiho-
analitično pravilo. Pravi tudi, da »[…] gre aktivnost vedno proti dlaki, oziroma proti principu 
užitka« (Ferenczi, 1921/1989).

Fazi z aktivno terapijo in prepovedmi je sledilo eksperimentiranje s sprostitvijo oz. sprosti-
tveno tehniko, pri kateri je zadovoljeval pacientove zahteve (gratifikacija) in skušal nižati nivo 
napetosti. Aron in Harris (1993) menita, da je videti, da je bila sprostitvena tehnika kompenzaci-
ja ali korektiv za aktivno tehniko. 

Fazi eksperimentiranja s sprostitveno tehniko je sledilo spoznanje, da je v analizi potreb-
na prilagodljivost, elastičnost v kombiniranju in iskanju pravega ravnovesja med frustracijo in 
gratifikacijo, tenzijo in relaksacijo. Kot del eksperimentiranja z relaksacijo je začel priznavati 
pacientom svoje napake in določene kontratransferne občutke, kot sta jeza in dolgočasje. Sledilo 
je obdobje eksperimentov z vzajemno analizo. 

Vzajemna analiza
  
Ferenczi je menil, da še tako velik obseg ur učne analize ni dovolj, in razmišljal, da bi lahko 

bili pacienti tisti, ki bi svojim analitikom pomagali nadaljevati z analizo. Idejo oz. razmišljanja o 
pacientih kot terapevtih svojih analitikov je še posebej natančno predstavil v Kliničnem dnevni-
ku, kjer je zapisal: »Ni mi poznan niti en sam primer učne analize, vključno z mojo lastno, ki bi 
bil tako popoln, da bi bile popolnoma nepotrebne korekcije v analitikovem nadaljnjem življenju 
in delu.« (Ferenczi, 1932/1995) S pomočjo pacientovih prizadevanj v analizi analitika naj bi 
analitik postal bolje oz. dovolj ozdravljen. Ta prizadevanja so Ferenczija vodila k temu, da se je 
začel razkrivati pacientom, česar pa, kot razkrivajo Dnevniški zapisi, ni počel z lahkoto. Klinični 
dnevnik priča o tem, da je eksperimentiral premišljeno in da je kljub impulzivnemu tempera-
mentu pazljivo razmislil o vsem, svoje delo vedno znova vrednotil in bil samokritičen. Eden od 
namenov vzajemne analize naj bi bilo tudi obvarovanje travmatiziranih pacientov pred napačnim 
razumevanjem analitika (Aron in Harris, 1993). 

 Posvetil se je tako prednostim kot slabostim vzajemne analize. Med slabosti je tako prišteval 
tudi možnost, da bi vzajemna analiza lahko spodbudila narcistične ali paranoidne poteze pri 
pacientu ali pa ga odvračala od osredotočanja na lastne težave. Kot eno od prednosti vzajemne 
analize je videl t. i. supervizijsko funkcijo pacienta svojemu analitiku, ko pacient opozarja na 
težave v kontratransferju; supervizijska funkcija je torej neločljivo povezana z analitično funkci-
jo. Z njo ne pridobi le analitik, pridobi tudi pacient – analitična pomoč svojemu analitiku naj bi 
pomagala k dvigu pacientovega samovrednotenja.

V nasprotju s splošno razširjenim prepričanjem, da je Ferenczi po določenem času eksperi-
mente z vzajemno analizo opustil, pa zapisi v Kliničnem dnevniku govore o nasprotnem. Kažejo 
na to, da je Ferenczi resda imel do vzajemne analize ambivalenten odnos, vendar pa je o njej 
razmišljal vse do konca svojega delovanja. Da se je zavedal problemov in zahtevnosti, priča tudi 
naslednji zapis iz junija 1932: »Vzajemna analiza: le zadnja možnost!« (Ferenczi, 1995) Tudi 
v poslednjem dnevniškem zapisu, ki nosi datum 2. oktober 1932, razmišlja o vzajemni analizi, 
o možnosti, da bi vsaka analiza, vsak primer vključeval vsaj določeno mero vzajemne analize: 
»[…] ko se enkrat prične z vzajemno analizo, enostranska analiza ni več mogoča – ni produktiv-
na. Postavlja se vprašanje: naj bo vsak primer vzajemen? In v kolikšni meri?« (Ferenczi, 1995)
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Zdi se, da je po desetletjih, ko je bilo Ferenczijevo delo kritizirano in postavljeno pod vpra-
šaj, danes prisotna tendenca k njegovemu idealiziranju. Aron in Harris (1993) s tem v zvezi 
opozarjata, da je bil najvztrajnejši kritik svojega dela prav Ferenczi sam, kar nam ilustrira sle-
deči zapis iz Kliničnega dnevnika: »V mojem primeru je bila infantilna agresivnost in zavrnitev 
ljubezni do matere premeščena na paciente. Kot z mojo materjo sem uspel z velikim naporom 
razviti kompulzivno, popolnoma intelektualno prijaznost, ki mi je celo omogočila, da sem jokal 
(solze, za katere sem verjel, da so pristne). (Ali je možno, da je moja celotna sprostitvena terapija 
in prijaznost, ki sem jo zahteval od sebe nasproti svojim pacientom, v resnici le pretiran izraz ob-
čutkov sočutja, ki jih pravzaprav nisem imel?) Namesto čutenja s srcem sem čutil z glavo. Glava 
in mišljenje sta nadomestila srce in libido.« (Ferenczi, 1932 v Aron in Harris, 1993)

Aron in Harris (1993) se ob zapisanem sprašujeta, kdo med kritiki bi ga lahko sodil ostreje 
kot se je sam. Zdi se, da je se je Ferenczi pretirano identificiral s svojimi travmatiziranimi paci-
enti in da jim je v tem stanju identifikacije želel nuditi ljubezen in reparacijske izkušnje, ki jih je 
želel tudi zase. V pismu Freudu (13. oktobra 1912) opisuje svojo mamo kot kruto in nesposobno 
nuditi ljubečo pozornost in nego, ki jo je potreboval. Da je Ferenczi kot otrok čutil pomanjkanje 
ljubezni in da je še kot odrasel hrepenel po ljubezni in potrjevanju, naj bi bilo še posebej očitno 
v njegovem odnosu s Freudom. 

Ferenczi naj bi po mnenju nekaterih znanstvenikov, ki se ukvarjajo z njegovim delom, brisal 
meje med lastno travmatizacijo in travmatizacijo svojih pacientov, in tako naj ne bi bilo nič 
presenetljivega, da je razvil tehniko vzajemne analize, v kateri sta funkciji pacienta in analitika 
zabrisani. V zamenjanih vlogah, ko je Ferenczi postal pacient in pacient njegov analitik, je mor-
da pacientu mazohistično povedal o zlorabi v svojem otroštvu. Nekateri (npr. Gabbard v Aron in 
Harris, 1993) pa izpostavljajo, da Ferenczijevi izjemni napori in prizadevanja ozdraviti paciente 
z ljubeznijo niso le poskus nuditi ljubezen, ki jo je želel zase, ampak poskus skozi reakcijsko 
formacijo prikriti svojo jezo in sovraštvo, da ni bil deležen dovolj ljubezni.

Terapevtska vrednost regresije

Ferenczi je zapisal, da mu je Anna Freud nekoč dejala, da obravnava svoje paciente tako kot 
ona otroke, ki jih analizira. Njen komentar osvetljuje najbolj kontroverzen aspekt Ferenczijeve 
teorije in tehnike, to je poudarjanje terapevtske vrednosti regresije. O terapevtski uporabi regre-
sije je skupaj z Ottom Rankom razmišljal že v leta 1922 napisanem delu The Development of 
Psycho-Analysis. V tem delu Ferenczi in Rank razpravljata tudi o terapevtski uporabi objektnih 
odnosov, analitikovi »diskretnosti«, vlogi kontratransferja in tveganjih, povezanih z učno ana-
lizo (Ferenczi in Rank, 1924/ 2012). Ideje, ki sta jih predstavila v The Development of Psycho-
-Analysis, so pozneje med drugimi razvijali tudi Michael Balint, Donald W. Winnicott, Harold 
F. Searles in Jacques Lacan. Za Ferenczija regresija pomeni sprožanje (zbujanje) posebne vrste 
izkustvenega podoživljanja preteklosti v sedanjosti. Zanj je ponavljanje, še zlasti pa regresija ali 
izkustveno podoživljanje, oblika (način) spominjanja ali pa zgodnja stopnja spominjanja. Paci-
entova regresija je tako po njegovem mnenju za analizo prednost, je pot, po kateri analitik lahko 
»doseže« otroka v odraslem, pride v stik z otrokom v odraslem pacientu, je metoda »[…] otroške 
analize v analizi odraslih« (Ferenczi v Aron in Harris, 1993). 

Ferenczi je posebno pozornost posvečal dejanskim interakcijam med pacientom in analiti-
kom. Prišel je do spoznanja, da analitikova oddaljenost in distanca pomenita ponovitev osnovne 
travme. Pri delu s svojimi pacienti je namreč prišel do spoznanja, da so bili mnogi od njih trav-
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matizirani s hladnostjo, distanciranostjo staršev, ki je sledila osnovni travmi. Menil je, da bi bilo 
zatorej analiziranje na hladen in distanciran način retravmatiziranje pacienta. Upal je, da bodo 
pacienti regresirali do trenutka travmatične situacije in da analitik ne bo retravmatiziral pacienta, 
ampak da bo njegova obravnava predstavljala pot k ozdravitvi.

Ferenczi je sebe videl predvsem kot klinika, terapevtsko vrednost psihoanalize je postavljal 
pred njen raziskovalni potencial. Zapisal je, da je v nasprotju s Freudom manj obremenjen s tem, 
da bi »[…] našel nekaj novega kot z izboljšanjem moje tehnike, da bi dosegel boljše rezultate«, 
kar vključuje »[…] karakterne spremembe« pri pacientih. V današnji terminologiji  bi lahko 
dejali, da je delal z borderline pacienti, sam sebe je videl kot »[…] specialista v posebej težkih 
primerih« (Ferenczi v Aron in Harris, 1993). 

Sčasoma ga je standardna analitična tehnika, za katero je menil, da je preveč distancirana in 
intelektualna, začela frustrirati. Verjel je, da lahko v interesu potreb terapije posameznega paci-
enta analitik ovrže katerokoli analitično pravilo, in začel eksperimentirati z različnimi postopki 
v želji po izboljšanju svoje metode. Med drugim je tako začel eksperimentirati tudi z »aktivno 
terapijo«. 

Transfer in kontratransfer
   
Skupaj s poudarjanjem vloge travme v etiologiji psihopatologije bi naj bilo razumevanje 

in tehnično obvladovanje transferja in kontratransferja Ferenczijev najbolj radikalen prispevek. 
Vseskozi je v njegovem delu prisotno poudarjanje izjemne pomembnosti transferja. Leta 1909 je 
predstavil termin introjekcija in pojasnil, da je transfer poseben primer bolj splošnega mehaniz-
ma – introjekcije. Transfer in širše introjekcija sta prisotna v vseh življenjskih položajih. Še zlasti 
nevrotiki naj bi po njegovem imeli »strast do transferja«. Ferenczijevo pojmovanje transferja je 
pomemben prispevek k psihoanalitični teoriji in tehniki, saj je idejo transferja razširil iz ozkega 
kliničnega fenomena k bolj splošni, običajni pojavnosti. Ferenczi je, sledeč vplivu Ranka in 
Groddecka, svetoval, naj analitik razume »[…] vsake sanje, vsako gesto, vsako paraprakso, vsa-
ko poslabšanje ali izboljšanje stanja pacienta predvsem kot izraz transferja in odpora« (Ferenczi 
v Aron in Harris, 1993). To gledanje je pozneje postalo značilnost kleinijanske tehnike. Ferenczi 
in Rank sta zaslužna za tehnično proceduro, pri kateri analitik interpretira ves pacientov material 
kot »tukaj-in-zdaj transfer«.

Ferenczi je menil, da transfer ni spontan, ampak da nanj vpliva in da se oblikuje v odnosu z 
analitikom, kot odgovor nanj – da je transfer torej induciran. Njegovo gledanje, da »[…] trans-
ferna situacija pravzaprav ni spontana manifestacija občutkov pacienta, ampak je ustvarjena v 
analitični situaciji«, je bilo začetek prepoznavanja transferja kot soustvarjenega med pacientovo 
in analitikovo intersubjektivnostjo (Aron in Harris, 1993).

Opisal je sledeče faze kontratransferja: (1) v prvi fazi »[…] zvišanega razpoloženja medenih 
mesecev analize« je analitik morda daleč od razumevanja ali celo kontroliranja kontratransferja, 
(2) v drugi fazi analitik tvega, da »[…] postane preveč osoren in odbijajoč do pacienta« – to fazo 
označi tudi kot »fazo odpora proti kontratransferju«, (3) šele, ko preseže to stopnjo, lahko anali-
tik doseže tretjo fazo, to je fazo kontrole kontratransferja (Ferenczi v Benedek, 1993). 

Ferenczijev koncept je prekurzor modernih pristopov, pri katerih kontratransfer ni slepa pega 
analitika, ampak je uporaben za razumevanje pacientovega nezavednega (Benedek, 1993).
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Thalassa: teorija genitalnosti

Ferenczi (1989) v Uvodu dela Thalassa – Teorija genitalnosti piše, da je bilo pravzaprav 
neizbežno, da je razdelal nekatere Freudove ideje, s katerimi se je srečal med prevajanjem nje-
govih Treh razprav o teoriji seksualnosti (Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, 1905) in vsaj 
v črticah zapisal rezultate svojih razmišljanj. Kot piše, misli s tem na »[…] pojme, povezane z 
nadaljnjim pojasnjevanjem spolnega akta, ki je v Razpravah mišljen kot končna faza celotnega 
toka seksualnega razvoja, vendar se v tem delu Freud ni natančno ukvarjal z njegovo evolucijo 
in razvojem« (Ferenczi, 1989).

Leta 1915, med I. svetovno vojno, ko ga je v vojni enoti obiskal Freud, mu je Ferenczi pred-
stavil ideje, ki so se postopoma izkristalizirale v onto- in filogenetsko teorijo. Freud ga je že 
takrat, pa tudi pozneje, spodbujal, naj teorijo genitalnosti objavi, česar pa Ferenczi iz več razlo-
gov ni naredil vse do leta 1924, ko je delo izšlo v nemškem jeziku pod naslovom Versuch einer 
Genitaltheorie. To delo, za katerega je sam Ferenczi menil, da je kvintesenca njegovega znan-
stvenega delovanja, po mnenju znanega psihoanalitika Sándorja Rada »[…] kot velik portret 
odraža avtorjevo znanstveno veličanstvo in sijaj, v njem je vsa njegova ingenioznost in intuicija, 
njegov zalet h konstruktivni imaginaciji, njegovo neumorno prodiranje v neraziskana področja.« 
(Rado v Kulenović, 1989) Ferenczi v knjigi nadaljuje Freudove ideje in korelira biologijo s psi-
hologijo, oziroma premošča praznino med psihoanalizo in biologijo. Svoj pristop je poimenoval 
bioanaliza (Kulenović, 1989). 

V Uvodu je Ferenczi (1989) zapisal: »Ko sem se ukvarjal s problemi genitalnosti, sem pogu-
mno začel raziskovati živali, njihove organe in dele teh organov ter njihova tkiva, vse vrste pro-
cesov, s katerimi sem se spoznal prek psihoanalize […] Po drugi strani me je ta pot razmišljanja 
prisilila, da izkoristim opazovanje živali, podatke s področja embriologije itd., ki so mi pomagali 
v pojasnjevanju mentalnih stanj, kot je na primer status psihe med koitusom ali v spanju«. V 
poglavju Koitus in oploditev postavi hipotezo, da »[…] koitus ni nič drugega kot osvoboditev 
posameznika bremena napetosti, pri katerem se istočasno zadovoljuje težnja po regresiji v ma-
ternico in po pravzoru vsega – v morje« (Ferenczi, 1989). 

Genitalnim gonom Ferenczi sledi vse nazaj do tendence po »regresivnem trendu k morju«, 
po »talasalni regresiji«, kot ga imenuje v enem od poglavij. Po Ferenczijevi teoriji bioanalize 
seksualni gon, ki teži k deponiranju spermijev v maternico, prispeva tudi k aktu vračanja vanjo. 
Maternica tukaj simbolizira morje, iz katerega izvira vse življenje.

Klinični dnevnik

 Klinični dnevnik, ki vsebuje zapise o vsakdanjem delu,  komentarje o psihoanalitični teoriji 
in tehniki, o odnosu s Freudom, pa tudi o osebni zgodovini, je Ferenczi pisal devet mesecev, od 
7. januarja do 2. oktobra 1932. Do prve izdaje Dnevnika je prišlo šele po več kot petih desetletjih 
– v francoskem jeziku je delo izšlo leta 1985, prva angleška izdaja pa je sledila leta 1988. Kot 
v Uvodu piše urednica angleške izdaje Judith Dupont (1988), je Michael Balint, ki je Klinični 
dnevnik prevajal v angleščino, menil, da je nujna simultana izdaja korespondence Freud – Fe-
renczi in Dnevnika, saj teksta pojasnjujeta in dopolnjujeta drug drugega. Michaelu Balintu je 
Klinični dnevnik na Ferenczijevo željo predala Ferenczijeva vdova, ko je Balint leta 1939 iz 
Budimpešte odhajal v Anglijo. Balint ji je svetoval, naj se tisk raje odloži, saj je bil spor s Fre-
udom še svež in je po Balintovih besedah »[…] na analitični svet deloval kot travma« (Balint 
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v Kurzweil, 1993). Po Freudovih reakcijah na Ferenczijeve eksperimente so namreč analitiki 
postali previdni glede eksperimentiranja s tehniko – še posebej glede uporabe kontratransferja 
in terapevtske regresije. Seveda pa je treba upoštevati ne le atmosfero znotraj psihoanalitičnih 
krogov v 30. letih prejšnjega stoletja, temveč tudi širšo družbeno-politično atmosfero Evrope 
tistega časa (Kurzweil, 1993).

Klinični dnevnik konec koncev priča tudi o Ferenczijevem psihičnem stanju, o tem, da v 
zadnjih letih življenja ni »mentalno deterioriral«, kot je menil Ernest Jones, to prepričanje pa 
so za njim povzemali mnogi drugi in je bilo v nekaterih psihoanalitičnih krogih sprejeto kot 
splošno veljavno dejstvo (Dupont, 1988). Vprašamo se lahko, ali ni to, da so v psihoanalitičnih 
krogih govorice o poslabšanju Ferenczijevega duševnega stanja v zadnjih letih življenja sprejeli 
s takšno neznosno lahkostjo, morda povezano tudi s tem, da je bil prav on tisti, ki je opozarjal 
na hipokrizijo določenih profesionalnih stališč analitikov – na primer na zanikanje določenih 
kontratransfernih občutkov, ki so neprijetni ali v nasprotju z etiko.

Boschan (2011) meni, da je Ferenczijev Klinični dnevnik neobičajno delo, v katerem se nje-
govo globoko razumevanje narave psihoanalize prepleta z ostanki nerazrešenega transferja s 
Freudom. Ferenczi se je ukvarjal z vprašanji, ki jih je on sam v analizi s Freudom občutil kot 
pomanjkljivost, npr. njegova neizpolnjena želja po biti »[…] popolnoma odprt, iskren eden z 
drugim« (kot je pisal v enem od pisem Freudu), kar je pozneje sam skušal nuditi svojim pacien-
tom. V Dnevniku je predstavil analitični odnos kot skorajda totalno nudenje sebe, »kompletno 
odprtost«, kar ima primesi nečesa skorajda mesijanskega, furor curandi, zaradi česar ga je Freud 
kritiziral (Boschan, 2011). Svojim pacientom je želel omogočiti terapijo, kakršno je želel, da bi 
bila omogočena njemu – med drugim je želel, da bi pacienti občutili njegovo razumevanje in da 
bi mu lahko zaupali  (Dupont, 1988).

Transferno-kontratransferne odnose je Ferenczi razumel kot nekaj, kar gre daleč prek ver-
balne izmenjave in prav ideja, da gre pri tem za transmisijo misli in čustev, ki gre daleč prek 
verbalne komunikacije, je v tem fokusu centralna. Aprila 1932 je Ferenczi zapisal, da gre za 
»dialog nezavednega«. »[...] Ko se dva človeka prvič srečata, gre za izmenjavo ne le zavednih, 
ampak tudi nezavednih strun.« Ideje o telepatiji je dalje razvijala njegova učenka Fanny Hann-
-Kende (Boschan, 2011).

Po Ferenczijevem mnenju mora imeti analiza, če želi biti efektivna, visoko »emocionalno 
temperaturo«, evocirati mora transfer v vsej njegovi intenzivnosti, ne izogibajoč se negativnemu 
transferju. Ferenci govori o narcističnem kontratransferju in njegovem vplivu na pacienta. Menil 
je, da ko se v analizi izogibamo negativnemu transferju, kot odgovor na analitikov narcistični 
kontratransfer, lahko pride do tega, da je pacient v poskusu ohraniti analitikovo ljubezen prisiljen 
v splitting. Razmišlja o tem, kako v analizi lahko pride do ponovitve travme, do retravmatizacije 
– kadar analitikov narcizem ne omogoča manifestacije negativnega transferja in/ali realistične 
percepcije pacienta kot zlorabljenega (Boschan, 2011). 

Poudarja pomen sprejemanja pacienta s strani analitika, »[…] resnični interes, željo poma-
gati, ali točneje, vseobsegajočo ljubezen za vse in vsakega od njih, […] ki predstavlja protiutež 
travmatični situaciji. Od te točke dalje postane možno, da so pacienti […] osvobojeni napora 
obvladovati (intelektualno in emocionalno) travmatično situacijo; da proces splittinga selfa, ki 
je bil potreben, zdaj preneha, in da ponovno pride do enotnosti izkušnje, ki je obstajala pred 
travmo.« (Ferenczi v Boschan, 1988)
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V stavkih, ki sledijo, lahko po Boschanovem (1988) mnenju zasledimo bistvo celotne teorije 
psihičnega zdravljenja, ki je predstavljena v Ferenczijevem Kliničnem dnevniku. Ferenczi (v 
Boschan, 2011) izrazi mnenje, da analiza ne more uspeti »[…] če ne bomo uspeli zares ljubiti 
pacienta. Vsak pacient ima pravico, da ga obravnavamo in skrbimo zanj kot za trpinčenega, 
nesrečnega otroka.«

Na eni od zadnjih straneh Dnevnika lahko preberemo: »Videti je, da v moji psihološki zgrad-
bi obstaja določena moč, da namesto, da bi zbolel psihično, lahko uničim – ali sem uničen – v 
mojih organskih globinah.« (Ferenczi, 1932/ 1995) Ferenczi je umrl malo pred dopolnjenim 
šestdesetim rojstnim dnem za posledicami ene od tipov anemije, za katero je značilna avtoimuna 
destrukcija celic. 

Zmeda jezikov
  
Prav članek Confusion of the tongues between the adults and the child – The language of ten-

derness and of passion bi naj bil po mnenju večine zgodovinarjev psihoanalize tisti, ki je Feren-
czija najbolj oddaljil od Freuda in nekaterih drugih sodobnikov. V njem je opisal svoja dognanja 
s področja dela s travmatiziranimi pacienti. Prebral ga je na psihoanalitičnem kongresu leta 1932 
v Wiesbadnu, članek pa je bil prvič objavljen pod naslovom The Passions of Adults and their 
Influence on the Sexual and Character Development of Children v Internationale Zeitschrift für 
Psychoanalyse leta 1933. V angleški jezik ga je prevedel Michael Balint, objavljen pa je bil šele 
leta 1949 v International Journal of Psychoanalysis. Tudi danes, 80 let po nastanku, je Confu-
sion of the tongues po mnenju številnih strokovnjakov izjemno aktualen in za klinično prakso 
uporaben Ferenczijev prispevek. Ferenczi je v svojem prispevku poudaril, da skozi introjekcijo 
občutkov odraslega – agresorja pri otroku pride do identifikacije z agresorjem. 

Opozarjal je, da je analitična situacija – če je v njej prisotna zadržana hladnost, profesio-
nalna hipokrizija in prikrito nesprejemanje pacienta, ki ga ta občuti – podobna situaciji, ki je 
v pacientovem otroštvu vodila v bolezen. Ko potem analitik naloži pacientu še dodatno breme 
reproduciranja originalne travme, ustvari situacijo, ki je po njegovem mnenju neznosna in nas 
ne sme čuditi, da naša prizadevanja ne prinesejo nič boljših rezultatov kot originalna travma 
(Ferenczi, 1949).

Če ima otrok ob sebi osebo, ki ga posluša s sočutjem in mu nudi zaščito, je otrok po njego-
vem mnenju sposoben prenesti skoraj vsak napad. V primerih, ko odrasli zavračajo odgovornost 
(otroka prepričujejo, da se dogodek ni zgodil, da ne vedo, o čem otrok govori…), pa ostane otrok 
sam. Takšno zavračanje odgovornosti s strani staršev (Ferenczi ga je poimenoval »starševska 
hinavščina«) pripelje do uničenja otrokovega selfa. Otroku identifikacija z agresorjem, verjetje 
njegovi lažni realnosti omogoča ohranitev preostanka selfa (Skok, 2012).

Na konferenci Obrazi travme, ki sta jo junija 2012 v Budimpešti organizirali Sándor Ferenczi 
Society in International Ferenczi Foundation, je Jay Frankel, eden od predavateljev na konferen-
ci, opozoril na identifikacijo z agresorjem, ki se lahko zgodi terapevtu ob agresivnem pacientu. 
Kot enega od virov travme je Ferenczi namreč prepoznal tudi »koncept terorizma trpljenja« – z 
njim je opisal travmatsko doživljanje otroka, ko nemočno opazuje trpljenje starša, ki ga ta na-
merno razkazuje otroku. Frankel meni, da lahko pri mnogih analitikih prepoznamo to, v otroštvu 
naučeno vlogo, kar lahko pripelje do tega, da v analitiku ob spremljanju pacientovega trpljenja 
oživi zgodnja travma (Skok, 2012).
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V članku Confusion of the tongues je Ferenczi (1949) med drugim zapisal tudi naslednje 
misli: »[…] Analitična situacija – zadržan hlad, profesionalna hipokrizija in – nikoli priznano 
ali razkrito – odklanjanje pacienta, ki pa ga pacient vseeno čuti z vsem svojim bitjem – takšna 
situacija ni bistveno drugačna od tiste, ki je v pacientovem otroštvu vodila do bolezni. Ko poleg 
bremena, povzročenega s takšno analitično situacijo, dodamo nadaljnje breme reproduciranja 
originalne travme, ustvarimo neznosno situacijo. Ne smemo se čuditi, da naše prizadevanje tako 
ne proizvede nič boljših rezultatov kot originalna travma.« V nadaljevanju govori o tem, da ana-
litikova pripravljenost priznati svoje napake in iskreno prizadevanje, da se jim v bodoče izogne, 
pripeljeta do razvoja pacientovega zaupanja v analitika. »[…] To zaupanje je tisto, ki ustvarja 
kontrast med sedanjostjo in neznosno travmatogeno preteklostjo, kontrast, ki je za pacienta nu-
jen, saj mu omogoči podoživeti preteklost ne več kot halucinatorno reprodukcijo, temveč kot 
objektiven spomin.« (Ferenczi, 1949)

Še nekaj Ferenczijevih konceptov in zaključek

Koncept arhaičnih objektnih odnosov (1919) – raziskoval je, kako se otrok giblje od principa 
ugodja k principu realnosti. Razvoj gre po Ferencziju prek petih obdobij: (1) obdobje brezpo-
gojne vsemogočnosti (omnipotence), (2) obdobje magično-halucinatorne vsemogočnosti (omni-
potence), (3) obdobje vsemogočnosti (omnipotence) s pomočjo magičnih gest, (4) animistično 
obdobje, (5) obdobje magičnih misli in magičnih besed. Prva tri obdobja sodijo k omnipotentni 
fazi, okarakterizirana so s principom ugodja in predominanco introjekcije. Zadnji dve obdobji 
sodita v fazo realnosti, kjer prevladujeta princip realnosti in projekcija. Pri raziskovanju teh ob-
dobij je upošteval tudi libidinalni razvoj (Benedek, 1993).  Nevrotiki po Ferencziju uporabljajo 
magično mišljenje, da bi odstranili vznemirjajočo stvarnost ali pa delovali na očitno spremembo 
v tej stvarnosti, tako da ne bi več delovala tako vznemirjajoče (Kulenović, 1989). Ferenczijev 
opis arhaičnih objektnih odnosov je imel velik vpliv na Melanie Klein (1948) in na nekatere 
druge teoretike. Med drugim je opozoril, da je narava simptomov odvisna od stopnje libidinalnih 
fiksacij, mehanizem, uporabljen pri oblikovanju simptomov, pa je odvisen od fiksacijskih točk 
ego razvoja (Benedek, 1993). S slednjim je Ferenczi pomembno prispeval k ego psihologiji.

Analitikova psihološka taktnost – v letu 1928 je zapisal: »Prišel sem do spoznanja, da je 
predvsem stvar vprašanja psihološke taktnosti ali in kdaj naj analitik pove pacientu določene 
stvari […] Toda kaj je taktnost? Je kapaciteta za empatijo.« Analitik naj bi se na pacienta odzival 
kot »elastični trak« in v tem primeru se po globoki analizi karakterja agresivni superego zmanj-
šuje, pacient pa v novi superego vgrajuje analitika. »Analiza sčasoma postane del pacientove 
življenjske zgodbe.« (Ferenczi v Benedek, 1993) Ta ideja se pozneje med drugim pojavi tudi pri 
Kohutovi (1971) formulaciji o »spremenljivi internalizaciji«.

Analiza borderline pacientov, predhodnik borderline patologije – sčasoma se je vse bolj po-
svečal analizi »težkih primerov«, kot jih je poimenoval sam, oz. borderline stanj. Svojo tehniko 
je modificiral in prilagodil tem pacientom. Menil je, da bi morali biti »težki primeri« pacientov 
analizirani na enak način kot otroci, trudil se je ustvariti atmosfero zaupanja in varnosti. Vztra-
jal je, da mora analitik biti sočuten  pomočnik in tudi dovolj močan, da prenese pacientovo 
destruktivnost. Menil je, da lahko do resničnega izboljšanja pride le po tem, ko pacient izkusi 
svojo otroško nemoč in brezup. V tem primeru analitikova nežnost da pacientu pogum za nov 
začetek. Ta koncept je Ferenczi poimenoval sprostitveni princip (Benedek, 1993). Nič od tega 
nam danes ne zveni radikalno ali nenavadno, nasprotno, kot ugotavlja Gedo (v Benedek, 1993), 
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je pri zdravljenju borderline pacientov običajno. Ferenczi je menil, da so bili borderline pacienti 
kot otroci travmatizirani s strani svojih staršev, kot posledica je sledilo oblikovanje krutega, 
pretirano strogega superega in nesposobnost ločevanja fantazije od realnosti. Takšni pacienti ne 
morejo zaupati analitiku in niso sposobni tolerirati avtoritet. Osebnost je fragmentirana z multi-
plimi razcepi, ki predstavljajo obrambo nasproti afektivni prepoznavi infantilne travme. Glavna 
pritožba teh pacientov je zapuščenost in globok brezup, proti kateremu se branijo z narcističnim 
umikom. Nekateri od teh pacientov razvijejo zaščitniško vlogo do svojih staršev, fenomen, ozna-
čen kot identifikacija z agresorjem (Ferenczi v Benedek, 1993). Celoten opis je podoben opisu 
borderline stanj pri Winnicottu (1965), na primer koncept »lažnega selfa« in nesposobnost biti 
»dovolj dobra mati«. Prav tako pri Ferencziju najdemo koncept prehodnega objekta petindvajset 
let pred Winnicottom (Benedek, 1993).

Med drugim je Ferenczi leta 1923 v spisu Psychoanalysis in the Service of the General Prac-
titioners prvi predlagal psihološke treninge za splošne zdravnike. Idejo je pozneje v praksi kot t. 
i. Balintove skupine uresničil Michael Balint skupaj s svojo ženo Enid Balint. 

Po mnenju Thompsonove (v Kulenović, 1989) je bilo eno največjih Ferenczijevih bogastev 
njegovo spoštovanje pacientov in zaupanje v njih. Vemo, da je bilo takrat običajno psihiatrično 
stališče, da so nevrotiki »inferiorna vrsta ljudi«. Ferenczi je verjel, da otrok zboli zaradi nevroze 
staršev in da zboli zaradi tega, kar se mu je zgodilo. »Ni slabih otrok, so samo slabi starši,« je 
izjavil nekoč. Ne samo zgodnje seksualno izkustvo (zlorabo), tudi mnoga stališča staršev je videl 
kot travmatizirajoča. Čutil in opažal je, da mnogi otroci trpijo zaradi neiskrenosti svojih staršev, 
njihove občutke je želel izraziti z naslednjimi mislimi: »Otroci vedo resnico, preden se naučijo 
pomena besed. Pozneje, ko se naučijo pomena besed, postanejo konfuzni.« (Ferenczi v Kule-
nović, 1989) Verjel je, da je ljubezen za otrokov zdrav razvoj pomembna prav tako kot hrana, z 
gotovostjo, ki mu jo daje ljubezen, se otrok počuti bolj varnega in ima več zaupanja vase. Brez 
ljubezni postaja otrok nevrotičen in bolehen;  Ferenczi je menil, da so otroci zaradi pomanjkanja 
ljubezni mnogo bolj nagnjeni k boleznim in da zaradi tega tudi ne tako redko umirajo. »Občutek, 
da otrok ni ljubljen, je v korenu vseh nevrotičnih motenj.« (Ferenczi v Kulenović, 1989)

Ferenczi prav gotovo ni bil med analitiki, ki goje pozo nezgrešljivosti in vse, kar gre v analizi 
»narobe«, pripisujejo pacientovim odporom. Opažal je, da rezerviran, pasivni analitik, ki ne rea-
gira, »izziva« otroške travme pacienta in da analitikova poza nezgrešljivosti in popolnosti prav-
zaprav ponavlja dobro znano situacijo iz otroštva, ko je imela pacientova mama (starši) vedno 
prav. Ponavljanje teh izkušenj v analizi zadržuje status quo in postavlja pacienta v situacijo, v 
kateri se mora na ta način boriti in spopadati z analitikovo neiskrenostjo, kot se je v otroštvu boril 
z neiskrenostjo staršev. Z vsem tem v mislih je razvil razumevanje terapevtske situacije, v kateri 
naj pacient doživi terapevtovo sprejemanje in iskrenost, ki ju je najbolj pogrešal in potreboval 
v otroštvu. Ferenczijeva dela so prežeta s spoznanjem, da je to, kar je zdravilno, korektivna iz-
kušnja odnosa zaupanja in ljubezni. Ob prebiranju njegovih prispevkov k psihoanalitični teoriji, 
tehniki in klinični praksi, predvsem pa ob prebiranju zapisov v Kliničnem dnevniku, ga lahko 
uzremo kot neutrudnega in neustrašnega iskalca ljubezni in resnice zase in za svoje paciente.

Ko je bil Freudovemu muzeju v Londonu maja 2012 doniran bogat Ferenczijev arhiv, je Mi-
chael Molnar, bivši direktor muzeja, v priložnostnem govoru dejal: »Ferenczi je končno prišel v 
Freudovo hišo, ne kot sin, temveč kot enakovreden partner«. V letu 2012 sta izšli knjigi Ferenczi 
and His World – rekindling the spirit of the Budapest School in Ferenczi for Our Time – theory 
and practice, v začetku letošnjega leta pa kot del praznovanja stote obletnice osnovanja tako 
Britanske kot Madžarske psihoanalitične zveze še knjiga Sandor Ferenczi – Ernest Jones: corre-

Sándor Ferenczi – iskrenost in svoboda v psihoanalizi



114

spondence 1911–1913 (Szekacs, 2013). Letos, v mesecu  oktobru, je Freudov muzej v Londonu 
organiziral mednarodno konferenco, posvečeno Kliničnemu dnevniku in drugim Ferenczijevim 
delom, ki se je posvečala predvsem temam svobode in iskrenosti, travme, borderline stanj, mu-
tualnosti, samo-analizi in etiki psihoanalize.
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Uporaba metafor v geštalt terapiji

The use of metaphors in gestalt therapy

Povzetek

V članku se s pomočjo različnih teoretskih pogledov najprej poglobim v pojem metafore in 
podam svoje razumevanje metafore v okviru geštalt terapije. Metaforo (metaforično) razu-

mem predvsem kot 'most': med referenčnim okvirom klienta in referenčnim okvirom psihote-
rapevta ter med figuro (zavednim, eksplicitnim) in ozadjem (nezavednim, implicitnim). Svoje 
razumevanje različnih možnosti psihoterapevtske uporabe metafore ilustriram s posameznimi 
primeri iz svoje klinične prakse in ga ob tem primerjam s pogledi avtorjev iz drugih psihotera-
pevtskih modalitet. 
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Abstract

In this article I first discuss the concept of metaphor with the help of different theoretical views, 
and present my own understanding of metaphor within the framework of gestalt therapy. I 

(metaphorically) understand metaphor as a ‘bridge’: a bridge between the referential framework 
of a client and the referential framework of a psychotherapist, and a bridge between figure (what 
is conscious, explicit) and ground (what is unconscious, implicit). I illustrate my understanding 
of different possibilities of the psychotherapeutic use of metaphors with examples from my 
clinical practice while comparing it with the views of the authors from other psychotherapeutic 
modalities.
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Uvod

Da bi nam lahko postale bolj jasne možnosti aplikacije metaforičnosti v psihoterapiji, se je 
potrebno najprej vprašati, kaj je metafora. Zato bom začel z lastno definicijo metafore, do katere 
sem se dokopal preko študija virov, na katere je položeno moje izvajanje (Black, 1998; Lakoff, 
1998; Richards, 1998; Ricoeur, 2009). 

Za lažje razumevanje najprej navajam primer metafore: »Polde je zajec.« 

Metafora je poimenovanje nečesa (Poldeta kot osebe) z izrazom (zajec), ki v svoji običajni, 
ustaljeni rabi poimenuje nekaj drugega (majhno žival z dolgimi ušesi) na osnovi nekih zaznanih 
bitnih ustrezanj med tem, kar je poimenovano metaforično (Polde kot oseba), in tem, na kar se 
ta izraz nanaša v svoji običajni, ustaljeni rabi (zajec kot žival). (Oba, Polde in zajec, ko zaznata 
nevarnost, zbežita.) 

V drugem delu prispevka bom podrobneje obravnaval in ekspliciral pomen naslednjih 
metafor, ki sem jih vzel iz primerov iz svoje klinične prakse (metaforični izrazi so v poševnem 
tisku): »Vtis imam, da ste v luknji.«; »Vaše druženje s tema prijateljicama je zauživanje ribjega 
olja.«; »Jaz sem reka.«

Pri razumevanju metafor je bil dolgo časa v veljavi substitucijski pogled. (Njegov najbolj 
znani predstavnik, starogrški filozof Aristotel, je njegove temelje položil v delih Retorika in 
Poetika.) Substitucijski zato, ker po njej lahko metaforo ustrezno nadomestimo z dobesednim 
izrazom ali razlago, ne da bi s tem kakorkoli spremenili pomen sporočila. Funkcija metafore, ki 
se po tem pogledu uporablja predvsem v poeziji in retoriki, naj bi bila namreč predvsem okrasna 
– za doseganje odmika od vsakdanjega, vulgarnega jezika. Tako namesto»Polde je zajec« lahko 
rečemo »Polde je strahopetec«. Metafora (zajec) je v skladu s substitucijsko teorijo pravzaprav 
zgoščena primera (Polde je plašen kot zajec). Metaforo preučujemo in dojamemo samo po sebi, 
neodvisno od konteksta, v katerem se pojavlja. Za Aristotela je sposobnost ustvarjanja metafor 
poseben dar, ki se ga ne da naučiti in katerega bistvo je zmožnost videti analogije. Naj še dodam, 
da v skladu s tem pogledom metaforo uporabimo tudi takrat, ko za poimenovanje nečesa ne 
obstaja dobesedni izraz (npr. kraki kota v geometriji).

Zanimivo je, da sodobni pogledi na metaforo, kot bom prikazal v nadaljevanju, substitucijski 
pogled spodbijajo v vseh njegovih temeljnih predpostavkah. 

Kognitivna teorija metafore, ki se je razvila v okviru kognitivne lingvistike in ki je med 
vsemi teorijami tudi najbolj empirično podkrepljena (njen najbolj znani predstavnik je George 
Lakoff), je na primer zelo prepričljivo pokazala, da so metaforični izrazi bistven sestavni del 
vsakdanjega jezika, ne le umetnosti in retorike, pri čemer »... je mesto metafore mišljenje, ne 
jezik ...« in »... je metafora poglavitni in nepogrešljivi del našega običajnega konvencionalnega 
načina konceptualiziranja sveta ...« (Lakoff, 1998: 273)

Interakcijski pogled, katerega glavna predstavnika sta Richards in Black, spodbija razumevanje 
metafore kot zgoščene primere, ki jo je mogoče ustrezno nadomestiti z drugo besedo ali izrazom. 
Ob tem ko zavrne koncept podobnosti (npr. podobnost med Poldetom in zajcem) kot ključno 
sestavino metafore, poudari odprtost, nekonvencionalnost in nepredvidljivost metaforičnega 
pomena. Metafora vzbuja občutke, omogoča uvide, je provokativna, skrivnostna, igriva ... 
Namesto na zamenjavo (besede zajec za besedo strahopetec) se osredotoča na interakcijski 
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proces, ki se dogaja znotraj metafore: »Najpreprosteje povedano, ko uporabljamo metaforo, 
imamo dve misli o različnih stvareh, ki delujeta skupaj in ju podpira ena sama beseda ali besedna 
zveza, katere pomen je rezultanta njunega vzajemnega delovanja.« (Richards, 1998: 45) Če torej 
misleč Poldeta rečem: »Poglej ga, zajca, kako jo je ucvrl,« se mi v mislih istočasno prikazuje tudi 
zajec kot žival in v tem sopojavljanju obeh lahko ustvarim svoj pomen (npr. poleg strahopetnosti 
pomislim tudi na Poldetove »zajčje« trzajoče gibe). 

Richards (1998) je skupno delujoči ideji v metafori poimenoval vsebina (to, kar je opisano ali 
označeno v metafori – oseba Polde) in prenosnik (to, kar opisuje ali označuje vsebino – zajec). 
Osnova metafore je odnos med vsebino in prenosnikom – njuna povezava, ki pa ni dana vnaprej, 
temveč jo kot potencial vzpostavi šele metafora: »Ravno v tej ‘povezavi’ je skrivnost in misterij 
metafore. Govoriti o ‘vzajemnem delovanju’ dveh misli, ki ‘delujeta skupaj’ (ali, spet, o njuni 
‘vzajemni razsvetlitvi’ ali ‘sodelovanju’) pomeni uporabiti metaforo, da bi poudarili dinamične 
vidike dobrega bralčevega odgovora na netrivialno metaforo.« (Black, 1998: 102)

Interakcijski pogled poudarja tudi pomen konteksta. Metafore, v nasprotju s predpostavko 
substitucijskega pogleda, ne moremo preučevati in je dojeti izolirano. Za pomen metafore je 
kot njen sestavni del pomemben tudi okvir, v katerem se metaforično uporabljen izraz – Black 
(1998: 93) ga poimenuje žarišče – pojavi. Kot ponazoritev ponudi stavek: »Predsedujoči se je 
prebil skozi razpravo,« kjer je beseda »prebil« žarišče, preostali del stavka pa okvir metafore.  

Za moje vzpostavljanje navezav na lastno psihoterapevtsko prakso so zelo pomembne ideje, 
ki jih je o metafori v svoji knjigi Živa metafora razvil francoski filozof Paul Ricoeur. Še posebno 
se posveti pojmu »žive« metafore, ki je v nasprotju z »mrtvo« metaforo. Mrtva metafora 
je metafora, ki jo uporabljamo mehansko, saj se je ustalila v svoji rabi, postala del sistema 
jezika in jo lahko najdemo tudi v slovarju (npr. noga mize). Živa metafora pa je metafora, ki 
vznikne v samem dejanju izražanja in nas kot takšna preseneti. Živo metaforo ustvarimo, ko se 
znajdemo pred »semično praznino« – ko nam za naše živo, neposredno doživljanje ni na voljo že 
obstoječi izraz. Kajti: »Le živ izraz je tisti, ki izreka živo eksistenco.« (Ricoeur, 2009: 71) Žive 
metafore so vedno povezane z nekim neposrednim izkustvom in lahko vodijo k bolj abstraktnim, 
posplošenim pomenom in razumevanju.

Ricoeur poudarja hevristično funkcijo: metafora lahko odpira nove možnosti dojemanja: »... 
nekaj uči in s tem prispeva k odpiranju in odkrivanju nekega drugega polja resničnosti, kot velja 
za običajni jezik.« (isto: 229) Dojemati skozi metaforo pomeni »videti kot«: nekaj (Poldeta) 
»vidimo kot« nekaj drugega (zajca), kar vključuje istočasno podobnost in različnost med obema. 
Pri tem je pomemben glagol biti, ki v primeru metafore ne izraža samo obstoja (Polde je ...), 
temveč tudi odnos osebka do povedka (Polde je zajec). V tem pomenu »biti« pomeni »biti kot« 
(Polde je kot zajec). »Biti kot« istočasno pomeni istovetnost in razliko (Polde je in ni zajec). 
Svoj pogled na metaforo Ricoeur preko izpostavljanja njene kopule »biti« vtke v dinamično 
ontologijo: »Biti kot, smo rekli, pomeni biti in ne biti. Na ta način je dinamika pomena omogočila 
dostop do dinamičnega videnja realnosti, ki je implicitna ontologija metaforičnega izrekanja.« 
(isto: 455) 

Na tem mestu bom, kot zaključek sprehoda skozi različne poglede na metaforo, tvegal lastno 
interpretacijo Ricoeurjeve sintagme »dinamično videnje realnosti«. Metafora s svojo notranjo 
dinamiko dveh »... misli o različnih stvareh, ki delujeta skupaj in ju podpira ena sama beseda 
ali besedna zveza ...« (Richards, 1998: 45) poraja žive, dinamične, odprte, celostno doživete 
pomene. Ti pomeni nam razkrivajo dotlej nezaznane, neizražene ali nepovezane vidike realnosti, 
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ki je vsebina metafore (v našem primeru je to Polde), in obenem na novo soustvarjajo to isto 
realnost. Ali kot je v spremni besedi k slovenski izdaji Žive metafore povzel dr. Janez Vodičar: 
»... v metafori najdemo to, kar iznajdemo, in iznajdemo to, kar najdemo.« (Vodičar v Ricoeur, 
1998: 530) To seveda ne pomeni, da je realnost poljubna in jo poljubno kreiramo po lastni volji, 
temveč smo vanjo neločljivo vključeni in jo s svojo zaznavo in delovanjem delno soustvarjamo. 
S tega vidika ne moremo govoriti o neki objektivni, »zunanji« realnosti, temveč le o realnosti, 
kot jo zaznavamo. To pa je eden od postulatov fenomenološke naravnanosti, ki je bistvena tudi 
za geštalt terapijo. 

Naj se v luči zgornjih trditev malce poigram z našo metaforo. Ko Poldeta »vidim kot« zajca, 
s tem opišem povezavo, ki jo zaznam med njegovimi sunkovitimi, trzajočimi gibi, ko izve, da 
je njegova ljubica zanosila, in njegovim pomanjkanjem moralnega poguma, zaradi katerega se 
odloči prekiniti zvezo z njo. Opažam njegova velika ušesa, s katerimi pogosto napeto prisluškuje 
dogajanju okoli sebe. Menim, da je občutljiv moški, ki se večinoma pasivno odziva na impulze 
okolja. Ko začuti strah, se takoj umakne oziroma zbeži. V vsem tem je podoben zajcu. Vendar se 
od zajca tudi razlikuje. Kot vidim, ni kosmat, nima repa in ni majhen. 

Iz moje interpretacije postane razvidna še ena dinamično ontološka dimenzija metaforičnega 
diskurza, ki jo Ricoeur opazi že pri Aristotelu: »Predstavljati ljudi ‘kot dejavne’ in vse stvari 
‘kot v dejanju’, to je lahko ontološka funkcija metaforičnega diskurza. V njem se vsa speča 
potencialnost eksistence kaže kot prebujena, vsako latentno dejanje kot učinkujoče.« (Ricoeur, 
1998: 71) Branje mojega razvijanja metaforičnih pomenov Poldeta kot zajca v luči tega citata 
pokaže, da Poldeta s to metaforo prikazujem v njegovem delovanju. Tudi tu vidim povezavo z 
geštalt terapijo, ki je primarno osredotočena na proces.

Uporaba metafor v geštalt terapiji

Moje temeljno razumevanje metafore v geštalt terapiji je, da služi kot most. Kako? Tako, da 
omogoča stik in povezuje. Kot bom prikazal v nadaljevanju, imam pri tem v mislih predvsem 
dva vidika: omogočanje stika med klientom in terapevtom ter povezovanje med figuro in 
ozadjem. (Namesto geštaltističnega izraza »figura« bi lahko uporabil tudi izraza »zavedno« 
ali »eksplicitno« in namesto »ozadje« izraza »nezavedno« ali »implicitno«.) Prvi vidik je 
interpersonalni, drugi vidik pa opisuje intrapersonalni proces v posamezniku. 

V nadaljevanju bom oba vidika bolj ekspliciral in povezal s splošno teorijo metafore, s 
pomočjo konkretnih primerov iz svoje klinične prakse. (Identiteta vseh oseb, ki se pojavljajo 
v tem besedilu, je zavoljo varovanja zaupnosti osebnih podatkov seveda spremenjena.) Ob 
tem bom svoje, geštaltistično, razumevanje primerjal in iskal vzporednice tudi z drugimi 
psihoterapevtskimi modalitetami: hipnoterapijo, metakognitivno interpersonalno terapijo in 
plesno/gibalno terapijo. Upam, da bom na ta način lahko bolj razumljivo predstavil svoje poglede 
tudi »negeštaltističnemu« bralcu. 

Prebiranju in navajanju literature drugih modalitet deloma botruje dejstvo, da je na temo 
uporabe metafor v geštalt terapiji napisanega bore malo. Ob tem se mi je tema psihoterapevtske 
uporabe metafor pokazala kot zelo primerna za iskanje vzporednic z drugimi terapevtskimi 
šolami in odkrivanje nekih skupnih temeljev, saj mi je bilo prebiranje »negeštaltistične« 
literature v precejšnjo pomoč pri artikulaciji lastnih misli. Tudi takrat, ko sem opažal določene 
temeljne paradigmatske razlike v pristopih. Pri tem imam na primer v mislih taktično in strateško 
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naravnanost hipnoterapevtske uporabe metafor (Witzum, van der Hart in Friedman, 1988), ki 
je v nasprotju z eksperimentalno procesno naravnanostjo geštalt terapije. Skratka, preučevanje 
uporabe metafor v psihoterapiji ima zame tudi dragocen »kolateralni« učinek: prepričal sem se, 
da se psihoterapevtske šole med seboj lahko bogatimo, tako s podobnostmi kot tudi z razlikami.

V tem članku niti približno ne bom izčrpal vseh možnosti dela z metaforami, kar tudi ni 
moj namen. Zadovoljen bom, če mi bo uspelo vzbuditi zanimanje za metafore in utreti pot za 
nadaljnje raziskovanje možnih uporab in načinov dela z njimi v geštalt terapiji.

Uporaba metafor pri oblikovanju terapevtskega odnosa

Uporaba metafor je lahko učinkovito orodje pri izgrajevanju terapevtske zveze. S pomočjo 
metafor lahko kot terapevt vzpostaviš boljši začetni stik s klientom ter mu pomagaš razumeti: »... 
kaj poskušata početi skupaj in kaj so vajine različne odgovornosti ...« (Joyce in Sills, 2010: 44) 
Na ta način metafore služijo kot most med referenčnim okvirom klienta in referenčnim okvirom 
terapevta. To klienta vzpodbuja, da se bolj angažira v terapevtskem procesu.

Možni načini uporabe metafor v tej funkciji so mnogoteri. Witzum in dr. (1988) na primer kot 
način vzpostavljanja empatične povezave opišejo hipnoterapevtsko tehniko metaforične zgodbe, 
kjer terapevt ponudi »ujemalno metaforo« [angl. matching metaphor] »... ki ponuja dramatično 
tematsko paralelo s klientovo težavo.« (str. 5) Po njihovih besedah želi na ta način vzdramiti 
klientovo pozornost, vključiti zavedno in nezavedno zaznavo in mu dati vedeti, da je razumljen. 

Podobno možnost po mojem mnenju predstavlja uporaba metafor, ki črpajo prenosnike iz 
klientovega poklicnega ali zasebnega življenja. Če je klient po poklicu pek in ga zanima, ali bodo 
za njegovo težavo zadostovala tri ali štiri srečanja, mu terapevt na primer ob začetku terapije 
lahko pojasni, da je terapija, tako kot peka kruha, postopen in relativno dolgotrajen proces – tudi 
on mora v pekarni najprej zamesiti testo, mu pustiti, da nekaj časa vzhaja, ga nato speči in šele 
nazadnje ga lahko toplega in prijetno dišečega ponudi.

Gelo in Mergenthaler v članku, kjer podajata izsledke njune raziskave o povezavi med 
uporabo nekonvencionalnih metafor in čustveno-kognitivno regulacijo v metakognitivni 
interpersonalni terapiji, trdita: »Metafore bi lahko služile kot orodje za premagovanje začetnih 
težav pri razvijanju čustvenih, kognitivnih in socialnih resursov in kompetenc, ki so potrebni za 
vzpostavitev in razvoj dobrega terapevtskega odnosa.« (Gelo in Mergenthaler, 2012: 169) Pri 
tem navajata ugotovitve empiričnih raziskav, da klienti in terapevti v terapijah z dobrim izidom 
v primerjavi s terapijami s šibkim izidom kažejo višji nivo vzajemnosti in medsebojne delitve 
metaforičnega jezika.

Klinični primer: »inženir«

Bogdan je v terapijo prišel, ker je precej napet in v zadnjem času bolj pogosto izgubi živce 
kot sicer. Zaradi tega ga skrbi za njegov zakon in obžaluje, da ne more biti bolj prisoten za svojo 
osemmesečno hčer. Na prvem srečanju mi je povedal: »Lahko sem fizično tam in ji menjam 
plenico, vendar sem z mislimi popolnoma drugje.« Že na samem začetku je poudaril, da je 
inženir in da tudi sicer razmišlja kot inženir: »Če obstaja neka težava, mora obstajati tudi vzrok 
zanjo. Takoj ko ugotoviš vzrok, rešiš težavo, in to je to.« Ob tem sem se počutil nelagodno in sem 
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tudi sam začutil napetost. Ko sem mu to povedal, je bil presenečen in radoveden. Želel je vedeti 
več o moji napetosti. Rekel sem mu, da se zelo zavedam razlik v najinem načinu razmišljanja. 
Niso me skrbele razlike, temveč to, da sem si predstavljal, da verjetno od mene pričakuje, da 
bom z njim delal na »inženirski način«. Nasmehnil se je in potrdil mojo domnevo, ob tem pa 
še dodal, da je to edini način, ki ga pozna, in da se zaveda, da se trenutno nahajava na področju 
življenja, o katerem ne ve veliko – kako upravljati s čustvi.

Tudi v nadaljnjih srečanjih sem še naprej občutil napetost in nelagodje, prav tako sem bil še 
naprej pripravljen z njim o svojih občutkih tudi govoriti. Vendar se je njihova narava in to, kar 
jih je sprožalo, spremenilo. Najbolj sta mi jih vzbujala moja zaznava njegove velike kritičnosti 
do drugih ljudi, zaradi česar sem se tudi sam počutil, kot da sem pod njegovim budnim očesom. 
Potrdil mi je tudi to moje opažanje. Rezultat tega je bil, da sva se oba bolj sprostila in mi je bil 
postopoma pripravljen povedati več o sebi in svojem doživljanju. 

Kar mi je pri njem še posebno zanimivo, je njegova nadarjenost za metafore. V veliki meri je 
prav s pomočjo metafor lahko razrahljal svojo »inženirsko naravnanost«. Da sem prisoten zanj in 
da ga občasno lahko razumem na nekem globljem nivoju, začuti, ko v odziv na to, kar mi pove, 
uporabim metaforo. Eden od načinov, kako se angažira v najinem odnosu, je, da vešče obdela in 
razširi moje metafore in mi tako pove še več o sebi. Primer iz najinega srečanja:

T: Ko vas sedaj poslušam, si vas hkrati predstavljam v luknji. Vidim vas, kako iz te luknje 
pozorno opazujete svet zunaj. Gledate, poslušate. Veliko stvari pride do vas v  tej luknji. 
Po drugi strani pa ne gre veliko ven – ne govorite o sebi in se drugim ne pokažete prav 
veliko. 

B: Ja, natančno tako. Tako je z mano. Ampak ta luknja je bolj kot vrša.

T: Vrša? Kako je ta luknja bolj kot vrša? 

B: Ko gre riba noter, ne more več ven. Ujeta je notri.

T: O, kakšna podoba! Se počutite ujeti v tem položaju?

B: Ja.

Lahko torej rečem, da so metafore pomembno orodje za izgradnjo najine terapevtske zveze 
in vzpostavljanje najinega terapevtskega odnosa, pri čemer nama je v pomoč dejstvo, da oba 
uživava v njih. V osnovi nama metafore služijo kot sredstvo za vzpostavitev najinega trenutnega 
občutka povezanosti, vendar so nama prav tako v pomoč pri raziskovanju njegovega procesa 
kontaktiranja. 

Terapevtove metafore

Gelo in Mergenthaler (2012) ugotavljata, da so bile v študiji primera, ki je bila predmet 
njune raziskave, metafore, ki jih uporabljal terapevt »... pomembno  povezane s trenutki, ki jih 
je opredeljevala aktivacija refleksivnih procesov.« (str. 170) Terapevtov metaforični jezik bi po 
njuno tako lahko označeval »... trenutke, ko je interveniral, tako da je uporabil ali vzpodbudil 
procese refleksije ...« (isto) V praksi to pomeni, da je »... metafore uporabljal selektivno, da 
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bi ponazoril, razjasnil ali bolje pojasnil pomembne in bistvene koncepte« (isto), kar imenujeta 
refleksivna funkcija metafore. 

Kako se to ujema z mojimi izkušnjami in pogledi?  

Klinični primer: »ribje olje«

Na začetku srečanja se mi Jana zahvali za metaforo, ki sem jo uporabil na prejšnjem srečanju, 
rekoč, da je bila zelo učinkovita. Na prejšnjem srečanju mi je pripovedovala o dveh kolegicah 
v službi, s katerima se druži, ker se noče z njima družiti nihče drug. Bila je prepričana, da je to 
njena moralna dolžnost, čeprav ne čuti, da bi sama imela kaj dosti od njihovih pogovorov, saj 
je ob njunem vedenju nenehno razdražena. Ob njenem pripovedovanju sem postal ironičen in 
komentiral: »Zdi se mi, da je vaše druženje z njima zauživanje ribjega olja. Ni prijetno, vendar 
služi dobremu namenu.« Metafora jo je zadela v živo, saj  (česar, takrat ko je vzniknila v meni, 
nisem vedel) res sovraži okus ribjega olja, in so jo starši, ko je bila otrok, silili, da ga je jemala. 
Ko se je naslednjič dobila s kolegicama, se je spomnila na to metaforo in nenadoma je v ustih 
začutila okus ribjega olja. Prepoznala je, da je podoben odporu, ki ga čuti do njune družbe. Ko si 
je dopustila občutiti vse to, je v sebi našla dovolj podpore, da je spregovorila in jima povedala, 
da ji ni več do druženja z njima.

 
Komentar:
Ta primer je zame zanimiv predvsem zaradi tega, kar je klientka sama naredila z mojo 

metaforo. Čeprav se je porodila iz mojega poznavanja njenega fiksnega geštalta skrbi za druge 
na svoj račun in bi skupaj z Gelom in Mergenthalerjem lahko rekel, da je bila z moje strani 
uporabljena v refleksivni funkciji, pa Jana z njo ni ostala le na kognitivnem nivoju. 

»Srečno« naključje je hotelo, da je kot otrok resnično morala piti ribje olje in ji njegov okus 
niti najmanj ni bil všeč, zaradi česar je imela moja prispodoba zanjo še dodaten pomen. Moj 
pomen metafore je bil: »Počnete nekaj, česar ne marate, ker mislite, da to služi dobremu namenu 
(tj. ribje olje naj bi bilo zdravo).« Z njo sem izzval njen introjekt: »Druge moram postaviti 
pred sebe, tudi če mi v resnici ni do tega.« Moja figura je torej bila njen introjekt, s katerim 
prekinja zavedanje svojih potreb, in pitje ribjega olja sem uporabil kot metaforo za njen proces 
introjiciranja. 

Jana pa je na podlagi lastne izkušnje šla še naprej. Svoj odpor do okusa ribjega olja je 
povezala z averzijo do druženja s kolegicama. Metaforo je torej aktivirala ne le na kognitivni, 
temveč tudi na senzorni in afektivni ravni. Osnova metafore je bil zanjo odnos med ribjim oljem 
in druženjem s kolegicama: neprijeten okus ribjega olja (senzorna raven) »je kot« neprijeten 
občutek ob druženju (afektivna raven). To, kar jima je skupno (pomen), je, da niti enega niti 
drugega ne mara. Spomin na okus ribjega olja ji je tako s pomočjo metafore pomagal, da je 
izostrila figuro averzije do druženja s kolegicama, ki jo je sicer z introjektom izrivala v ozadje. V 
konceptih geštalt terapije bi lahko rekel: s pomočjo metafore je ponovno vzpostavila zavedanje 
id funkcije (občutenje averzije) in je bila tako zmožna aktivirati svojo ego funkcijo (odločitev, 
da spregovori in odide).
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 Klientove metafore

Zgornji primer je sicer primer metafore, ki jo je ustvaril terapevt, vendar si jo je klientka 
prisvojila in je tako metafora postala njena. Sklada se s tem, kar zapišeta Gelo in Mergenthaler, 
ko ugotavljata, da so klientkine metafore v njuni raziskavi »... težile k označevanju trenutkov, 
ko je bila sposobna reflektirati svoje emocionalno doživljanje /.../ in trenutke terapevtske 
angažiranosti ...« (Gelo in Mergenthaler, 2012: 170) Po njunem mnenju so tako »... verjetno 
olajšale procese čustveno-kognitivne integracije in čustvenega uvida /.../ in ji tako omogočile, da 
se je začela zavedati svojih mentalnih stanj ter problematičnih medosebnih odnosov ...« (isto) To 
imenujeta integrativna funkcija metafore. 

Metafore, ki jih ustvari klient, so zame najbolj zanimive. Geštalt terapija se mi s svojo 
eksperimentalno naravnanostjo in tehnologijo, odprtostjo za klientovo doživljanje in pomene, ki 
jih oblikuje klient sam, ter z razumevanjem realnosti kot nenehnega procesa, ki ga sooblikujemo 
in ki nas sooblikuje skozi kontakt, zdi zelo primerna za delo s takšnimi metaforami. Bilo bi v 
nasprotju z naravo geštalt terapije, če bi skušal izoblikovati neke fiksne protokole dela z njimi, 
zato pozornost raje usmerjam na njihov potencial, ki sam po sebi omogoča veliko raznolikih 
načinov uporabe, odvisno pač od ustvarjalnosti terapevta. 

Delo z metaforami

Moje vodilo pri aktivnejšem delu z metaforami je moje trenutno razumevanje živih metafor 
(pri čemer želim dodati, da klientu lahko med drugim pomagamo tudi oživeti njegove mrtve 
metafore). Žive metafore v skladu z mojo izkušnjo vznikajo iz še nedoločnega, neizdiferenciranega 
telesnega doživljanja v ustvarjalnem aktu oblikovanja novih, svežih pomenov realnosti našega 
življenja. V tem smislu so zapolnjevanje semične praznine, o kateri piše Ricoeur, oziroma živi 
izrazi, ki izrekajo živo eksistenco. Povedano bolj geštaltistično: žive metafore lahko, če jih 
polneje aktiviramo, služijo kot most med figuro in ozadjem, tako da pomagajo obogatiti figuro z 
elementi, ki so prej ostajali v ozadju. 

Ta pogled v določeni meri sovpada z ugotovitvami interdisciplinarne raziskave, predstavljene 
v poglavju Telesni spomin in vznik metafor v gibanju in govoru: interdisciplinarna študija 
primera, v povezavi s plesno/gibalno terapijo. (Kolter in dr., 2012) Temeljna ugotovitev te 
raziskave je, da aktivirana metaforičnost omogoča prehod iz implicitnega telesnega spomina 
v ekspliciten, verbaliziran spomin. Moj pogled in ugotovitve te raziskave, čeprav ne moremo 
potegniti popolnega enačaja med njima, sovpadajo v dveh ključnih točkah: 

- vse se začne v telesu;

- metafore omogočajo prehajanje iz implicitnega (ozadje) v eksplicitno (figura).

Klinični primer: »Jaz sem reka.«

Na izobraževalni delavnici se je Brigita v odziv na moje predhodno izkustveno delo z drugo 
udeleženko javila, da bi delala z mano. Tema, ki je vzniknila zanjo, je bila njen odnos z očetom. 
Brigita je privlačna ženska, stara malce čez trideset let. Je srečno poročena in ima dve sestri. 
Njen oče je bil v vojni in trpi zaradi posttravmatske stresne motnje. V preteklosti se je včasih 
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zelo čudno obnašal. Za kaj pravzaprav gre, je dojela šele, ko je kot študentka psihologije prvič 
slišala za to motnjo. 

Ko sediva drug nasproti drugemu, mi pove, da čuti, da je med očetom in njo nekaj 
nedokončanega in da je to pomembno. Obenem pa ji je težko govoriti o tem. Prizna, da niti sama 
dobro ne ve, za kaj pravzaprav gre, saj je občutek precej nejasen. O tem se ne želi pogovarjati s 
svojim možem, ker noče pokvariti njegovega dobrega odnosa z očetom, kar bi se lahko zgodilo, 
če bi mu povedala, kakšen je bil oče v preteklosti. Zdi se ji, kot da je vse skupaj zakopala nekam 
globoko vase in se temu izogiba. Toda sedaj je nekaj v prejšnjem delu z drugo udeleženko to 
znova vzbudilo.

Povem ji svoj vtis, da se je s tem naučila živeti tako, da je otrdela in zakrila svojo mehkobo 
in ranljivost. Ona mi pritrdi in obenem pove, da ji je že veliko ljudi reklo, da je zelo podobna 
svojemu očetu in da se z očetom pogosto spopadeta in prepirata. Ko govori, na njenem obrazu 
opazim mehkoben izraz. Njene oči postanejo vlažne. Ko ji to povem, skuša spremeniti temo, 
vendar vztrajam. V nekem trenutku se »raztopi« in mi izrazi hvaležnost, da jo vidim.

Vprašam jo, kaj občuti v telesu, ko mi to reče. Odgovori mi, da čuti, kot da bi se njen prsni 
koš odpiral in bi iz nje tekla reka, v smeri proti meni in navzven v svet. Povabim jo, da se 
poistoveti z reko in mi pove nekaj o sebi kot o reki. 

Ob moji sugestiji je zmedena. Vpraša me, kako naj to naredi in kaj naj mi pove kot reka. 
Predlagam ji, da sebe opiše kot reko – kakšna je. Pove mi, da je podobna reki, ki teče skozi 
njen rojstni kraj. Opiše barvo, bistrost in kako teče skozi sotesko. Njeni opisi so zelo konkretni, 
vendar lahko vidim, da se je vživela, zato ji predlagam, da mi pove še kaj o sebi na splošno in 
izrazi tudi kakšno bolj abstraktno kvaliteto sebe kot reke.

Odzove se: »Lepa sem in živa.« Ko to reče, začutim ganjenost. Ko jo pogledam, lahko v njej 
vidim obe kvaliteti. To ji tudi povem in Brigita začne jokati. 

Čez čas, ko oba užijeva intenzivnost tega trenutka, jo vprašam, ali si lahko predstavlja 
očeta, kot da sedi nasproti nje in mu pove isto: »Lepa sem in živa.« To tudi naredi in zave se 
pomembnosti tega zanjo. Nazadnje doda: »In želim si, da bi me videl in me cenil.«

Komentar:
Brigitina figura, zaradi katere je želela delati kot klientka, je bila njen odnos z očetom. Ob 

tem se je zavedala nejasnega občutka nečesa nedokončanega. Metafora reke, ki je vzniknila iz 
telesnega občutenja v kontaktu z mano, ji je preko identifikacije z njo (osnova metafore je bila 
lepota in živost), omogočila, da si je lahko ozavestila in ubesedila svojo potrebo po potrditvi 
(splošni: »tok reke navzven, v svet« in očetovi: »želim si, da bi me videl in me cenil«). 

Izvor metafore je bil v Brigitinem telesnem doživljanju, metafora sama pa je služila kot 
»most« med telesnim občutenjem nedokončanega geštalta (ozadje) in odnosom z očetom (figura). 
S pomočjo metafore je figura postala bolj jasna in njeno zavedanje bolj celovito – metafora je 
razjasnila, da jo žene potreba po potrditvi (»Lepa sem in živa in želim si, da me vidiš«). Figura 
je tako dobila nov pomen: »V odnosu z očetom si želim njegovo potrditev.«

Ob tem se mi zdi pomembno poudariti, kar verjetno velja tudi nasploh v psihoterapiji in 
ne le v geštalt terapiji, da metafora sama po sebi ne bi delovala, če ne bi s klientko najprej 
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skupaj vzpostavila ustreznih pogojev v najinem odnosu. Brigita je čutila dovolj zaupanja vame, 
da si je lahko dovolila občutiti svoje začetno nejasno vznemirjenje, ki je gnalo njeno figuro, 
jaz pa sem bil dovolj vztrajen v svojih sporočilih, da jo vidim, da sva se lahko skupaj prebila 
skozi njeno defleksijo, s katero je prekinjala kontakt z mano (poskus spreminjanja teme, ko sem 
opazil vlažnost v njenih očeh). Ko si je dopustila »zmehčati se« in doživeti mojo potrditev, je to 
predstavljalo temeljno podporo, da je s pomočjo metafore ozavestila potrebo po potrditvi tudi v 
odnosu z očetom.  

Zaključek 

Svoj sprehod skozi metaforo in njeno uporabo v psihoterapiji na tem mestu zaključujem, a ob 
tem imam občutek, da sem šele stopil na pot. V samem raziskovanju tematike kot tudi pri pisanju 
prispevka so se mi namreč nenehno odpirali novi vidiki in nekaterih se, tudi zaradi omejenega 
prostora, ki je na voljo, nisem mogel dotakniti. Na primer uporabe metafor v superviziji ali 
pa možnosti razumevanja transfera kot metafore. Kar me prav tako vznemirja, je možnost 
integracije obeh mojih videnj psihoterapevtske metafore kot mostu med klientom in terapevtom 
ter kot mostu med figuro in ozadjem. Zato se mi zdi vredno raziskovati naprej.

Svoja temeljna prepoznanja, ki so se mi jedrila med samim pisanjem in za katera menim, 
da bodo predstavljala osnovo mojega razumevanja tudi v prihodnje, lahko ob tem strnem v 
naslednje misli: če sem zvest načelom geštalt terapije, dela z metaforami ne morem strpati v 
protokole, kajti vsak primer, ko živa metafora vznikne v terapevtskem odnosu, je svojstven. Kljub 
temu pa mi je kot geštalt terapevtu na voljo tehnologija eksperimenta, kjer sta edini omejitvi 
etičnost in meje moje lastne ustvarjalnosti. V zadnjem kliničnem primeru sem prikazal uporabo 
identifikacije z metaforo, ki bi se jo na primer dalo razvijati naprej in metaforo tudi odigrati ipd. 
A bolj kot sama tehnologija eksperimenta so pri tem pomembne druge stvari: kakovost odnosa 
med klientom in terapevtom; poudarek na procesu kontaktiranja; povabilo klienta v neposredno 
doživljanje (temeljni namen eksperimenta v geštalt terapiji) – se pravi tudi v neposredno, celovito 
doživljanje metafore. In nenazadnje čim bolj poglobljeno razumevanje metafore kot take ter z 
njo povezanih principov, s čimer sem svoj sprehod tudi začel.
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Rudi KOTNIK

Uporabna fenomenologija: 
njena načela v psihoterapevtski praksi

Phenomenology in Psychotherapeutic Practice 

Povzetek

Prispevek je prikaz možnosti, ki jih psihoterapevtskemu delu ponujajo fenomenološka načela. 
Skozi primere je predstavljen uporabni vidik fenomenologije, za katerega je značilna pro-

cesna in relacijska naravnanost. V procesni orientaciji sledimo fenomenološkemu načelu razvi-
dnega in zato začenjamo z retrofleksijo. Pozorni smo na to, kako oseba retroflektira, se pravi s 
projiciranjem, in kako projicira, se pravi z introjekti. To tudi pomeni, da ne iščemo vzrokov in 
odgovora na zakaj, ampak na kako. To pomeni ozaveščanje »mehanizma«, ki omogoča posame-
zniku uvid v to, kaj in kako dela ter na dolgi rok pomeni uvid v moč, možnost lastne dejavnosti.

Ključne besede 
fenomenologija, proces v psihoterapiji, retrofleksija, projekcija, introjekcija 

Abstract

The paper presents possibilities for psychotherapeutic work offered by phenomenological 
principles. The presented examples are focused on practical aspects of phenomenology and 

its process and relational attitude. In the process oriented approach a therapist starts with the 
obvious and pays attention to how a person retroflects (by projecting) and how she projects (with 
introjects). A psychotherapist does not search for causes and answers to the why, but to the how. 
By being aware of the how, person can get an insight into what he does and how he does. In a 
long run he is becoming aware his human agency.

Key words 
phenomenology,  process in psychotherapy, retroflection, projection, introjection 
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Uvod

Naslov članka nakazuje na uporabnost fenomenologije tako na psihoterapevtskem področju 
kot na drugih področjih in tudi v medosebnih odnosih vsakdanjega življenja. Lahko ga razume-
mo tudi kot poskus prikaza fenomenologije brez teorije ali pa tudi kot izhodišče, prvi korak za 
vstop v razumevanje fenomenologije kot teorije.

Fenomenološka naravnanost je nekaj, česar se držijo pri svojem delu psihoterapevti, ki želijo 
ostati v stiku s klientom. To se dogaja bodisi po intuiciji ali pa na podlagi znanja in izkušenj. Po 
drugi strani pridobitve, ki so jih razvile ene modalitete, druge vključujejo v svoj pristop. Če feno-
menološko naravnanost vključujejo tudi druge modalitete (Karlsson, 2010; Owen, 2006, 2007), 
lahko domnevamo, da prinaša nekaj takega, kar ima širšo vrednost. Če se želimo tega učiti, se 
lahko prepričamo, da je fenomenologija kot teorija lahko sicer zelo zahtevna, hkrati pa je feno-
menološka naravnanost v svoji temeljni drži lahko zelo preprosta. V tem prispevku želim bralko 
ali bralca uvesti v prve korake te naravnanosti, ki jih tudi sicer delamo skupaj s študentkami ali 
študenti. Oprl se bom na enega od mogočih teoretskih modelov in ga priredil namenu predstavi-
tve. Pri tem naj omenim, da opis izkustva ne more nadomestiti samega izkustva.  

Primer vaje kot uvajanje v uporabno fenomenologijo 

Pri uvajanju v prve korake fenomenologije in fenomenološko naravnanost uporabljam vajo, 
ki sem jo povzel po Judith Brown (1996: 118–122). Sama vaja je (spet) izjemno preprosta in 
obenem tudi izjemno zahtevna. Hkrati odpira tudi teoretsko kontroverznost fenomenologije. 
Vaja je namenjena delu v dvojicah ali trojkah, kjer vsak opravlja vse tri vloge: »terapevta«, »kli-
enta« in opazovalca. Bistvo navodila je razvidno iz treh preprostih besed: opažam, domnevam, 
doživljam. Terapevtova vloga je omejena zgolj na tri stavke, ki jih začenja s temi besedami in 
nadaljuje. Klient se sicer prepušča dogajanju, vendar ne sme govoriti. Ta minimalizem zajema 
hkrati bistvo fenomenološke naravnanosti, njeno težavnost in kontroverznost. Da bi se izognili 
nesporazumom, je koristno ta preprosta navodila najprej pojasniti. Zato pojasnjevanje običaj-
no začnem z izmišljenim primerom, ki je sicer bolj karikiran, a lažje razumljiv: »Vidim, da 
stiskaš pesti. Domnevam, da si jezen. Ob tem me je strah.« To je primer, ki kaže, da začnem z 
opažanjem, se pravi s tem, kar vidim, zato bi bilo navodilo lahko tudi vidim. Ob tem lahko kaj 
domnevam, o tem razmišljam, sklepam in to povem. Hkrati sem pozoren na svoj notranji odziv 
na opažanja in domneve in povem tudi to. Tretji del navodila bi zato lahko bil občutim. Čeprav 
je vaja videti preprosta, izkušnje kažejo, da v izvedbi vaje udeležencem predstavljata precejšnjo 
in pogosto težavo doslednost ostajanja zgolj pri opažanju in razlikovanje med tremi področji 
izkustva. 

Lastna izkušnja pri tej vaji se izkaže za pomembno, če ne celo ključno. Skozi to vajo in v 
refleksiji po vaji se udeležencem začenja kazati ta zahtevnost v preprostosti: se pravi prepozna-
vanja in razločevanja, za katero izkustvo pravzaprav gre in kako jih med seboj razločevati. Že 
prvi korak opažanja (vidim) se izkazuje za mnogo bolj zahteven, kot je videti na prvi pogled. 
Pogosto se izkaže, da ne gre za opažanja, ampak za domnevanje ali sklepanje na primer »vidim, 
da si jezen«. Bolj subtilne in kontroverzne so razlike med izražanjem opažanja »opazil sem, da si 
se nasmehnil« in fenomenološko doslednejšo izjavo »opazil sem premikanje ustnic«1  Ni nujno, 
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da to, kar sicer imamo za nasmeh, to tudi je. Da ne omenjamo tega, da je »nasmeh« lahko izraz 
tudi neprijetnih občutkov, npr. nelagodja ali še marsičesa drugega. Tu se odpirajo nova vpraša-
nja, kot je naša zmožnost, kaj v jeziku lahko zajamemo in izrazimo in kakšne konvencije na tem 
področju sploh lahko imamo. To so torej vprašanja, ki se ob tem sprožajo in so lahko predmet 
nadaljnje obravnave v diskusiji, ki tako prehaja na teoretično raven. Za naš namen je pomembna 
temeljna naravnanost in zavedanje o pomembnosti tega načelnega razlikovanja za terapevtski 
proces oziroma ohranjanje stika s klientom. Se pravi, pomembnost tega, da terapevt s korakom 
iz opažanja v domneve ne gre predaleč in ne prekine stika (da se klient ne umakne, zapre vase 
ob občutku, da je nerazumljen, ali da ga terapevt vodi v smer, ki je terapevtova in ne klientova). 
Pri tej vaji lahko ugotavljamo te načelne razlike in se v primeru opažanja, ki ni več to, ampak je 
domneva, odločimo za korak nazaj. Ugotovimo, kaj je bilo tisto opažanje, ki smo ga preskočili, 
in se vrnemo nanj. V jeziku teoretske fenomenologije bi tako poenostavljeno rekli, da smo izve-
dli fenomenološko redukcijo. Ob tem se odpre že znana dilema, ali si terapevt lahko privošči in 
izraža domneve. Ta dilema nima enoznačnega odgovora in se ponavadi izteče v ugotavljanju, da 
je to izrazito kontekstualno vprašanje, kjer je terapevtovo zavedanje njegovega koraka iz opaža-
nja v domnevo predpogoj in ta korak kontekstu primerno tudi uporabi.  

Končno ta vidik vaje ponuja možnost izkustvene poti v razumevanje pojma postavljanja v 
oklepaj ali kar oklepajenja (epochē) kot zavestnega puščanja ob strani vseh teorij in vnaprejšnjih 
sodb. Toda s kakšnim namenom? Drugje in izvorno v teoriji je fenomenološko raziskovanje sicer 
dolgotrajno in skrbno vztrajanje pri opisu za vpogled v bistvo kot končni cilj. V humanistično 
naravnanih psihoterapevtskih pristopih ni terapevt tisti, ki bi imel privilegiran vpogled v bistvo 
klienta. Terapevt je tu olajševalec procesa v njunem odnosu, ki klientu omogoča ne le zavedanje, 
ampak tudi izbiro. Ta razlika je tudi možnost za razumevanje razlike med izvorno (transcen-
dentalno) fenomenologijo Edmunda Husserla in eksistencialno fenomenologijo. Slednja sledi 
predpostavki, da smo ljudje poleg vsega drugega tudi bitja, ki dajemo izkustvu okolja in sebe 
pomen in smo tako pomen-dajajoča-bitja. Psihoterapija je tako skupno raziskovanje vsakokra-
tnega pomena in pomembnosti izkustva za posameznika. Že preprost primer, da ima svinčnik 
lahko pomen orodja za pisanje, igrače ali pa celo orožja, je dovolj, da se zavemo pomembnosti te 
teme. Pa še drug primer: v skupini psihoterapevtskega izobraževanja, ki je skupaj lahko že dlje 
časa, se ponovno srečanje skupine že po uvodnih minutah za nekatere posameznike izkaže kot 
varnost, za nekoga dopust, za tretjega strah.2

Ugotovimo lahko tudi to, da so trije vidiki izkustva v vaji zgolj vidiki celote, ki pa jih je smi-
selno razlikovati. Z vidika teorije smo tako spet pri novem kontroverznem vprašanju, ali sploh 
lahko izrečemo kaj, kar naj bi bilo objektivno, ali pa se zavedamo, da imamo opravka zgolj z 
našim izkustvom, se pravi s tem, kar je v naši zavesti, in slednje vzamemo v zakup. Tudi to ni 
naš namen, ampak omenjam temo kot eno izmed vprašanj, ki se ob vaji odpirajo udeležencem.

Posebno pomembnost v vaji ima tretji del (doživljam oziroma občutim) kot vidik izkustva. 
Lahko je vzvod za olajševanje procesa in lahko pripomore k zavedanju in s tem »zdravilni« funk-
ciji odnosa med terapevtom in klientom. Lahko pa terapevtovo doživljanje proces ovira, če se 
tega, kar imenujemo terapevtov lastni proces, sam ne zaveda. Se pravi, da v proces vnaša nekaj, 
kar ne prihaja iz tega odnosa, ampak od drugje, in ta proces ovira. Na elementarni ravni vaja torej 
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ima svoj pomen.
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usmerja pozornost na lasten proces in na to, kako ta odnos v vsakem trenutku doživlja oseba v 
vlogi terapevta. Ta vaja je koristna v tem pogledu, da usmeri pozornost na nekaj prezrtega ali na 
nekaj, česar »ne bi smelo biti«, kar je treba dati na stran ali celo »premagati«. Posebej je vaja 
koristna za začetnike, ki težko sploh opazijo svoje doživljanje v terapevtskem procesu.3

Lahko se zgodi, da je vaja za začetnike zahtevna zato, ker opažati ni mogoče, če drugi niče-
sar ne pokaže. Vendar se izkaže, da je tudi ta izkušnja lahko poučna. Če sledim očitnemu, lahko 
opazim ravno to nepremičnost. Ko to izrečem, se v polju že nekaj spremeni in opažanje manjše 
spremembe z izrekanjem prinese novo spremembo.

In še nekaj: zgodi se, da udeleženci s ponosom poročajo, kako uspešni so bili v domnevah in 
ugibanju. V tem primeru je vaja spet koristna, ker v diskusiji in spoznavanju načel fenomenolo-
gije udeleženci lahko spoznajo, da so domnevanja ravno tisto, česar se v tem pristopu zavestno 
izogibamo. Še več: domneve so v vaji ravno zato, da se jih udeleženci zavedajo in se jih v bodoče 
učijo zavestno izogibati. 

V nadaljevanju navajam nekaj primerov, ki bodo komentarje k vaji lahko dodatno ilustrirali 
in pokazali na uporabni vidik fenomenologije.

Prvi primer kot ilustracija

Študentka gestaltističnega psihoterapevtskega izobraževanja se mi najavi za razgovor zaradi 
nečesa nezaključenega iz predhodne delavnice. Ob tem, da ne vem za kaj gre, občutim nekaj 
tesnobe, hkrati sem radoveden. S temi svojimi občutki oziroma doživljanjem, ki jih omenjam 
kot sestavni del terapevtskega procesa, se začne najino srečanje, v katerem mi pove neprijetno 
izkušnjo z menoj, ko je v (mentorskem) pogovoru, ki je bil bolj formalne narave, doživljala ne-
kaj neprijetnega, ker je pričakovala manj formalen, se pravi bolj oseben odnos, kjer bi se čutila 
slišano. Pozneje je ugotovila, da jo to spominja na njenega očeta. Spomnim se dogodka in dejan-
sko vidim svoj delež odgovornosti in mi je žal, da se je to zgodilo. Žal mi je tudi, da za to njeno 
potrebo nisem vedel. Po daljšem pogovoru je presenečena nad izidom pogovora in čuti olajšanje. 
Vesel sem tega in me zanima, ali je ostalo še kaj, kar bi jo zanimalo. 

Pravi, da ji »vlečem ven« njenega očeta. Hkrati ve, da bi »morala« reči drugače, ker ve, 
da tega ne delam jaz, ampak ona sama. Pozna torej jezik odgovornosti in ga tudi uporablja. In 
vendar se mi zdi, da mi v tem jeziku odgovornosti nekaj manjka. Opazim tudi, da se med govor-
jenjem še vedno vrača na prejšnji način govorjenja. Torej opazim oboje.  

Ko govori o svojem očetu, pove med drugim, da ga je sprejela takega, kot je, in ne pričakuje, 
da se bo spremenil. Sam vem, da mi ob najinem pogovoru, kjer se ni počutila prijetno, ni dala 
informacij, kaj si pravzaprav želi. Iz tega, kar je povedala o očetu, izvem, da tudi njemu ne pove 
vsega, kar želi. »Saj sem poskusila, pa ni 'nucalo'«, pravi.

Predlagam, da pustiva ob strani jezik odgovornosti in namesto tega pogledava, kako se to 
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3 Pogosto se začetnikom dogaja, da se v procesu potiho sprašujejo: »Joj, kaj moram zdaj 
narediti?« in jih ob tem spremljajo neprijetni občutki. To se seveda dogaja tudi na drugih 
področjih. Kot tako je to doživljanje sestavni del procesa, ki je za potek procesa lahko motnja ali 
pa celo prekinitev.
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dogaja, da »ji vlečem ven očeta«. V celotnem dogajanju opazim, da mi ni povedala, kaj želi. 
Torej nekaj želi, česar potem ne dobi, in vendar zadržuje svojo potrebo (se drži nazaj). Ta proces 
imenujemo retrofleksija, kot obračanje energije proti sebi navznoter namesto navzven. Izvor poj-
ma je sicer že pri Wilhelmu Reichu kot telesni oklep, vendar je sistematično obdelavo in sedanje 
imenovanje doživel pozneje (Perls idr., 1951, str. 146, 455). 

Klientki se isto dogaja in se je dogajalo v odnosu z očetom. Preverim, če so moja opažanja 
pravilna, čemur pritrdi. Zato sem radoveden, kako se drži nazaj. Za očeta pravi, da tako ali tako 
ne bi nič »nucalo«, ker je že poskusila. Ker sva tukaj in zdaj midva, me zanima, kaj jo zadržuje 
v najinem odnosu, da ne izrazi svoje želje. Ugotovi, da je to isti »tako ali tako ne bi nucalo« 
kot pri očetu, in zdaj, ko to pove, se ji spremeni izraz na obrazu in je to zanjo nekaj novega. To 
je odgovor na kako, ki je novost za njeno osebno rast. Spozna tudi to, da je jezik odgovornosti 
introjekt, s katerim si ne more pomagati, ker je to zgolj eden izmed »moram«. Njeno zavedanje 
projiciranja »tako ali tako ne bi nucalo« na najin odnos pa je nekaj novega. 

Za ta proces pa obstaja izraz projekcija (Perls idr., 1951, str. 453–455). Nekritično sprejeta 
sporočila, ki ovirajo rast, imenujemo introjekti, sam proces pa introjekcija oziroma introjiciranje 
(Perls idr., 1951, str. 352). Z vidika razvojne psihologije otrok že zelo zgodaj začenja sprejemati 
iz okolja vse, kar potrebuje za življenje in za rast. Poleg hrane, ki jo najprej (ko je brez zob) 
zgolj požira in pozneje z zobmi prežveči, na neposreden ali posreden način dobiva tudi sporočila 
in imperative (moraš, ne smeš), ki jih zgolj sprejema oziroma »požira« ali pa jih »prežveči« in 
asimilira glede na to, ali njegovo osebno rast omogočajo ali pa ovirajo. Če otrok teh sporočil 
ne upošteva in je kaznovan, ali mu je odtegnjena pozornost, ljubezen itd., potem to neprijetno 
izkušnjo lahko predvidi ali drugače povedano projicira in se ob tem odreka temu, kar bi mu 
omogočalo rast, se pravi se zadržuje ali retroflektira. To bi lahko razumeli tudi kot vzročno-
-posledični niz, ki je sicer lahko zanimiv z razvojnega vidika, ni pa produktiven s terapevtskega 
vidika. Drugi vidik je torej terapevtski in s tega vidika nas zanima, kaj deluje. Izkušnje kažejo, 
da iskanje vzrokov ne. Zato psihoterapevt začne pri retrofleksiji in ne sprašuje, kaj je njen vzrok, 
ampak kako poteka ta proces, da bi z njegovim ozaveščanjem posameznik uvidel in doživel sebe 
kot dejavnika.    

Celoten primer odpira sicer več vprašanj, kot je npr. kontroverznost fenomenološke narav-
nanosti oziroma dilema doslednosti. Ta vprašanja puščam ob strani, ker je moj namen ilustrirati 
pomembnost fenomenološke naravnanosti v »tu in zdaj«. Izhajam iz tega, kar opazim, se pravi iz 
izjav, ki jih slišim o odnosu do očeta in svoje izkušnje z njo v »tu in zdaj«. Ostajam z retrofleksijo 
in me zanima, kako retroflektira. Zavedanje projiciranja je zanjo dovolj za tisti »aha«, ki je nekaj 
že znanega in seveda hkrati novega.

Navajam pa še opis njenega doživljanja, ki mi ga je poslala po e-pošti naslednji dan:

»Kako pa sem jaz doživljala vse skupaj. K tebi sem prišla z občutkom, da pravzaprav 
sploh ni potrebe, da bi vse skupaj podelila s teboj. Ta občutek sem imela prej. K tebi sem 
pristopila z velikim občutkom krivde oz. strahom, kako boš vse skupaj sprejel in da te 
ne bom prizadela. Ko sedaj razmišljam, imam tudi pri očetu vedno v glavi odgovornost 
do njega, da ga ne bom prizadela. Kaj konkretno pa sem doživljala med zgoraj opisanim 
pogovorom. Po eni strani mi je bilo zoprno. Ker sem spet jokala in na nek način sem bila 
razočarana nad seboj, da sva spet pri fotru. Ko pa si me usmeril nazaj na najin odnos, se 
je moje doživljanje spremenilo. Med samim pogovorom sem bila zmedena, težko sem 
ločila med tabo in očetom in težko sem se fokusirala samo na najin odnos. Čutila sem 

Uporabna fenomenologija: njena načela v psihoterapevtski praksi



134

bolečino v vratu in v prsih. Ko pa sem dojela, da je lahko drugače, da sem lahko slišana, 
se je bolečina zmanjšala. Ne, ni izginila, je bila pa veliko manjša. In danes, ko to pišem, 
se mi zdi, da sem pridobila izkušnjo, da pa ni vedno vse brez veze in da so stvari lahko 
tudi drugačne. Seveda pa se moram v trenutkih, ko mi bo 'spet nekdo vlekel ven očeta', 
tega spomniti.«

V čem je pomembnost tega primera? Najprej v tem, da nazorneje ilustrira terapevtovo doži-
vljanje kot sestavni del terapevtskega procesa, in tudi v tem, da pokaže pomembnost razvidnosti 
tega, kar se dogaja v »tu in zdaj«. Vztrajanje pri fenomenološki naravnanosti je torej pot h kon-
taktu in zavedanju. 

Drugi primer kot ilustracija

Pri delu s študenti psihologije na prvi stopnji njihovega študija imamo za 40 študentov na vo-
ljo izbirni predmet Uvod v Gestalt terapijo, ki obsega 15 ur. Delamo v izkustveni skupini, kar je 
smiselno v manjši skupini, zato se študentje razdelijo v dve skupini in v vsaki so tako na voljo tri 
do štiri srečanja po dve šolski uri. Delo po načelih izkustvenega učenja pomeni, da osebno izku-
šnjo povezujemo s teorijo oziroma poskušamo konceptualizirati proces. Drugače povedano, za-
nima nas tudi fenomenološka naravnanost, se pravi, kaj se v procesu »tu in zdaj« dogaja oziroma 
kako to zajeti z ustreznimi pojmi. Navedeno omenjam zato, ker je časovna omejenost pomemben 
dejavnik, saj je za izkustveno delo na tem področju potreben čas za oblikovanje skupine, občutka 
varnosti in medsebojnega zaupanja, da udeleženci lahko delijo svoje izkušnje kot podlago za 
profesionalno učenje. Omenjeni dejavnik sooblikuje položaj, kar bo moč opaziti v naslednjih 
dveh primerih, ki sta opisana v esejih, v katerih je sicer naloga študentk in študentov, da povežejo 
svojo osebno izkušnjo s poznavanjem in razumevanjem teorije tako, da konceptualizirajo svoj 
lasten proces. To pomeni, da je tudi namen predmeta tak in je temu ustrezno prilagojen tudi na-
čin dela v izkustveni skupini, kjer sem sam učitelj, olajševalec procesa in po izkušnji (ali vmes) 
sledeč načelom fenomenologije študentom povem, kaj se v procesu dogaja ali se je dogajalo.

Odlomke iz esejev z opisom osebne izkušnje uporabljam za ilustracijo, ker mi opis doživlja-
nja omogoča, da nazorno pokažem na tiste vidike opisa, ki so pomembni za razumevanje načel 
fenomenologije. Naj torej preidem na prvi primer. Študent v izpitnem eseju piše o svoji izkušnji 
v izkustveni skupini, kjer, kot pravi, je 

nastopila krajša tišina, v kateri sem se zavedal svoje potrebe po aktivni udeležbi v tera-
pevtskem procesu ter učenju na lastnih izkušnjah, na osebno relevantnih primerih. Poro-
dil se je impulz, da bi s skupino in terapevtom delil svoj primer, vendar sem ga skoraj av-
tomatično zatrl, saj sem bil prepričan, da bi skupina na to reagirala z odkritim ali prikritim 
neodobravanjem (češ da tratim čas skupine, ter jih bremenim s svojimi problemi, kateri 
povrh vsega še nobenega ne zanimajo), ter da me bo terapevt videl kot nesposobnega in 
šibkega, saj bi si mislil, da sam nisem sposoben predelati osebnih problemov. Takšno 
zatiranje impulzov, oziroma »proces, pri katerem se energija, ki bi po naravni poti bila 
usmerjena navzven, obrne navznoter« (Sills, Fish in Lapworth, 1995; str. 64), se … ime-
nuje »retrofleksija« in je ena izmed najpogostejših motenj izkustvenega cikla.

Razvidnost je v opisu retrofleksije, v istem stavku pa tudi pokaže, kako retroflektira, se pravi 
s projekcijo.

Rudi KOTNIK  
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Primer je zanimiv z več vidikov. Če preskočimo časovno omejenost, je prvi vidik navzočnost 
načela »tu in zdaj«. V izkustveni skupini je prostor in možnost za delitev osebne izkušnje, ki je 
trenutno v ospredju kot lik v odnosu do ozadja, iz katerega vznikne. Ni potrebe, da bi bila to 
izkušnja osebne narave, ki je vezana na odnose z bližnjimi in kot taka preveč intimna za delitev 
v novonastali skupini. Če je v tistem trenutku v ospredju potreba po aktivni udeležbi v zvezi z 
neko temo »tam in takrat«, ki jo posameznik z nečim zadržuje, potem je to tisto razvidno »tu in 
zdaj«, kar je smiselno raziskovati. Seveda je kriterij to, kaj od tega ima v sebi »več energije«, 
se pravi, kaj je v tistem hipu lik v odnosu do ozadja. Če se zgodi, da posameznik spregovori o 
svoji dilemi potreba/zadrževanje, je to lahko prvi korak v raziskovanje, kako to počne, ali pa je 
to celo zanj že dovolj, da se ta lik umakne v ozadje in pride v ospredje prvotna potreba oziroma 
tema. V tem primeru se študent ni odločil za aktivno udeležbo, vendar se je v tej »tišini« vseeno 
nekaj dogajalo in ta proces je potem v eseju obširno opisal in ga tudi uspešno konceptualiziral. V 
zgornjem navedku govori o tem, kako retroflektira, se pravi s projiciranjem, kako bi se odzvala 
skupina, kaj bi si mislili posamezniki in kako naj bi ga videl jaz. V naslednjem navedku navajam 
za nas zanimiv delček, kjer pojasni tudi, kako projicira. Govori o sporočilih, ki jih je introjiciral, 
in o tem, kako z njimi projicira: 

Prvi introjekt (iz katerega so izvirale projekcije in posledično retrofleksije, ki so ovirale 
moje aktivno sodelovanje v terapevtskem procesu) je prepričanje, da je iskanje pomoči 
znak šibkosti, oziroma da moramo biti kar se da samozadostni, če želimo biti v življenju 
uspešni. … Drugi (povezan) introjekt, pa je prepričanje, da z razkrivanjem svojih osebnih 
težav druge ljudi obremenjujem, saj jih implicitno prosim, naj mi jih pomagajo rešiti, kar 
pa jih spravlja v neprijetno situacijo, saj imajo že sami dovolj problemov.

Starši in babica so (po mojem takratnem mnenju) neupravičeno izgubili zaupanje vame 
in po nepotrebnem skrbeli za mojo varnost. V tistem trenutku sem sklenil, da je probleme 
najbolje reševati sam, saj (i) ostali pri tem ne morejo pomagati (kot sem zaključil že na 
podlagi prvega introjekta), ter (ii) da s tem, ko razkrivaš probleme z namenom pridobiva-
nja pomoči, ljudi po nepotrebnem razburjaš in jih poleg vseh obveznosti in problemov, s 
katerimi se ukvarjajo, še dodatno obremenjuješ. 

Iz zapisanega lahko sodimo, da študent zna sam slediti svojemu procesu, ki se je dogajal v 
preteklosti, in ga konceptualizirati, kar je prvi korak v možnost procesnega pristopa. 

Pri tem bi rad opozoril na dva vidika pristopanja z omenjenim teoretskim modelom. Prvi, 
študentom bližji (introjekcija – projekcija – retrofleksija), je razvojni vidik in drugi (retrofleksija 
– projekcija – introjekcija) je terapevtski. Pogled, ki sledi vzročno posledičnemu nizu, je seveda 
smiseln za razvojnega psihologa, terapevtski vidik pa kaže že na paradigmatsko različnost. Za 
terapevtsko uspešnost iskanje vzrokov ni produktivno. Preklop na drugačno paradigmo pa zah-
teva nekaj več časa. 

V čem je pomembnost tega primera? Imam vsebino (zgodbo), ki jo v skupini, kjer se za 
zdaj še ne počutim varnega, želim povedati. In vendar je v tem procesu nekaj »tu in zdaj«, kar 
je razvidno in o čemer tudi lahko govorim, če se seveda odločim. Lahko pa ob opažanju svoje 
retrofleksije kot razvidnega in ob pozornosti na kako prepoznavam uporabnost vsega tega za 
vsakdanje življenje.

Uporabna fenomenologija: njena načela v psihoterapevtski praksi
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Tretji primer kot ilustracija

Študentka v svojem eseju piše:

Med samim poslušanjem izkušnje moje kolegice na drugem srečanju … večkrat pomi-
slim na skrb, povezano z očetovim zdravjem … Ponovno občutim razočaranje in jezo 
nad očetovo resignacijo in nezadovoljstvo oditi do katerega koli zdravnika. … Ob tem 
občutim vznemirjenje in predhodna odločitev, deliti zgodbo z drugim, kar naenkrat ni 
več tako pomembna. Čez kratek čas me čedalje bolj stiska v trebušnem predelu, zato se 
zavem, da moram povedati drugim in sploh profesorju svojo izkušnjo in ga tako nehote 
prositi za nasvet. To tudi storim. Po povedanem me preseneti tišina in počutila sem se 
neprijetno zaradi toliko oči, ki so zrle vame. Profesorjev glas, ki mi pove, da se zaveda, 
da mora biti zate težka situacija, deluje name pomirjajoče. Zdramim se, saj se zavem, da 
izkušnje ne bi smela povedati. Pri vprašanju, kaj želim od te situacije odnesti, mi na mi-
sel pride ideja, da od profesorja sedaj ne pričakujem več nasveta oziroma neke magične 
rešitve, ampak se počutim bolje že s tem, ko sem prvič mojo bolečino in dvom vase in v 
moje sposobnosti ubesedila in ga tako razkrila drugim. … Sedaj se zavedam, da nosim 
na plečih preveč bremena in na misel mi pride ideja, da družina od mene pričakuje veliko 
več, kakor sem sposobna. 

Dogaja se, da ljudje pridejo po nasvete v zvezi s situacijo »tam in takrat«, ob opisovanju in 
podoživljanju pa se dogaja proces »tu in zdaj«, kjer je za terapevta mnogo bolj učinkovit vzvod. 
Opisana zgodba najprej opozori na skrb in stiskanje v trebušnem predelu. To je tisto razvidno, 
česar ni treba interpretirati. Je proces retroflektiranja »tu in zdaj«. Energijo, ki teži navzven, štu-
dentka preusmeri nase navznoter do te mere, da jo čuti kot stiskanje. To stiskanje ima lahko tako 
intenziteto, da postane bolečina, in primeri se celo to, kar opisuje neka druga študentka, ko pravi, 
da si je na tak način »pridelala ulkus«. 

Ostajanje pri retrofleksiji kot razvidnem ponuja možnost. Če ostanemo s tem in raziskujemo 
proces, se pravi, kako se to dogaja, potem je zavedanje lastne dejavnosti v tem procesu tudi mo-
žnost za prepoznanje sebe kot dejavnika. Razumljivo je, da si v takih stiskah ljudje želijo nasvet 
o »tistem tam«, za katerega pa se izkaže, da bodisi pomaga ali pa ne. Ljudje še vedno ostajajo 
s stiskami oziroma z načinom, ki si jih ustvarjajo, za kar pa je trajnejša rešitev v ozaveščanju 
procesa »tu in zdaj«. To lahko traja kar nekaj časa, saj se »mehanizmu«, ki se je ustvarjal in utr-
jeval celo življenje, ni mogoče »odreči« v tako kratkem času. Pri tem je pomembno tudi to, da 
ljudje težko sprejmejo, da je ta mehanizem nekaj, kar si ustvarjajo sami, oziroma, da si to delajo 
sami. Tudi to zahteva svoj čas in odprtost za samospoznanje. Terapevtove besede, da si to dela-
sam, lahko stik le oslabijo ali celo prekinejo. Ta čas pomeni tudi enega od vidikov možnosti za 
samorealizacijo, o kateri govorijo načela humanistične psihologije, ko omenjajo človeka kot de-
javnika. Če si človek sam ustvarja stisko ali bolečino, potem lahko sam (ob opori terapevta) tudi 
ozavesti način, kako to dela in postopno ta mehanizem razrahlja oziroma se na daljši rok izkaže 
kot nepotreben. Vloga terapevta je, da spremlja proces in se ustrezno odziva toliko, kolikor je v 
danem trenutku oseba za to odprta, in nič več. V omenjenem primeru, ki ga opisuje študentka, je 
mogoče videti, kaj je v enem srečanju realno mogoče. V predzadnjem stavku lahko preberemo, 
kaj ji je tisto srečanje prineslo, se pravi, da se počuti bolje »že s tem, ko sem prvič svojo bolečino 
in dvom vase in v moje sposobnosti ubesedila in ga tako razkrila drugim«. Opazimo lahko še 
en vidik tega procesa, ki mu pravimo razgradnja retrofleksije. Če je pred tem retroflektirala, je z 
ubesedenjem svoje stiske nekaj te energije namesto navznoter že preusmerila navzven. Seveda je 
za to potrebno varno okolje in sama omenja, da je to povedala »drugim«. Drugi so tisti, ki tvorijo 
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odnos, v katerem se lahko dogaja »celjenje ran«. To je torej relacijski (odnosni) vidik procesa. 
To, kar je bilo v danem primeru v tistem trenutku realno mogoče, je bil torej kanček razgradnje 
retrofleksije. To je bil osebni vidik procesa oziroma osebne rasti. 

Z vidika profesionalne rasti je njena učna izkušnja razvidna iz uspešne konceptualizacije tega 
procesa:

»Govoriti o osebnih zadevah pred tujci« je introjekt, ki sem ga ponotranjila in tako svojo 
potrebo zamenjam s potrebo mame (introjekcija). Nadalje, projiciram introjekte na pri-
sotne in menim, da mojega vedenja ne odobravajo in tako svoje doživljanje pripisujem 
drugim (projekcija). Namesto, da delujem navzven in tako ne prekinjam kontakta s svo-
jim notranjim doživljanjem, sem energijo usmerila vase (retrofleksija); tj. čutim sram in 
samoobtožujoča čustva. 

Za terapevta je torej pomembno, da izhaja iz razvidnega, se pravi zgolj iz povedanega in 
tistih opažanj, ki še niso interpretacija. To je retrofleksija in sledi možno raziskovanje kako retro-
flektira (s projekcijo) in kako projicira (z introjekti).  

V tem primeru je pomemben še en vidik, ki ga študentka pozneje v eseju jasno konceptua-
lizira:

  
Moja potreba za rast je povedati očetu svojo žalost in razočaranje, a z molkom delujem 
proti sebi. Projekcija … je, kaj si bo mislil oče, če mu razkrijem svoja čustva (me bo oka-
ral, se bo zaprl vase, me ne bo več sprejel…).  Introjekt zaznavam v »pravilu«, da moram 
spoštovati starše in se strinjati z vsemi njihovimi dejanji. Introjekcijo torej projiciram na 
situacijo, vse skupaj pa se izraža kot retrofleksija.

Ker ima ta zgodba zanimivo nadaljevanje, ki ga študentka opiše v eseju, navajam iz sicer 
daljšega opisa za konec predstavitve primera še krajši odlomek: 

Od izkustvene terapije so minili trije meseci in pri sebi opažam, da mi je omenjena te-
rapija spremenila pogled na samo sebe, natančneje, velikokrat se vprašam, kaj želim jaz 
od neke situacije in kako jo občutim »tukaj in zdaj«, predhodno pa sem bila bolj osredo-
točena na ljudi okoli sebe in na doživljanja v preteklosti. Na celotno situacijo z očetovo 
težavo sedaj gledam iz drugačnega zornega kota; počutim se manj odgovorno za očeto-
vo »depresiranje«, odgovorna sem le za svoja doživljanja in zaznavanja. Opazim, da še 
zmeraj želim pomagati očetu, a spoštujem njegovo vedenje ter se velikokrat posvetim le 
svojim sedanjim občutkom, čustvom ter se ne spominjam več preteklih doživljanj. Pri 
sebi zaznam, da ne iščem več nasveta, kaj storiti, bolj pomemben mi je proces kako in ne 
več zakaj.

Zavedam se, da je kratka izkušnja, ki sem jo doživela, le majhen korak proti svoji oseb-
nostni rasti, a sem s pomočjo nje zagotovo spremenila zavedanje notranjih občutij in 
zunanje okolice.

V čem je pomembnost tega primera? Opažanje in ostajanje pri razvidnem v »tu in zdaj« 
olajša preusmeritev pozornosti od problema »tam in tedaj« v razvidnost lastne dejavnosti kot 
retrofleksije. Delitev stiske z drugimi je ne le razgradnja retrofleksije, ampak podelitev tega v 
odnosu, se pravi z drugimi, kar ob razumevanju, sočutju prinese olajšanje. Ta relacijski vidik 
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ilustrira eksistencialno razsežnost fenomenologije. 

Poskus vpogleda v celoto in sklep

Opis vaje in treh primerov je poskus vpogleda v celoto, ki začenja s temeljnimi vprašanji, 
ki jih preko konkretnih izkušenj izpostavi sama vaja: preprostost in zahtevnost temeljnih načel 
fenomenologije. Primeri kažejo skupni imenovalec uporabe teh načel v terapevtskem delu. Prvi 
primer bolj izpostavlja vidik terapevta, druga dva primera pa pokažeta hkrati vidik doživljanja 
klientov in prve korake učenja študentov, ki se učijo tudi konceptualizacije procesa.

V vseh primerih se kaže smiselnost sledenja fenomenološkemu načelu ostati z razvidnim, 
kjer se kaže tudi »energija«. Slednja nudi možnost, da se lik razvije, ojača, postane bolj jasen v 
odnosu do ozadja in je tako možnost za zavedanje. Drugi in tretji primer nista toliko ilustraciji 
terapevtskega dela kot primera ostajanja z razvidnim, se pravi s procesom tu in zdaj. V obeh 
primerih pa najdemo tisti vzvod, ki je tudi sicer za terapevtsko delo izhodišče: retrofleksija.

S prikazom primerov sem za ilustracijo fenomenološke naravnanosti želel pokazati na širši 
pomen in uporabnost pozornosti na procesu »tu in zdaj«. Za psihoterapevtsko delo so fenome-
nološka načela po eni strani preprosta, hkrati pa lahko tudi zahtevna. Eden od izzivov je, kako 
ostati z vsebino, da ne spregledamo pomembnosti tega, kar ponuja proces. Drugi izziv je preklop 
na paradigmo, ki pušča ob strani vzroke in vidi vzvod v kako namesto zakaj. 

V opisanih primerih se srečujemo z retrofleksijo, vendar vedno ni tako. Tudi pristop h kon-
ceptualizaciji procesa je lahko drugačen, saj sem za lažje razumevanje predstavil poenostavljeno 
različico (retrofleksija – projekcija – introjekcija) kot enega od mogočih teoretskih modelov. Za 
kaj več, zlasti za uporabo procesnega dela v praksi, pa sama teorija ne zadostuje, ampak je nujno 
usposabljanje skozi izkustveno delo.
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Bojan VARJAČIĆ RAJKO

Negativna terapevtska reakcija
Negative therapeutic reaction 

Povzetek

Pojem negativne terapevtske reakcije izvira iz psihoanalize in ga skušajo avtorji razumeti s 
pomočjo nekaterih ključnih psihoanalitičnih konceptov, kot so npr. odpor, mazohizem, ne-

gativni transfer ipd.  Negativna terapevtska reakcija je nepričakovano in intenzivno poslabšanje 
psihičnega stanja pacienta v nekem trenutku v analizi, ko naj bi se dejansko zgodilo izboljšanje 
zaradi prejšnjega uspešnega dela in ustreznih intervencij analitika. Dinamika v terapiji postane 
burna, razdiralna. Pojav po mnenju večine avtorjev pelje do prekinitve analize.  Pojmovanja, kaj 
je v ozadju take reakcije, so različna in v skladu z različnimi tokovi v psihoanalizi.

Ključne besede 
negativna terapevtska reakcija, mazohizem, psihoanaliza. 

Abstract

Phenomena of negative therapeutic reaction stems from psychoanalysis. Psychoanalytic 
authors employ various fundamental concepts to understand it – masochism, resistance, ne-

gative transference etc. Negative therapeutic reaction is an unexpected and intensive reaction 
of the patient in analysis, which was so far successful, and after analyst’s proper interventi-
on. Dynamic forces in therapy become turbulent, destructive.  Negative reaction usually brings 
therapy to a premature end. Theoretical understandings of this phenomena are different and in 
correspondence with various psychoanalytical streams. 
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negative therapeutic reaction, masochism, psychoanalysis.  
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Uvod

Negativna terapevtska reakcija (v nadaljevanju NTR) je sicer redek pojav, a očitno dovolj 
pomemben in zagoneten, saj ga skušajo opisati različni psihoanalitični avtorji.

NTR se opisuje s pomočjo različnih ključnih analitičnih konceptov (mazohizma, narcisiz-
ma, zavisti ipd.), ki pomagajo razumeti odpor do temeljite psihične spremembe. Čeprav av-
torji skušajo začrtati jasne obrise NTR, bomo videli, da so pojmovanja dokaj različna, ne le v 
smislu teoretičnega razumevanja, ampak tudi razumevanja pojavnih oblik in faz, ki pripeljejo do 
končnega stadija NTR, ki je, spet različno, za nekatere rešljiv, za druge ne.

Čeprav je NTR specifično psihoanalitičen pojem, je znotraj NTR opisana dinamika do neke 
mere in v nekaterih pogledih najverjetneje znana slehernemu terapevtu, katerega eno od orodij 
dela je uporaba transferja. Pojem je soroden drugim, širše poznanim pojmom, kot so npr. odpor, 
zastoj, motnje v delovni zvezi. Vsi ti pojmi opisujejo določene pojave, značilne za vse psihotera-
pije, ki vsaj v neki meri skušajo doseči spremembo pri posamezniku, ta pa se tej tako ali drugače 
upira. Vprašanje, ki se ga bomo podrobneje dotaknili v zaključku, je, ali je NTR ne le specifično 
psihoanalitičen pojem, ampak tudi specifično psihoanalitičen pojav. 

Teoretična obravnava NTR ni mogoča brez koncepta mazohizma, saj je le-ta v samem bistvu 
reakcije. Zato se bomo na začetku na kratko posvetili prav mazohizmu.

Mazohizem

Freud (1905a) je mazohizem sprva obravnaval v okviru seksualnih perverzij, in sicer v 
neločljivem paru s sadizmom, v katerem njuno medsebojno razmerje določa mehanizem obrata 
iz pasivnega v aktivno ter obrat na lastno osebo oziroma navzven, pomembno vlogo pa igra tudi 
fantazija, v kateri se mazohistični subjekt1 identificira s sadističnim objektom, ki mu prizadene 
bolečino. Freud (prav tam) se je spraševal, kaj prispeva k pojavu užitka pri bolečini, in je v os-
novi predpostavil povsem fiziološki proces, ko »[...] seksualno vzdraženje nastaja kot stranski 
učinek cele vrste notranjih procesov, brž ko intenzivnost teh procesov preseže določeno kvanti-
tativno mejo« (str. 83). Bolečina kot intenzivni proces naj bi torej sprožila vzporedno seksualno 
vzburjenje.

 
Pred uvedbo dualne teorije o gonih smrti in gonih življenja je Freud predpostavljal, da je 

sadizem primaren, mazohizem pa sekundaren, pozneje (1924) pa je mazohizem pojmoval kot 
primarnega. Predpostavil je, da gon smrti v organizmu deluje že od začetka življenja. Del gona 
smrti se za namene seksualnih vlog na podlagi libida obrne navzven, del pa ostane zvezan z libi-
dom v lastni osebi in tvori primarni erotogeni mazohizem, h kateremu se lahko prida sekundarni 
mazohizem, ki je posledica introjekcije prej projiciranega sadizma.

V delu Ekonomski problem mazohizma (1924) je Freud ločil tri vrste mazohizma: erotogeni, 
ženski in moralni, pri čemer je videl erotogeni mazohizem kot osnovo vseh vrst mazohizma. Ma-
zohizem je pojmoval kot nedoumljiv pojav, ki obide načelo ugodja: »Če bolečina in neugodje ni-
sta več opozorili, temveč lahko postaneta cilj sam, je načelo ugodja ohromljeno […]« (str. 377).

1 Izraz subjekt bomo v članku pretežno uporabljali namesto izrazov oseba, posameznik, pacient, 
klient, analizand ipd.
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Posebnost moralnega mazohizma je v tem, da je njegova zveza s seksualnostjo zrahljana. Pri 
vseh drugih oblikah mazohizma je pogoj, da trpljenje povzroča ljubljena oseba, pri moralnem 
mazohizmu pa je pomembno trpljenje sámo, ne glede na to, od kod ali koga prihaja: »Pravi 
mazohist vedno nastavi svoje lice, kadarkoli obstaja možnost za to, da dobi udarec« (prav tam, 
str. 388). V osnovo moralnega mazohizma je Freud postavil nezavedni občutek krivde oziroma 
potrebo po kaznovanju, ki izhaja iz njega: »[…] Nevroza, ki je kljubovala vsem terapevtskim 
naporom, v nasprotju z vso teorijo in proti vsem pričakovanjem lahko izgine, če oseba zabrede 
v muke nesrečnega zakona, izgubi premoženje ali jo doleti nevarno organsko obolenje. Tedaj 
ena oblika trpljenja odpravi drugo […]« (str. 384). Freud je poudaril razliko med mazohizmom, 
ki izhaja iz zahteve nadjaza (izhajajoč iz starševske avtoritete in njihovih zahtev), ki povzroča 
strogo vest in moralno zavrtost, ter moralnim mazohizmom: »Pri prvem je poudarek na stopn-
jevanem sadizmu nadjaza, ki se mu jaz uklanja, pri drugem pa, nasprotno, na jazovem lastnem 
mazohizmu, ki zahteva kazen, pa naj ta pride od nadjaza ali od zunaj od staršev« (str. 386). 
Pomembna razlika pa je tudi v tem, da gre pri normalnem mazohizmu nadjaza za premaganje 
in deseksualizacijo Ojdipovega kompleksa, pri moralnem mazohizmu pa je na delu ponovna 
seksualizacija, tj. nezavedna želja biti tepen od očeta za svoje seksualne fantazije in avtoerotična 
dejanja, kar predpostavlja željo po pasivnem spolnem odnosu z njim. Na ta način se k bolečini in 
neugodju pridruži libidinalna komponenta – užitek.

V okviru gonske teorije se je skušal mazohizem pojasniti z udeležbo libidinalne zadovoljitve, 
najsibo neposredno (npr. v okviru spolnih praks, nasilja ipd.) ali pa posredno preko nadjazovega 
pritiska ali moralnega pritiska, ki prihaja od zunaj. V vseh primerih naj bi bila nezavedna osnova 
seksualna, od seksualnosti oddaljene oblike mazohizma pa le neke vrste premestitve, obrati in 
simbolna udejanjenja.

Teorija objektih odnosov je k tovrstnemu razumevanju dodala lastne poudarke. Novickova 
in Novick (1987) mazohizem opredeljujeta kot »[...] aktivno zasledovanje psihične ali fizične 
bolečine, trpljenja, ponižanja v službi prilagoditve, obrambe in gonske zadovoljitve oralnih, 
analnih in faličnih stopenj« (str. 381). Avtorja sta pri delu z otroki opažala dve vrsti mazohističnih 
fantazij. Prva je normalna, prehodna in značilna bolj za deklice, druga pa utrjena, značilna bolj 
za dečke in mnogo manj dostopna obravnavi. Avtorja sta pojasnila razvoj mazohističnih tendenc 
z dinamiko odnosa med materjo in otrokom v najzgodnejšem otroštvu. V tem odnosu mama 
ni zmogla absorbirati otrokovih napetosti in zadovoljiti njegovih potreb. V otroka je ekster-
nalizirala lastne stiske, npr. občutek nemoči, in jih predelovala s pomočjo otroka, s čimer ga je 
prehitro prikrajšala za razvojno nujno občutenje omnipotence. Otrok se je na tako ravnanje odz-
val z obrambno idealizacijo mame in zanikanjem agresivnih teženj do nje. Hkrati je introjiciral 
mamino agresivnost, ki je tako ostala v njem v arhaični obliki, ko še ni bila združena z libidom. 
Separacija od mame ni bila mogoča, saj bi to ogrozilo mamo in jo simbolno ubilo. Otrok je ostal 
zvezan z objektom, ki mu je nudil bolečino namesto zadovoljitve, a ta izbira je bila boljša kot 
popolno umanjkanje objekta. Ali, kot je dejal eden od dečkov v terapiji: »Ko se počutim dobro, 
sem popolnoma sam; ko se počutim slabo, sem s svojo mamo« (str. 361). Mazohistični osebi je 
trpljenje potrebno, da bi se ponovno združila z notranjim objektom. V tej zvezi med objektom in 
bolečino avtorja vidita bistvo mazohizma. Mazohistično strukturo pojasnita kot obrambo zoper 
agresivnost do objekta, kot obrambo pred še krutejšimi fantazijami o poškodovanju telesa ali 
kastraciji, kot način iskanja in ohranjanja objektnih odnosov in kot način zadovoljevanja seksu-
alnih potreb.

Katz (1990) poudarja nestabilnost odnosov mazohistične osebe. Zanjo je navezanost nevar-
na, zato se mora odnos pokvariti. Objekt doživlja kot sadističnega in ponižujočega, hkrati pa ga 
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obožuje in se z njim identificira. V odnosu niha od podrejanja k uporu, saj si odvisnosti hkrati 
želi in se je boji.

Teorija objektnih odnosov po mojem mnenju bolje kot teorija gona pojasni zvezo mazohizma 
z neko subjektovo pridobitvijo. Ta pridobitev tu nima zveze z užitkom, ampak s subjektovim 
boljšim, jasnejšim, bolj povezanim občutjem sebe.

V psihoanalizi je na mazohistične težnje posameznika med drugim mogoče sklepati po kon-
tratransfernih reakcijah analitika, njegovi težnji po ponižanju, kritiziranju in zasmehovanju anal-
izanda (npr. Novick in Novick, 1987). Do zapleta v terapiji pride, ko se terapija, ki naj bi osebi 
predstavljala dobro in korektivno izkušnjo (česar si zavestno želita oba udeleženca), sprevrže v 
igro moči. Dinamika mazohizma namreč tudi pri terapevtu pripelje do opustitve dobronamerne 
drže do subjekta.

Negativna terapevtska reakcija

V psihoanalitični literaturi se NTR prekriva z nekaterimi sorodnimi pojmovanji, kot so npr. 
odpor, zastoj, negativni transfer in karakterna obramba v obliki negativizma. Nekateri avtorji so 
skušali začrtati meje med njimi. Tako naj bi se NTR kazal v težnji sabotirati analitični proces 
in terapevtske pridobitve ter razočarati oz. ponižati analitika, medtem ko je za odpor značilno, 
da gre bolj za obrambo pred nesprejemljivimi impulzi in spomini. NTR se sproži predvsem 
po analitikovih ustreznih interpretacijah in grožnji uspešnega analitičnega dela (Asch, 1976), 
kar za odpor ni značilno. Čeprav nekateri avtorji obravnavajo NTR kot priložnost za uspešno 
nadaljevanje ali poglobitev analize (npr. Horney, 1936; Olinick, 1964; Asch, 1976; Danielian in 
Lister, 1988), pa se NTR v odnosu do odpora kaže kot bolj globalna in praktično nedotakljiva na 
podlagi interpretativnega dela, zato po NTR običajno pride do prekinitve obravnave (Maguire, 
1990). Rosenfeld (1987) meni, da je vloga analitika pri odporu večja kot pri NTR, kjer naj bi 
težava v jedru izhajala iz posameznika.

Za NTR je značilno čustveno burno dogajanje v analizi, medtem ko so za zastoj [angl. stale-
mate, impasse] značilni devitalizacija terapevtskega procesa, posameznikova čustvena monoto-
nost in prevladovanje obrambne intelektualizacije (Maguire, 1990).

Pojmovanja NTR se razlikujejo glede tega, v kolikšni meri pojmujejo prispevek analitika kot 
bistven pri nastanku ter razrešitvi NTR ter v kolikšni meri je NTR premostljiv oz. nepremostljiv.

Freudovo pojmovanje negativne terapevtske reakcije 

Prvi opis NTR je podal Abraham leta 1919, čeprav reakcije ni tako poimenoval. Opisal je 
subjektovo omnipotentnost, kontroliranje analitika in situacije (t. i. analno kontrolo), zavist ter 
spodkopavanje analitičnega procesa. V tem smislu je Abraham zelo sodoben, saj mestoma upo-
rablja razumevanje, ki se je razvilo šele po Freudu.

Prvi opis NTR je Freud podal leta 1923, vendar je že pred tem orisal nekaj značilnosti oseb 
analizi, ki bolj ali manj neposredno zadevajo NTR. Leta 1916 je na primer opisal značajski 
tip propadlih zaradi uspeha. Freud je gradivo za svoj opis črpal iz vsakodnevnega življenja, 
literarnih predlog in analitičnega zdravljenja: »Zato je zdravnik še toliko bolj presenečen, kar 
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zbegan, ko ugotovi, da ljudje včasih zbolijo natanko tedaj, ko se jim začne izpolnjevati globoko 
zasidrana, dolgoletna želja. Kakor da ne prenesejo sreče; ni namreč dvoma, da sta pri njih uspeh 
in bolezen v vzročni zvezi« (str. 254). Freud je tako reakcijo razumel kot vpliv vesti, ki izvira iz 
Ojdipovega kompleksa. Gre za strah pred zmago nad enim od roditeljev v ojdipskem trikotniku, 
kar je za nekatere osebe nevzdržno. Dokler taka želja obstaja le v fantaziji, ni ogrožajoča, ko pa 
se približa možnost realne izpolnitve, se ji jaz postavi po robu. Posebnost reakcije je Freud videl 
v tem, da k nevrozi običajno pripelje zunanje odrekanje, ne pa izpolnitev želje.

Freud je leta 1918 v zvezi s primerom Podganarja navedel opažanje, da je pacient po tistem, 
ko je bil nek simptom v analizi dokončno razjasnjen, temu učinku nasprotoval s poslabšanjem 
simptoma. Taka negativna reakcija prehodne narave je Freuda spomnila na ravnanje otrok ob 
prepovedih. Otroci po prepovedi isto vedenje še enkrat ponovijo, preden ga dokončno prekinejo: 
»Na tak način dobijo občutek, da so prenehali na lastno željo in hkrati niso ubogali prepovedi« 
(str. 69).

V članku Jaz in ono (1923) je Freud prvič poimenoval in opisal dinamiko NTR: »Vsaka 
delna rešitev, ki pri drugih (in bi morala tudi pri njih) povzroči izboljšanje ter začasno odpravo 
simptomov, pri njih hipoma povzroči stopnjevanje bolezni« (str. 347). Pri tej reakciji ne gre zgolj 
za kljubovanje zdravniku, strah pred izgubo bolezenskih dobičkov ali vpliv narcistične nedosto-
pnosti, temveč je dinamski vzrok NTR občutek krivde ali potreba po kazni, ki odraža agresivnost 
nadjaza. Samodestrukcijo, vsebovano v NTR, je Freud (1923, 1937) pojasnjeval tudi z razple-
tanjem libidinalnega in agresivnega gona, ki naj bi bila v normalnem stanju prepletena: »Iz tega 
razpleta naj bi ideal sploh dobil ostro, kruto potezo gospodovalnega moraš« (1923, str. 352).

Pojmovanje Horneyjeve  

Horneyjeva (1936) v NTR vidi vpliv mazohistične strukture osebnosti. Verjame, da je NTR 
ob ustreznem analitikovem razumevanju mogoče premagati. Opisuje pet značilnosti posa-
meznikovega doživljanja znotraj NTR:

1) Posameznik doživi dobro interpretacijo kot impulz za tekmovanje, kot da bi analitik z 
interpretacijo dokazoval svojo superiornost, inteligentnost ipd. Posameznik je ogrožen, 
ker je analitik razumel ali opazil nekaj, česar posameznik ni zmogel sam domisliti.
2) Posameznik doživi interpretacijo kot kritiko, grožnjo svojemu samovrednotenju, 
udarec svojemu narcisizmu. Subjekt izraža težnje po popolnosti, ki so obrambne narave.
3) Interpretacija, ki bi posamezniku pomagala napredovati in doživeti uspeh, je ogrožajoča, 
saj oseba enači uspeh z uničenjem drugih. Če bi osebi uspelo, bi drugi do njega čutili enak 
bes, kot ga čuti sam do drugih, ki so uspešni. Zato se oseba boji, da ga bodo drugi ovirali 
ali se mu maščevali.
4) Posameznik doživi interpretacijo kot obsodbo, zato se skuša proti njej boriti.
5) Posameznik doživi interpretacijo kot zavrnitev na strani analitika. V ozadju te reakcije 
je močna želja po naklonjenosti in sprejetosti pri drugih.

Horneyjeva NTR vidi kot reakcijo v dveh fazah. V prvi fazi se oseba po analitikovih pravilnih 
in pravočasnih intervencijah odzove z olajšanjem, v drugi fazi pa sledi upor zoper analizo in os-
ebo analitika.  
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Vloga agresivnosti in zavisti

Kleinova (1957) NTR razume kot primitivno reakcijo, ki izhaja iz shizoidno-paranoidne po-
zicije in iz zavisti kot temeljnega občutenja v tej poziciji. Kaže se v obliki različnih obramb, ki 
so uperjene proti prehodu v depresivno pozicijo in torej varujejo pred občutki psihične bolečine, 
izgube, krivde ipd. Različne obrambe – npr. idealizacija, razvrednotenje, pohlepna internalizaci-
ja, vzbujanje zavisti v drugih, krepitev sovražnih občutij ipd. – predstavljajo oviro, da bi oseba 
v analizi zmogla vzeti, kar mu ponuja analitik in kar sam čuti, da bi ji lahko v resnici pomagalo. 
Pacient analitiku torej zavida, da je ta zmožen ustvarjati in dajati, zato ga fantazijsko in realno 
napada.2 Pacient analitika napada tudi zato, ker je vanj projiciral lastna preganjalna in ambiva-
lentna občutja. Zavist je lahko odkrita, tako kot pri paranoidnih, ali pa prikrita, npr. ko se kaže 
kot zmedenost ali pa ko oseba sovražni del odcepi od celotnega sebe.

Rivierova (1936) na podlagi teorije Kleinove NTR razume kot obrambo zoper depresivno 
pozicijo. Terapevtska sprememba in s tem premik v zrelejšo depresivno pozicijo bi za osebo 
pomenila grožnjo. Znotraj depresivne pozicije bi se morala namreč oseba soočiti z ambivalent-
nimi občutji do primarnega objekta, torej tudi z agresivnostjo in destrukcijo. Čeprav oseba  sluti, 
da v sebi nosi taka občutja, pa jo je groza soočiti se s psihično realnostjo, ki se odkriva z analizo. 
Posamezniki, ki se odzivajo z NTR, so nezavedno prepričani, da so uničili svoje notranje ob-
jekte, kar jim vzbuja močne občutke krivde. Napredek v analizi bi pomenil, da je rajši kot svoje 
notranje objekte rešil sebe, da je spet poskrbel le zase, da je na nek način izdal svoje notranje 
objekte, slednji pa se mu bodo za to izdatno maščevali. Oseba ne zmore sprejeti pomoči in se 
zateče k manični obrambi, tj. prepričanju, da je zmožna notranje objekte reparirati sama. Analiti-
ka kontrolira in ne dopusti, da bi se v terapiji porušilo njegovo psihično ravnovesje, kar naj bi bil 
tudi razlog, da analize ne prekine. Oseba v analizi seveda nekaj dobiva, ne more pa biti hvaležna 
ali priznati, da je nekaj dobila. Avtorica slikovito opiše doživljanje subjekta na pragu depresivne 
pozicije in znotraj NTR: »To je strah, da če bi bil iskreno in resnično ozdravljen z analizo in 
bi bil končno zmožen opraviti reparacijo, ki jo potrebujejo vsi, ki jih je ljubil in poškodoval, bi 
obseg te naloge posrkal njegov celotni sebe z vsemi atomi njegovih virov, vse njegove telesne in 
psihične moči do konca življenja, vsak vdih, vsak utrip srca, kapljo krvi, vsako misel, vsak tre-
nutek življenja, vso lastnino, ves denar, vse sledi vseh kapacitet, ki jih ima – skrajnost suženjstva 
in samosežig, ki spreleti zavestno imaginacijo. To zanj pomeni zdravje z nezavedne depresivne 
pozicije in njegov neozdravljeni status quo v brezkončni analizi je očitno bolj zaželen kot tako 
pojmovanje zdravja – kakorkoli grandiozno in izjemno se v nekem smislu zdi« (v Valenstein, 
1973, str. 370). Rivierova slika dramatično situacijo osebe, ki je na tanki meji med osvoboditvijo 
izpod jarma kaznujočih notranjih objektov ter suženjskim zavezništvom z njimi. Življenje po 
analizi je brez užitka, obstaja le občutek dolga, služenje ter skrajni napor, celo do same smrti. 
Osebe z NTR se po mnenju Rivierove dejansko bojijo, da bodo znoreli ali si škodili.

Zdravje kot napor

V psihoanalitični literaturi se NTR pogosto povezuje s smrtjo ali kot strah subjekta pred 
lastnim uničenjem zaradi prekinitve simbiotičnega odnosa z notranjim objektom (npr. Freud, A., 
1936, v Olinick 1964) ali pa (podobno kot meni Rivierova) kot občutek subjekta, da onkraj nev-
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roze ni življenja. Limentani (1981) meni, da analizandi doživljajo možnost psihične integracije 
kot usodni korak, po katerem ni več vrnitve. Če je subjekt znotraj nevroze vsaj preživel, ga zdaj 
čaka katastrofa: »Nekaterim pacientom s tem, ko vztrajajo pri bolezni, morda uspe magično 
preložiti smrt in to je lahko res tudi v primeru, ko vsa dejstva kažejo na to, da se spogledujejo s 
smrtjo ali da jih vleče v smrt. Za te paciente pomeni živeti, da bodo v prihodnosti umrli, zato se 
raje odločijo za preživetje kot pa za polno in zadovoljno življenje« (str. 389).3

 
Kako razumeti zvezo med predstavo o zdravju in smrti? Kot je razvidno pri Freudu, se sta-

tus želje spremeni po tem, ko je ta na pragu uresničitve ali uresničena. Enega od vzrokov za 
zvezo zdravja in smrti zato lahko vidimo v razliki med željo in njeno uresničitvijo. V svetu 
želja in fantazij je mogoče več kot v realnem svetu. Fantazija je lahko izjemno polna življenja 
in zadovoljstva, zato je privlačna. V realnost se nikdar ne more prepisati kot cela, ampak je 
vedno soočena z realnimi omejitvami, npr. omejitvami telesa za doživljanje užitka ali omejit-
vami drugih oseb glede pozornosti, ki nam jo lahko namenjajo. Uresničena želja v posamezniku 
nekaj ubije – notranji prostor, kjer se je brezmejno odvijala zadovoljujoča fantazijska dejavnost. 
Iz tega nasprotja bi lahko torej izviral strah, da bi »preveč« zdravja v bistvu pomenilo psihično 
smrt, tj. smrt privlačnih fantazij, ki subjekta napajajo z občutkom živosti. Poleg fantazij so v 
nevarnosti tudi nevrotični rituali ali kompromisne tvorbe, skozi katere je posameznik doživljal 
užitek, ki se mu z grožnjo zdravja odteguje. Nasprotno pa je zadovoljevanje potreb v objektnem 
svetu tvegano početje, vedno pod grožnjo razočaranja, poleg tega pa je bistveno napornejše, saj 
zahteva vedno nove količine objektnega libida.

Drugi razlog zveze smrti z zdravjem je v tem, da oseba, dokler je nevrotična, nezavedno ver-
jame v svojo nesmrtnost. Fantazijski svet je brezčasen, brezmejen, vase zaprt in neuničljiv, saj 
je zavarovan znotraj neprepustnih sten psihičnega aparata. Ozdravitev naj bi v idealnem primeru 
prinesla s sabo tudi spravo z dejstvom smrti. To je v analizi povezano s spremembo v narcistični 
ekonomiji, in sicer z opustitvijo obrambne libidinalne zasedenosti jaza ali, kot trdi Bernstein: 
»Korenine vsega odpora so v narcisizmu, ne nazadnje vključujoč celo odpor, da bi umrli« (1999, 
str. 165).

Narcisizem

Rosenfeld izhaja iz dela Kleinove in poglobi teoretično razumevanje narcisizma. NTR je 
po Rosenfeldu (1987) povezan z delovanjem destruktivnega omnipotentnega nadjaza, ki je del 
subjektovega sebe. Omnipotentni del sebe je samozadosten in neodvisen od objekta, subjekta pa 
napaja z občutji večvrednosti in vsemogočnosti. V analizi je ta del pogosto skrit, odcepljen in 
težko prepoznan, ko pa se njegovo mesto v strukturi osebnosti spremeni, pride bolj do izraza in 
se želi uveljaviti, še posebej, ker ga uvidi vase in v realnost ogrožajo. Ob napredku zunaj stanja 
narcisizma začne omnipotentni del groziti z napadi na tisti del sebe, ki je odvisen od objekta in 
v stiku s hrepenenji in potrebami, ki jih lahko zadovolji le objekt. Ko posameznik prepozna, da 
je odvisen od drugih in ni vsemogočen, se v njem prebudi močna zavist do objektov, ki posedu-
jejo karkoli dobrega (Rosenfeld, 1971). Oseba v analizi ne more prenesti, da bi bila odvisna 
od analitika, ki je od njega psihično ločen; to bi pomenilo, da je šibak. Na podlagi mehanizma 
projektivne identifikacije se oseba z analitikom zlije, tako da ga lahko kontrolira od znotraj, na ta 
način analitikovo ustvarjalnost in delo pripisuje samemu sebi, analitika pa le kritizira in ponižuje 
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(Rosenfeld, 1987).

Posameznik destruktivne omnipotentne dele sebe idealizira, ta del ga zapeljuje in se kaže 
kot benigen; posameznik ga, denimo, lahko doživi kot notranjega guruja in vodjo ali pa si tako 
osebo tudi dejansko najde v zunanjosti. Po tistem, ko oseba pridobi na moči samoopazovanja, 
se zapeljiva narava takega nadjaza prelevi v sadistično: izniči vse posameznikove napore, da bi 
segel po objektu, ga kritizira in mu grozi s smrtjo, posameznik pa v odnosu do njega čuti krivdo 
in občutek, da ni bil hvaležen (prav tam).

Nemogoča separacija

Mahlerjeva (1968, v Asch, 1976) razume otrokov razvoj skozi različne faze objektnega 
odnosa: avtizem, simbiozo, separacijo in individuacijo. NTR je po tej shemi mogoče videti kot 
posledico težav pri separaciji s primarnim objektom, kar se ponavlja v transferju v odnosu do 
analitika. Asch (1976) meni, da se oseba znotraj NTR bori proti zlivanju z analitikom (česar pa 
si pasivno želi), saj se boji izgube lastne integritete. Analitikove interpretacije in celoten pro-
ces analize zavrača ter tako postavlja ločnico med sabo in analitikom (vzporedno pa s svojim 
notranjim objektom), pri osebi z NTR je namreč izkušnja zlivanja tako negativna, da je ne želi 
ponavljati.

Po drugi strani (oz. po drugačnem teoretičnem razumevanju) si posameznik ne more privoščiti 
separacije, saj bi ga to navdalo z občutki krivde do ponotranjenega objekta. Modell (1965, prav 
tam) je skoval izraz separacijska krivda (ki je zgodnejša od ojdipske krivde po Freudu). Imeti 
od objekta ločeno eksistenco pomeni škoditi objektu: oseba doživlja separacijo kot agresivno 
dejanje, zato ostane z objektom zlita, agresivnost pa obrne proti sebi (Asch, prav tam). Omenjeni 
dinamiki (oseba si želi oz. ne želi separacije) sta različni, vendar sta obe del NTR; v nezavednem 
se oseba dejansko giba v polarnostih odvisnost/neodvisnost, težnja po podrejanju/težnja po su-
periornosti ipd. Različni dinamiki sta po mojem mnenju odgovorni za različnost odzivanja osebe 
na analitikovo interpretacijo oz. različnost teoretičnega razumevanja odzivov. Oseba lahko inter-
pretacijo po eni strani doživi kot grožnjo, da se želi analitik z njo zlivati (in tega se oseba boji), 
po drugi strani pa interpretacija pomeni separacijo, tj. analitik skoznjo potrjuje svojo analitično 
vlogo, tj. različnost (oseba pa bi želela čutiti zlivanje).

Asch (1976) je pri subjektih z NTR predpostavil problem v predojdipskem obdobju, v kater-
em je prišlo do razvoja mazohističnega jaza. Oseba z mazohističnim jazom skuša ugajati tistemu 
delu nadjaza, ki zahteva trpljenje in odrekanje kot ceno za svojo ljubezen: »Kaže, da njihova 
značilna ‘potreba po trpljenju’ odraža libidinalne težnje do internaliziranega objekta v idealu 
jaza« (str. 387), ta objekt pa ni ljubeč, ampak sadističen; ko oseba trpi, zadovoljuje ponotranjeni 
objekt in si tako izbori njegovo ljubezen. Ubogljivost in trpljenje osebi ne prinašata le olajšanja 
krivde, ampak tudi narcistično gratifikacijo. Podobno razumevanje NTR je značilno tudi za dru-
ge avtorje. Valenstein (1973) na primer govori o navezanosti na boleča psihična občutja. Oseba 
z bolečo izkušnjo s primarnim objektom v odrasli dobi potrebuje podobne občutke, ker ti zas-
topajo zgodnjega sebe in objekt sebe [ang. self-object]. Oseba za občutek integritete potrebuje 
povezavo z zgodnjim objektom, čeprav je to povezano z bolečino. Opustiti to vez bi pomenilo 
soočiti se s praznino.

Poseben vidik NTR je negativizem, ki je v otroški dobi znak težnje po psihični ločitvi in 
razločitvi sebe od objekta. Gruner (v Limentani, 1981) meni, da je subjektov »ne« gesta dis-
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tanciranja, pri čemer lahko ne pripada različnim fazam ločevanja od objekta. Spitz (1957, v 
Olinick, 1964) razume otrokov ne kot znak napredka od pasivnega k aktivnemu obvladovanju 
okolja ter kot zamenjavo akcije s komunikacijo. Olinick (prav tam) meni, da lahko ne nastopa v 
obliki obrambe pred premočno stimulacijo ali pa – potem, ko je nadjaz že razvit – sporoča: »Pre-
dobro je, da bi bilo res.« Isti avtor (prav tam) razume negativizem subjekta tudi kot obrambo 
pred občutki nemoči, depresije in odvisnosti; subjekt s tem, ko mazohistično besni proti sebi, 
pri analitiku vzbudi omenjene občutke. Subjekt te občutke torej projicira v analitika in se zdaj 
z negativizmom bori proti njim: »Sadomazohizem ‘projicira’ depresijo, negativizem ‘zavrača’ 
depresijo« (str. 546).

Zaključek

Kot smo videli, je možno na NTR pogledati iz mnogih zornih kotov, ki so po mojem mnenju 
vsi relevantni, saj se tičejo različnih plati in plasti psihičnega aparata in njegovega odnosa z zu-
nanjostjo. Od posameznega terapevta, pacienta in aktualne situacije v terapiji bo odvisno, katera 
plat odpora bo v nekem trenutku v ospredju oz., kar se subjekta tiče, katera od plati je tista, ki je 
za zanj najbolj določujoča, rigidna, vpeta v konflikt. 

Vrnimo se k vprašanju, ki smo ga postavili na začetku. Ali je o NTR možno govoriti kot 
o specifično psihoanalitičnem pojavu? Gre za vprašanje, na katerega lahko odgovarjamo le 
teoretično, spekulativno. Dejstvo je, da vse psihoterapije poznajo subjektove odpore in jih v 
skladu s svojo paradigmo tudi opisujejo ter skušajo s svojo tehniko premagovati ali zaobiti. 
Nekatere psihoterapije (npr. terapije, ki izhajajo iz teorije stadijev sprememb Prochaske in Di-
Clementija) ta pojem sicer poznajo, a zavračajo, ker menijo, da tovrsten poudarek lahko terapiji 
škodi oz. da je kontraproduktiven. NTR se, kot smo videli, razlikuje od odpora, zastoja, motenj v 
delovni zvezi ipd. Kot je razvidno iz različnih pojmovanj, je ena od značilnosti NTR, da nastopi, 
ko je analiza že opravila določeno dobro delo in dosegla pomembne spremembe, tako pa zadela 
na še globlje, še manj zavestne, še bolj regresivne plati psihe. Odpor zdaj deluje iz teh - najmanj 
želečih spremembe - plasti subjekta. V tem smislu do NTR ne more priti pri terapijah, ki nimajo 
ambicije doseči strukturno spremembo. Tu pa sta pomembna tudi tehnika in terapevtski okvir. 
Obstajajo terapije, kjer subjekti tako ali drugače regresirajo in je regresija pomembna, da se pri 
terapiji dotaknemo globljih plasti. Vendar, ali ni psihoanaliza specifična v tem, da se vseskozi 
osredotoča na transferju, torej na tem, kako se subjekt v regresiji nanaša na terapevta? Raba 
regresije je v drugih terapijah drugačna, večinoma služi subjektovemu prihajanju v stik z glo-
bljimi plastmi sebe, ob pomoči terapevta, ne pa tudi preko oz. skozi terapevta. Po drugi strani 
bo analitik – če smemo posplošiti – skušal NTR razrešiti, jo pripeljati do uspešnega konca, jo 
problematizirati in ne bo dinamike pretirano miril, jo gasil ali preusmerjal fokus na kaj drugega. 
Predvidevamo, da bi terapevti drugih smeri ravnali drugače (ne bi se spustili v jedro NTR), saj 
izhajajo iz drugačnih predpostavk in ciljev terapije. In slednjič, ali je mogoče, da psihoanaliza 
vzbudi NTR zaradi specifične tehnike, ki ustvari specifično medosebno polje, različno od polj 
drugih terapij? 

Koncept NTR v primerjavi z drugimi koncepti oz. pojavi negativnosti v psihoanalitični 
obravnavi zarisuje neko mejo analizabilnosti in zmožnosti spremembe. Pojmovanja, ki vidijo 
NTR kot le eno od premagljivih reakcij, verjetno  izhajajo iz frustracije in nezmožnosti sprejeti 
popolno nemoč, tj., da analitik včasih pač ne more delovati korektivno ali kako drugače vplivati 
na razplet terapije. NTR je meja analize in lahko bi celo rekli, da je bila analiza, ki je osebo 
pripeljala do NTR, uspešna in da je šlo pri terapiji, ki se je kljub vsemu nadaljevala, za kaj dru-
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gega kot za NTR.
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Bogdan ŽORŽ

Etika in duhovnost – pa še kanček hermenevtike

Ethics and spirituality – and a bit of hermeneutics

V Kairosu 1-2 za leto 2010 sem objavil svoje razmišljanje o etičnih dilemah psihoterapije 
otroka in mladostnika. V letu 2011 je v številki 1-2 objavil svoje razmišljanje na to temo Rudi 
Kotnik, nato sem v naslednji številki (3-4, 2011) objavil svoj odmev na ta Kotnikov prispevek. 
Že v uvodu sem zapisal, da odmeva nikakor ne objavljam kot polemiko, saj Kotnikov članek v 
celoti sprejemam.  Njegov članek me je zelo nagovoril in me usmeril k novim razmišljanjem. 
Po teh objavah sva s Kotnikom nadaljevala dialog na temo etike v psihoterapiji – žal sva ga kar 
prehitro prekinila in tudi ne zaključila. Morda je pa ta »žal« tu celo odveč – saj je potrebno, da 
tako občutljive teme zorijo, dozorevajo, zaključene pa tako ali tako ne bodo nikoli!

Da bi še bolj poudarila dialoškost in ne polemičnost teh najinih izmenjav mnenj, objavljava 
nekaj teh misli v skupnem prispevku – pa vendar z osebno noto vsakega od naju.

V pismu, s katerim  me Rudi Kotnik  povabil k nadaljevanju dialoga,  je napisal, da je zanj 
uganka, kako naj si predstavlja  nove temelje psihoterapevtske etike, še bolj pa to, kako bi to 
izgledalo v praksi, še konkretneje v Slovenski krovni zvezi za psihoterapijo.  Tudi meni je to 
velika uganka - ki kliče k razrešitvi. Nadaljevanja dialoga si torej nisva zastavila kot polemike, 
s katero bi »razčistila dvome«,  ampak kot najino skupno razmišljanje v smeri razreševanja te 
uganke! 

Prvo vprašanje je bilo usmerjeno že v umevanje vloge duhovnosti. Medtem ko sem sam v 
svojem predhodnem razmišljanju  videl duhovnost kot nek nujen temelj etike, je Kotnik duhov-
nost postavil kot »možnost«, ne pa »nujnost«. 

Vsekakor mi je ta Kotnikova razširitev sprejemljiva, čeprav v tem trenutku drugih možnosti 
ne vidim. Vendar: če jih jaz ne vidim, še ne pomeni, da jih ni – in jih je zato smiselno iskati! Vi-
dim pa tu problem tudi kot neko neuglašenost v razumevanju pojma »duhovnost«.  Čeprav sem 
moje razumevanje tega pojma že predstavil v teh prispevkih o duhovnosti in etiki,  ne bo odveč, 
če to storim še enkrat, vsaj v grobem. Zame duhovnost ni isto kot religioznost. Duhovnost je  
nekakšna odprtost za presežno (transcendentno) – torej tisto, kar presega človekovo spoznavno 
zmožnost. Pri tem sem dosleden: če gre za »nekaj«, kar presega človekovo spoznavno zmožnost, 
torej tega niti ni mogoče opredeliti, poimenovati: poimenujemo lahko le to, kar spoznamo. Se-
veda si pa o vsem tem lahko ustvarjamo le takšne ali drugačne predstave - in se potem spet po-
stavlja vprašanje, od kod nam sploh te predstave, kako to, da se o teh »nespoznavnih« »stvareh« 
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sploh sprašujemo. Konkretneje: v duhovnost uvrščam vprašanja smisla življenja, izvora, pa tudi 
vprašanja vrednot, morale.  Tudi v Geštalt terapiji, ki ji oba pripadava,  imamo cel kup pojmov, 
ki jih sam uvrščam v področje duhovnosti. Najbolj očiten tak pojem  je gotovo »kontakt« (ki mu 
sicer jaz, ker ne maram tujk, rečem raje »stik«). Kako lahko kontakt sploh merimo, proučujemo, 
kaj je sploh to »kontakt«?  Tudi Kotnik v zaključnem delu svojega odziva uporablja pojma »od-
nos« in »spoštovanje« - kar je meni še posebej všeč in blizu. V mojem umevanju duhovnosti tudi 
ta dva pojma sodita v duhovnost – saj niti odnosa, niti spoštovanja ne moremo meriti, določati, 
opazovati samega po sebi – lahko imamo le predstave o tem, lahko sklepamo na »odnos« in na 
»spoštovanje« potem, ko opazujemo posameznikovo vedenje.  Religioznost še najbolj poeno-
stavljeno razumem kot skupek, sistem nekih odgovorov, predstav na vsa ta duhovna vprašanja! 
Zato je človek za moje umevanje lahko zelo »duhoven« pa ni religiozen – in obratno; je zelo 
religiozen, pa ni čisto nič »duhoven« (skrajni primer takšne neduhovne religioznosti je funda-
mentalizem). 

Imam občutek, da torej ta dilema glede duhovnosti v razreševanju etičnih vprašanj ni toliko 
načelne narave, ampak bolj vprašanje umevanja pojma duhovnosti. Zato sem tu brezpogojno 
pripravljen  sprejemati tudi drugačne poglede.

V zadnjem času me pa vse bolj privlačijo prizadevanja za utemeljevanje neke univerzalne 
etike. Tudi pri nas, v Sloveniji, se ta prizadevanja širijo, predvsem s širjenjem idej Hansa Künga 
(Deklaracija o Univerzalnem etosu se širi tudi pri nas!). Gre za prizadevanja, da bi utemeljili 
univerzalne etične vrednote, ki so sprejemljive za vse religije in tudi za ateiste, osnova je »zlato 
pravilo«, ki ga vsebujejo prav vse religije, veroizpovedi in verovanja, in je sprejemljivo tako za 
teiste kot za ateiste!

Nekaj podobnega je s Kotnikovimi pomisleki, da brezpogojno sprejemanje vloge neke »viš-
je sile« (ali je to krščanski Bog, ali so bogovi drugih verstev, ali celo neka »praenergija«… ) 
pomeni omejevanje posameznikove svobode in s tem tudi odgovornosti. Tudi tu gre za razliko 
v doživljanju duhovnosti. Zato sprejemam, da za ateista  priznavanje nekega »boga« pomeni 
omejevanje  svobode – upam pa si zato pričakovati, da bo tudi ateist sprejel, da za verujočega 
priznavanje boga pomeni šele predpogoj svobode in odgovornosti.

Vse bolj pa čutim, da poleg razlike v doživljanju, o kateri govorim, gre za razliko v poimeno-
vanju, v ubesedenju tega doživljanja. V dialogu, ki ni polemika, ki ni usmerjen v »prepričevanje 
nasprotnika, da imam izključno jaz prav«,  je zato še posebno pozornost potrebno usmerjati na 
hermenevtiko – vsaj na tisti vidik hermenevtike, ki ga lahko opredelimo kot zavesten napor, da  
se trudimo pojasnjevati svoja stališča poglede, občutke, doživljanja, prepričanja… spoštljivo do 
sogovornika. Da se trudimo vse to izraziti tako, da bo sogovornik čim jasneje razumel, kaj v re-
snici želimo povedati. Prav ob »mejnih« vprašanjih (in etiko ter duhovnost smemo uvrščati med 
ta »mejna« področja, ker gre za teme, ki niso natančno merljive) je ta zavesten napor za jasnost 
razlaganja še posebej pomemben. Bojim se, da je v dosedanjih prizadevanjih za sestavljanje etič-
nih kodeksov prevladal pravniški pristop – iskanje čim bolj »razumljivih« opredelitev je vodilo 
v rabo pravniškega jezika, kar najbrž ni dobro. 

Meni je ta dialog odprl kar nekaj konkretnih vprašanj, ki se nanašajo na postopek oziroma 
delo etične komisije (ali častnega razsodišča) v primeru obtožbe kršitve etičnega kodeksa. Ne 
vem jasnih odgovorov nanje – zato jih bom tu le povzel:
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Prvo vprašanje postavlja že naloga dokazovanja terapevtove zmote ali napake. Le redko je ta-
kšna obtožba pospremljena z nedvoumnimi dokazi. Ko pa ni nedvoumnih dokazov, se postavlja 
vprašanje, komu bolj verjeti  - klientu ali terapevtu? 

Drugo vprašanje je usmerjeno v klienta. Ko se klient pritoži nad terapevtovim odnosom, 
izhaja iz svojega doživetja bolečine, prizadetosti, oškodovanosti. Razmišljam o tem, koliko je 
klientov občutek, doživljanje, da je bil oškodovan, relevanten – če predpostavljamo, da lahko 
tudi majhna napaka hudi boli. Kaj naj bo za odločanje etične komisije  »merilo«: velikost napake 
ali intenziteta bolečine?

V penološki stroki (in kazenski praksi) se vse bolj odločno (kjer je pač to možno) uveljavlja 
restitucija (tudi v obliki tako imenovanega »družbeno koristnega dela«).  Razmišljam, kako tudi 
v psihoterapevtsko etiko vnesti več te restitucije.  Namesto obsojanja in kaznovanja bi lahko na 
nek način naložili »popravo škode« - kjer je pač to mogoče, smiselno, izvedljivo. 

Pomembno vprašanje se mi zdi tudi vprašanje poravnave ali sprave med klientom in terapev-
tom. Ali je to sploh še »etično« - pri tem, ko je pri etičnih kodeksih v bistvu v ospredju kršitev 
etičnih standardov kot takšna, in ne problem škode. Tudi sicer naj bi morebitno materialno po-
pravilo škode oškodovani klient zahteval na sodišču. 

Razmišljam tudi v duhu krščanske morale, v kateri igra bistveno vlogo odpuščanje. Tu trčim 
na zame trenutno pretrd oreh: koliko si lahko neka etična komisija naloži pristojnosti, da odpušča 
»v imenu oškodovanca«.

In še za konec: v sedanjem sistemu me moti že to, da etična komisija »sodi«, razsoja. Ali je 
takšno »razsojanje« sploh še etično? Kako bi se, če bi sploh bila volja za to, lahko izognili temu 
razsojanju? 

Etika in duhovnost – pa še kanček hermenevtike
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Rudi KOTNIK

Epistemološke dileme etičnih 
standardov v psihoterapij

Epistemological dilemmas of ethical 
standards in psychotherapy

V začetku je odnos. (Buber, 1999, str. 19).

Nadaljevanje dialoga s kolegom Bogdanom Žoržem me je z njegovim novim besedilom na-
potilo na ponovno in še bolj skrbno branje njegovega prejšnjega besedila. Pri tem skrbnem bra-
nju sem ob novi in bolj eksplicitni formulaciji njegovega razumevanja duhovnosti, ki vključuje 
svobodo, spoznal dvoje. Najprej sem se zavedel, da sem v njegovem prejšnjem besedilu sledil 
predvsem razumevanju duhovnosti, ki pravo vero distancira od religioznega fundamentalizma. 
Posledično sem v tem sledenju predpostavljal to religiozno interpretacijo duhovnosti in tega 
nisem eksplicitno povedal. Povedal sem, da se sam ne čutim pristojnega za področje duhov-
nosti in dodal, da je zato bolje, da o tem molčim. Zato sem rekel, da se bom omejil le na tisto, 
o čemer lahko govorim. Verjetno je za razumevanje za koga manjkal dodatek, ki ga omenjam 
zdaj, namreč, da sem v svojih komentarjih sledil religiozni interpretaciji duhovnosti, ki sem jo 
takrat lahko razbral v Žorževem razmišljanju. Zanimalo me je torej ozko zastavljeno vprašanje 
implikacij njegovega razumevanja duhovnosti za morebitne duhovne temelje etičnih standardov. 

Ko je kolega Žorž polje razumevanja duhovnosti opredelil in bistveno razširil, se je situacija 
precej spremenila. Obseg pojma duhovnosti se je razširil do te mere, da v nekaterih  razumeva-
njih najdem tudi sebe. Posledično se je območje razlik zožalo, kar olajšuje nadaljevanje dialoga. 
Ko zdaj berem tisto prvo besedilo na drugačen način, lahko vidim tudi tisti vidik, ki je bil prej 
manj jasen. 

Zdajšnje bolj eksplicitno razlikovanje med religioznostjo, ki je »skupek, sistem nekih odgo-
vorov, predstav na vsa ta duhovna vprašanja!« omogoča večji prostor svobode – za razliko od 
prejšnje svobode 'znotraj jasnih »božanskih« ali »svetih« torej nedotakljivih omejitev' (Žorž, 
2011, str. 104). Zdaj lahko vidim tudi ta izrecni poudarek razlike med religijo in duhovnostjo.

Ob tem se mi kaže kot potrebno, da vsaj omenim dvoje, česar sem se zavestno izogibal: 
širšega pojma duhovnosti in etosa. Ob tem pa bi vseeno opozoril na naslov tokratnega zapisa, ki 
je zdaj bolj ekspliciten tudi zato, da poudarim poanto najinega dialoga, ki se v končni instanci 
nanaša na etične standarde v psihoterapiji. S tega vidika bi poseganje na širši (ali pa ustreznejši) 
pomen duhovnosti in na pojem etosa daleč preseglo namen dialoga. Hkrati pa se zavedam, da je 
jasnejše razumevanje pojmov vseeno potrebno.  

Zdaj, ko Bogdan Žorž to pojasnjuje, se seveda odpre novo polje. Za to polje se, kot sem 
izrecno poudaril, ne čutim pristojnega. Hkrati se zavedam, koliko novih problemov odpira, o 
katerih so poglobljeno razmišljali Robi Kroflič, Peter Kovačič Peršin in Vlado Šav (Kroflič idr. 
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2005). Njihovo razpravljanje v delu Etos sodobnega bivanja bi bila pomembna podlaga za razu-
mevanje tako razsežnosti pojma duhovnosti kot tudi pojma etos in seveda njune povezanosti. V 
dialoškem raziskovanje duhovnega temelja človeka ter duhovne tradicije humanističnih vrednot 
so izrekli marsikaj relevantnega tudi za najin dialog. Od vsega tega bi izpostavil le dvoje, kar 
bom kasneje vključil. Eno je rezultat Krofličevega razmisleka o alternativni etični drži in drugo 
je njegovo razmišljanje o možnosti zasnove sekularnega koncepta duhovnosti.

Kolega Žorž pravi, da zanj duhovnost ni isto kot religioznost, ampak je »nekaka odprtost za 
presežno (transcendentno) – torej tisto, kar presega človekovo spoznavno zmožnost«. Če prav 
razumem, ne gre za samo transcendentnost, ampak za odprtost za to transcendentnost. Ta formu-
lacija mi je sprejemljiva, saj tudi sam mislim, da sem odprt za možnost nečesa takega. Odprtost 
pa seveda še ni prepričanje. Konkretneje v duhovnost uvršča »vprašanje smisla življenja, izvora, 
pa tudi vprašanja vrednot, morale…« in med drugim tudi pojem »kontakt« ter pojma »odnos« in 
»spoštovanje«, ki sem ju jaz omenil v prejšnjem svojem besedilu. Za te pojme lahko rečem tole: 
če ti pojmi označujejo duhovnost, je taka duhovnost sestavni del tudi mojega življenja. 

Vendar pa se mi v zvezi s temi pojmi vseeno postavlja nekaj vprašanj. Najprej me zanimajo 
vprašanja o smislu življenja, kjer ima že sam izraz smisel lahko množico pomenov, npr. razlog, 
smoter, namen itd., ki nekatera vprašanja naredijo zelo konkretna in življenjska, druga pa le 
ostanejo splošnejša ali pa dobijo religiozen ali še kakšen drug pomen. Večinoma pa ostajajo kot 
vprašanja, s katerimi se ukvarja filozofija, pa čeprav enoznačnega odgovora ne ponuja. Tudi 
vprašanja vrednot in morale so lahko predmet razmisleka, ki neke odgovore vendarle daje. Želim 
torej opozoriti na razlikovanje med tistimi vprašanji, ki ostajajo znotraj meja izkustva (sodijo v 
duhovnost le v širšem historičnem smislu razvoja človeškega duha) in tistimi, ki te meje presega-
jo. Nekateri omenjeni pojmi se nanašajo na pojave, ki so sicer mogoče videti, da presegajo člove-
ško spoznavno možnost, vendar se včasih izkaže, da je problem bolj v zmožnosti jezika, kako jih 
z njim izraziti. Na take težave opozarja Polanyi (1958), ki pravi: »…tako kot ne moremo izreči 
vsega, kar vemo, tudi ne moremo vedno vedeti vsega, kar implicira izrečeno« (str. 95). Tudi 
zame je pojem »kontakt« ali »stik« večna uganka, kako ga pojasniti, pa vendar velikokrat vseeno 
lahko ugotovimo, kaj je v konkretni situaciji tisto, kar omogoča kontakt oziroma ga preprečuje.

Podobno bi lahko rekli za pojma odnos in spoštovanje. Če želimo v psihoterapevtskih stan-
dardih izčrpno opisati in nedvoumno izraziti pojem terapevtskega odnosa, smo pred nemogočo 
nalogo, saj vsakemu opisu nekaj manjka. Ali je problem v jeziku ali v transcendentni naravi od-
nosa? Če je v slednjem, potem je odnos lahko tista točka, kjer se s kolegom Bogdanom Žoržem 
lahko srečava na način, ki sem ga opisal v prejšnjem besedilu. Če nama obema gre za odnos, 
se bova srečala, vendar se bova lahko razlikovala v tem, ali bova iskala izvor (ali stik) v čem 
drugem ali v samem odnosu. Oba bova (lahko) ta odnos doživljala in doživela in vedela, da je to 
tisto, vendar bova imela različno razlago. Za kolega bi izvor lahko bil v duhovnosti kot transcen-
dentnosti, zame pa bodisi v najini kreaciji, ali se o tem ne bi spraševal ali pa bi bil odprt za kaj 
drugega in s tem dopuščal možnost tudi tega. Slednje zame pomeni tudi to, da sebe v polarnosti 
oziroma alternativi teizem/ateizem ne vidim in mi je preozka.

 Ob tem naj omenim še Krofličevo navezavo na Stanka Gogalo in njegovo razlikovanje med 
(psihološkim) doživljanjem in doživetjem, ki »izvira iz žarišča naše duševnosti« in »močno za-
dene globino celotne osebe«. Za Gogalo (2005) so taka doživetja globlji duševni akti »kot n.pr. 
strmenje, globoko začudenje, osebno spoznanje, trpljenje, razočaranje, doživetje lepega dne, 
časa, pričakovanja, samote, smrtnega strahu, globoke žalosti in globokega veselja, umetnostna 
doživetja lepote, glasbe, religiozna doživetja, doživetja Boga in njegove milosti…« (str. 50-51). 

Rudi KOTNIK
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Gogala tako ponuja pojem doživetja kot pojem duhovnosti, ki je univerzalnejši.

Slednjič pa se mi o vsem tem postavlja ključno vprašanje v zvezi s transcendentnostjo. Kako 
je nespoznatno lahko podlaga etike? Kako bi potem bil to lahko trden ali trdnejši temelj etike? 
To bi seveda lahko bilo mogoče na podlagi istih prepričanj vseh udeleženih. 

In še pomembnejše vprašanje, ki se tiče naslova: kako bi lahko vse to bilo uporabno za etični 
kodeks? Lahko razpravljamo o našem etosu, razmišljamo o teh vidikih našega poklica. Ko pa 
nastanejo konkretni in zelo pereči problemi, ki terjajo presojanje, nam ali bolje rečeno etičnemu 
razsodišču ostane dilema: ali se držati 'črke zakona' etičnega kodeksa in tega, kar je zapisano (in 
izrekljivo ali zapisljivo) in do določene mere preverljivo (več ali manj pa v kritičnih situacijah  
neuporabno) ali pa se 'pogovarjati' o naših medsebojnih odnosih in odnosu terapevta do klienta, 
kjer je sicer ključ, ki pa je s pravnega vidika neuporaben. To je edino, kar mi pride na misel v 
zvezi s konkretnejšimi vprašanji, ki jih postavlja kolega Bogdan Žorž. Med najinim dialogom s 
precejšnjo mero doseženega soglasja in konkretnimi vprašanji iz prakse še vedno ostaja precej-
šnja vrzel, za katero sam ne vidim premostitve. Razen odnosa kot možne stične točke z duhov-
nostjo (v smislu transcendentnosti) v njej zaenkrat ne vidim trdnejših temeljev, ki bi bili seveda 
sprejemljivi za vse udeležene. Kljub trudu za vzpostavljanjem univerzalne etike (Küng), ki bi 
bila za etične standarde po vsej verjetnosti presplošna, je tu še en problem. Razmislek Bogdana 
Žorža je šel v smer trdnih temeljev, ki bi si jih želel kot podlago etičnih standardov. Hkrati pa 
je diskusija v že omenjenem delu Etos sodobnega bivanja med drugim Krofliča pripeljala do 
ugotovitve, da vprašanje sidrne točke alternativne etične temeljne drže, ki jo navaja po Küngu, 
»ostaja neodgovorjeno« (Kroflič idr., str. 107).  

Tako sem pri dilemi, ki se delno dotika Žorževih konkretnejših vprašanj. Večkrat pomislim 
na problematične situacije odnosa terapevt – klient, ki so lahko predmet etičnih »razsodišč« 
ali pa pomislim na naše medsebojne strokovne ali medosebne odnose, na tale način: do kakšne 
mere sledimo svojim etičnim načelom oziroma sledimo svojemu etosu, koliko pa je v omenjenih 
odnosih močnejše v nas tisto, kar je izraz specifičnih karakternih potez, značilnosti, ob katerih se 
v kritičnih trenutkih zgodi, da se težko srečamo, zgrešimo ali pa ostanemo na različnih bregovih. 
Torej dilema.

Bolj kot teoretska utemeljitev mi je pri tem pomemben sam konkreten odnos in bolj kot 
trdnost etičnih temeljev se mi zdi pomembna 'trdnost' odnosov oziroma skrb za odnos. V prej-
šnjem besedilu sem ravno zato ponudil demonstriranje odnosa, vendar sem bil za bralce premalo 
jasen, da mi ne gre za teoretsko razumevanje in utemeljevanje odnosa, kot tudi ne za iskanje 
izvora odnosa. 

Naj to ponazorim z aktualnim primerom v ZDA, ki je te dni zaokrožil po svetovnem spletu 
(Buffalo bus driver stops girl jumping, 2013). Številne spletne strani so posredovale videopo-
snetek, ki ga je posnela kamera avtobusa. Na posnetku vidimo vožnjo avtobusa po nadvozu, ki 
prečka drugo cesto. Vidimo mlado dekle, ki stoji zunaj ograje tega nadvoza in lahko domneva-
mo, da namerava skočiti v globino. Vidimo tudi pešca (ali peško) ter kolesarja, ki gresta mimo 
povsem blizu nje, ne da bi posvetila temu kakršnokoli pozornost. Vidimo, kako voznik avtobusa 
Darnell Barton ustavi vozilo in nekajkrat dekle vpraša, če je v redu. Dekle pogleda njega in dol 
na avtocesto. Potem voznik stopi do nje, jo previdno prime in jo vpraša, če bi želela priti na 
drugo stran varnostne ograje. Takrat prvič spregovori in reče: »Ja«. Vidimo, kako sama dvigne 
nogo na ograjo, voznik, pa jo previdno drži in pomaga preko. Potem se usede poleg nje na tla in 
oba skupaj pričakata reševalce. V reševalni ekipi je bila tudi oseba iz stroke, krizna svetovalka, 
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za katero poročajo, da je bila nežna in sočutna. To je bila njena profesionalna dolžnost. Tisto, kar 
nas fascinira pri vozniku Darnellu Bartonu, je bila njegova izjemna senzibilnost in sočutnost, ki 
je v danem trenutku prišla iz njega kot človeka.  

V kasnejšem intervjuju (Richert in Francis, 2013) na vprašanje novinarjev, če verjame v uso-
do, temu pritrdi in doda, da je bil pač ob pravem času na pravem mestu za to dekle ter doda, da je 
hotel izpolniti to, karkoli je že bilo in pomagati dekletu skozi to, kar se mu je dogajalo. 

Ta zgodba se me je na osebni ravni zelo dotaknila in lahko rečem, da je bilo to posebno doži-
vetje. Hkrati je to zame ilustracija mojega razmisleka in odnosa do celote in posameznih vidikov 
tega zapisa. V tej zgodbi je zajeto bistveno, kar sem želel povedati. Voznik avtobusa je sicer 
postal heroj, vendar je ostal skromen človek, ki je želel pomagati osebi v stiski. To je bilo sicer 
veliko dejanje, ki mu je prineslo svetovno slavo, vendar so taka dejanja lahko tudi zelo preprosta 
dejanja vsakdanjega življenja, ki govorijo o odnosu do drugega kot osebe. Bolj kot teoretski mo-
del, kako ta odnos z njim zajeti, se mi zdi pomembno to živeti. Enako velja za iskanje izvora tega 
odnosa v taki ali drugačni obliki duhovnosti ali pa v tisti človeški kvaliteti, ki jo poimenujemo 
etos. Bolj kot sposobnost intelektualnega diskurza o etosu in bolj kot pripadnost tej ali oni obliki 
duhovnosti ali religioznemu prepričanju je zame pomembno živeti odnos. Omenjena zgodba v 
posnetku nam kaže na en strani brezbrižnost mimoidočih, ki jim niti etični kodeksi niti karkoli 
drugega verjetno ne bodo spremenili njihove moralne drže (ali pa strahu, da jih kdo toži, kar 
je v ZDA pogosto). Na drugi strani zgodba kaže spontano moralno držo, za katero sicer lahko 
rečemo, da ima izvor v taki ali drugačni obliki duhovnosti, vendar se sprašujem, ali je to sploh 
pomembno. Ali je pomemben sam odnos in konec koncev tudi posledice dejanja za drugega, ali 
kaj drugega? Je primarno pomembna zavezanost drugemu ali pravilom, načelom ali pa nekemu 
vrhovnemu principu?

Etični standardi se mi zdijo nujen a nikakor ne zadosten pogoj za postavljanje okvira ozi-
roma mej posameznikovim interesom ali impulzom ali pa nevednosti. Zaenkrat ne vidim zanje 
trdnejšega temelja kot je tisto, kar je moč spoznati, izraziti in posredovati. V presoji ali v dialogu 
o problematičnih situacijah pa nam namesto trdnejših etičnih temeljev ostaja na eni strani iskre-
nost in poštenost udeleženih, na drugi strani pa znanje in izkušnje za presojo med seboj različnih 
doživljanj.    

Zavedam se, da sem v svojem razmisleku lahko marsikaj spregledal, ali pa na to nisem pomi-
slil. Zato temu dopolnjevanju služi dialog, ki je dobrodošel. 
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Prevod: Darja Roškar, Dinko Štajduhar, Miran Možina

Psihiatrija je že dolgo nazaj spoznala vlogo pacientovega zaupanja v uspeh terapije ter po-
membnost ustreznega okvira zdravljenja pri vzpostavitvi in ohranjanju tega zaupanja. Sprejeti 
standardi za prakso poudarjajo, da je vzdrževanje okvirjev terapevtova poklicna dolžnost. Tudi 
sodišča so uvidela osrednjo vlogo, ki jo ima pacientovo zaupanje v odnosu  med zdravnikom in 
pacientom, kot tudi škodo, ki jo povzroča kršenje tega zaupanja:

Javna politika je zaščititi pacienta pred namerno zlorabo moči ter kršenjem zaupanja s strani 
psihiatra, ki  mu pacient zaupa svoje telo in um v veri, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, 
da ga privede do ozdravitve. Ta pravica je zaščitena s tem, da je žrtvi omogočena uporaba civil-
nih sredstev, ne samo za obrambo pred krivico, ki ji je narejena, ampak tudi za zaščito javnega 
interesa (Roy proti Hartogsu, 1975).

Kadar psihiater iz lastnega koristoljubja zlorabi pacientovo zaupanje (namesto da dela v 
pacientovo korist, kot npr. pri hospitalizaciji samomorilnega pacienta ali pri odgovarjanju po-
membnim javnim interesom npr. Tarasoff proti dekanatu Kalifornijske univerze, 1976), pravna 
stroka razpolaga z različnimi civilnimi, kazenskimi in upravnimi sredstvi. Pogosto se pod tovr-
stnimi prekrški misli le na spolno razmerje med psihiatrom in pacientom, a je takšno gledanje 
preozko. Prepovedani so tudi drugi osebni (Figueiredo - Torres proti Nickel, 1991: v razlagi 
tožbe za nevestno zdravljenje je bila navedena trditev, da je psihiater imel spolno zvezo s pacien-
tovo soprogo) in profesionalni odnosi (Združene države proti Willisu, 1990: psihiater je spoznan 
za krivega protizakonitega trgovanja z vrednostnimi papirji na podlagi zaupne informacije, ki jo 
je pridobil od pacienta, ki je bil zakonec zaposlenega v podjetju), ki prinašajo možnost zlorabe 
moči ter kršenja pacientovega zaupanja s strani psihiatra. Razmišljanja o kršenju okvira pa so v 
tem članku omejena na spolne zveze, ker so pravna in strokovna stališča o teh vprašanjih bolj 
izoblikovana.

Kairos 7/3-4/2013 Etika psihoterapije
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PREGLED PRAVNIH PREDPISOV

Civilna odgovornost

Pravo izraža strokovni konsenz, da lahko spolne zveze med psihiatri in njihovimi pacienti 
slednjim, ki so izjemno ranljivi in od psihiatra odvisni, povzročijo znatno škodo. Glede na to 
ranljivost in odvisnost lahko predpostavimo, da spolne zveze med psihiatrom in pacientom ni-
kakor ne morejo biti dogovorne, temveč vedno predstavljajo izkoriščanje. Psihiatri, ki spolno 
izkoriščajo svoje paciente, podlegajo civilnim tožbam, kazenskemu pregonu in disciplinskim 
postopkom stroke. Predmet večine civilnih tožb je nevestno izvajanje zdravljenja in temelji na 
zanemarjanju obveznosti izogibanja namernemu dejanju, ki je vsebovano v večini strokovnih 
smernic o odgovornosti. Kot je že zabeleženo v predhodnih poglavjih, mora tožnik, da bi zma-
gal v postopku, ki temelji na nevestnem delovanju, s pretežnostjo dokazov prepričati sodnika 
oziroma poroto, da je toženi zanemaril dolžnost skrbnosti in s tem neposredno povzročil škodo. 
Obstoj dolžnosti psihiatra – toženega do pacienta – tožnika se opredeli z dokazom o odnosu 
zdravnik – pacient. Ali predstavljajo spolne zveze med psihiatrom in pacientom (ali bivšim paci-
entom) kršenje te dolžnosti ali ne, je predmet standardov stroke, za katere sodišča zahtevajo iz-
vedeniška pričevanja. Vprašanje je, ali je zares prišlo do spolne zveze, nanj pa lahko odgovorijo 
razglednice, pisma, hotelski računi, fotografije in tudi pričevanja drugih oseb, ki trdijo, da so bile 
s strani dotičnega psihiatra spolno nadlegovane. Za dokaz psihološke škode, ki jo je zaradi od-
nosa utrpel tožnik, je v splošnem potrebno izvedeniško pričevanje (v Hare proti Wendler, 1997).

Ob tem odgovoru na delikt, ki temelji na splošnem pravu in so ga ustvarili sodniki, so države 
na problem spolnosti med pacienti in njihovimi psihoterapevti odgovorile na tri načine (Appel-
baum, 1990): z zakonskimi odredbami o obveznem prijavljanju, civilnimi pravnimi sredstvi in 
kriminalizacijo. Zakonske odredbe o obveznem prijavljanju zahtevajo od terapevta, da oblastem 
prijavi vsako spolno občevanje med terapevtom in pacientom, preteklo ali v teku, za katerega 
izve (v Minn. Stat. Čl. 148A.03/2005/; Wis. Stat. Čl. 940.22/2006/). Številne države so spreje-
le civilne zakone, ki prepovedujejo spolne prekrške in v njihovem primeru predpisujejo prav-
na sredstva (Cal. Civ. Code čl. 43.93/2006/, Fla. Stat. Čl. 458.329/2005/, Minn. Stat. Čl. 148.
A02/2005/, Tex. Civ. Prac&Rem. Code čl. 81.002/2005/, Wis. Stat. Čl. 895.70/2006/). Civilni 
zakoni, ki opredeljujejo standard strokovne pomoči, ki prepoveduje spolno občevanje med te-
rapevtom in pacientom, olajšujejo tožbe zaradi nevestnega zdravljenja, odklanjajo usmerjenost 
na razložljivost, utemeljevanje terapevtovega obnašanja in vprašanje pacientovega pristanka ter 
puščajo sodniku oziroma poroti kot edini vprašanji v postopku, ali je bil prekršek storjen in ali 
je nastopila škoda.

Pravna praksa v Minnesoti na primer predvideva osnovo za tožbeni zahtevek proti psihiatrom 
in drugim psihoterapevtom v primeru škode, nastale s spolnim stikom s pacientom (Minn. Stat. 
Ann. Čl. 148A.02 West. Supp. /2005/). Nekateri od teh zakonov omejujejo svobodno razkrivanje 
tožiteljeve spolne preteklosti.

Kazenske sankcije lahko predstavljajo edino sredstvo proti izkoriščevalskim terapevtom, ki 
nimajo zavarovanja pred strokovno napako, nimajo licence in niso člani strokovnih organizacij. 
Nekatere države so spolni prekršek terapevta razglasile za kaznivo dejanje (Bisbing idr., 1995). 
Druge izvajajo kazenski pregon zaradi spolnega izkoriščanja na podlagi obstoječih zakonov o 
posilstvu ali spolnem nadlegovanju (v Ohio O.R.C. Ann. Čl. 2305.111/2006/). Nekatere države 
pa so spolno aktivnost definirale kot civilno in pravno kazensko tožljivo. 

R.I. SIMON, D.W. SHUMAN
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Osnova za kazenski zahtevek zaradi spolnega izkoriščanja proti psihoterapevtu obstaja za pa-
cienta ali nekdanjega pacienta v primeru škode, povzročene s spolnim aktom s psihoterapevtom, 
v kolikor je spolni stik nastopil:

1) v času, ko je bil pacient na psihoterapiji;
2) če je bil nekdanji pacient čustveno odvisen od psihoterapevta;
3) če je spolni kontakt nastal kot posledica psihoterapevtovega zavajanja (Minn. Stat. 
Ann. Čl. 148A.02 West. Supp. /2005/).

Oseba, ki sodeluje v spolni penetraciji z drugo osebo, je kriva spolnega kaznivega dejanja 
tretje stopnje, v kolikor je prisotna katerakoli od naštetih okoliščin: povzročitelj je psihoterapevt, 
tožnik je njegov pacient in spolna penetracija je bila prisotna (i) v času psihoterapevtske seanse 
ali izven (ii) psihoterapevtske seanse, v kolikor sočasno obstaja razmerje psihoterapevt – pacient. 
Tožiteljev pristanek ne predstavlja osnove za obrambo  (Minn. Stat. Ann. Čl. 609.344 /2005/).  

Obrambe

Nedvoumen predpogoj za začetek razmišljanja o obrambah pred tožbami zaradi spolnega 
stika je pacientovo privoljenje, kar je običajno pomemben dejavnik za razlikovanje med primer-
nim in neprimernim spolnim stikom. Ko je osnova za tožbeni zahtevek zakonsko utemeljena, 
bodo toženi uvideli, da so zakonodajne oblasti predpostavile kot pravno dejstvo, da pacienti niso 
sposobni odgovorne izbire v primeru spolnega občevanja s svojimi psihoterapevti. Ko tožba za 
spolno izkoriščanje temelji na konceptu delikta iz splošnega prava, bodo sodišča ravno tako ne-
pripravljena dopustiti obrambo na osnovi pacientove privolitve, doprinosne odgovornosti žrtve 
ali prevzemanja tveganja.

Treba je poudariti, da kadar gre za obrambe s sklicevanjem na standard skrbnosti, na področju 
stroke ne obstaja  »spoštovana manjšina«, ki bi se ukvarjala z zaščito duševnega zdravja in trdila, 
da so spolne zveze s pacienti terapevtske. To stališče je nekoč imelo kar nekaj privržencev, ven-
dar ga niti zasebno niti javno ne zastopa nihče od strokovnjakov na področju duševnega zdravja. 
Nerešeno na področju standarda skrbnosti pa ostaja vprašanje, ali je dopustno imeti spolni odnos 
z nekdanjim pacientom. Da bi videli dokaz o razhajanju stališč glede tega vprašanja, si oglejte 
razlike zgoraj navedenih civilnih in kazenskih odredb Minessote. Civilna odredba prepoveduje 
spolni stik v času trajanja zdravljenja, po njegovem zaključku pa tako dolgo, dokler je bivši pa-
cient čustveno odvisen od terapevta. Nasprotno pa kazenski zakonik prepoveduje samo spolne 
zveze s pacientom, ki je v stvarnem postopku zdravljenja.

Najpomembnejša vprašanja za obrambo, razen če toženi zanika, da je prišlo do spolnega 
stika, ali trdi, da je do njega prišlo dolgo časa po tem, ko je bila terapija že končana, bi lahko bile 
vzročnost in posledice. Tožnik nosi breme dokazovanja, da on (ali ona) ne bi utrpel(a) škode, za 
katero meni, da mu pripada odškodnina, če ne bi bilo toženčevega protipravnega vedenja. Razli-
kovanje med pacientovimi težavami, ki so obstajale pred terapijo, od tistih, ki so bile povzročene 
s spolnim aktom med terapevtom in pacientom, ni ravno eksaktna znanost.
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Kazenske sankcije

Tudi brez ozko strokovnih zakonov, ki kriminalizirajo spolno razmerje med terapevtom in 
pacientom, se lahko spolno izkoriščanje pacienta pojmuje kot posilstvo ali spolni napad, ki sta 
kazensko preganjana po zakonih države, v kateri sta storjena. Pomembno vlogo v oceni, ali 
se lahko kazenski pregon izvaja na podlagi splošnih zakonov o posilstvu ali spolnem napadu, 
običajno igra storilčev način zapeljevanja in starost žrtve. Na primer, spolni akt z aktualnim 
pacientom, ki je izsiljen z uporabo elementov zdravljenja, uporabo groženj ali sile, je lahko 
kazensko iztožljiv na podlagi splošnih odredb o spolnem napadu (Schoener idr., 1989). Trditve 
o »psihološki prisili« z manipulacijo transfernega fenomena niso zadoščale kot dokaz o prisili, 
ki je nujen za obstoj kazenskega dejanja na podlagi tradicionalnih zakonskih odredb o posilstvu 
ali spolnem napadu. V primerih, ki vključujejo mladoletnega pacienta,  je vprašanje pristanka ali 
prisile nebistveno, ker so mladoletne in nepristojne osebe (vključno z odraslimi) nesposobne ve-
ljavnega pristanka. Zato je v primeru predvidenega spolnega odnosa z mladoletno ali nepristojno 
osebo izvzeto vprašanje privolitve.

Številne države so sprejele zakone, ki spolne odnose med terapevtom in pacientom oprede-
ljujejo kot kaznivo dejanje (Bisbing idr., 1995). Kar posebne odredbe loči od splošnih zakonov 
o posilstvu ali spolnem napadu,  je to, da ob teh posebnih odredbah  ni potrebe po dokazovanju 
zavajanja ali prisile in je odpravljena možnost obrambe, ki temelji na privolitvi žrtve. Zakon 
države Wisconsin na primer predvideva, da je katerakoli oseba, ki je terapevt ali sebe tako poj-
muje in ima namenoma spolni stik s pacientom ali klientom v teku odnosa terapevt – pacient ali 
terapevt – klient, ne glede na to, v času katerega zdravljenja, posveta, intervjuja ali pregleda je 
prišlo do spolnega stika, kriva težkega kaznivega dejanja stopnje F (Wis. Stat. Čl. 940.22/2006/). 
Privolitev je v tožbi, ki temelji na tem odstavku, brezpredmetna (Gartrell idr., 1986).

Strokovni disciplinski postopek

Državni odbori za licenciranje imajo pristojnost presoje v obtožbah zaradi strokovnih pre-
krškov ter sprejemanja disciplinskih ukrepov, ki vključujejo tudi suspenz in odvzem licence. 
Civilni osebi ni treba plačati nobene pristojbine niti angažirati odvetnika, da bi vložila tožbo za-
radi poklicnega prekrška. Zato ne preseneča dejstvo, da mnogi pacienti, ki trdijo, da so bili žrtve 
spolnega izkoriščanja s strani svojega terapevta, vlagajo pritožbe na odbore, pristojne za podelje-
vanje licenc. Pregled objavljenih poročil o spolnih prekrških, za katere so sodbo sprejeli odbori 
za podeljevanje licenc, je pokazal, da je bila v večini primerov, pri katerih je obstajal zadosten 
dokaz v podporo obtožbi o izkoriščanju, strokovnemu delavcu odvzeta licenca za določen čas ali 
trajno (v Cal. Bus.&Prof. Code Čl. 2960.1/2006/; Minn. Stat. Čl. 147.091, 147.141 /2005/; Va. 
Code Čl. 54.1-2915/19//2006/).

KLINIČNA OBRAVNAVA PRAVNIH VPRAŠANJ

Pogostost spolnega stika med terapevtom in pacientom

V nacionalni raziskavi o spolnosti med psihiatri in pacienti je 7,1 % moških in 3,1 % žen-
skih anketirancev izjavilo, da so imeli odnose s svojimi pacienti (Gartrell in dr, 1986). Od vseh 
spolnih stikov se jih je 88 % zgodilo med psihiatrom in pacientko ter 1,4 % med psihiatrinjo in 
pacientko. Medtem ko je 38,4 % moških psihiatrov recidiviralo, nobena od terapevtk ni spolnega 
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stika ponovila. Zanimivo je, da je 40,7 %  psihiatrov storilcev poiskalo posvetovanje zaradi svoje 
spolne vpletenosti. Od vseh v raziskavi sodelujočih psihiatrov jih je 98 % izrazilo prepričanje, da 
so spolne zveze s pacienti neustrezne in običajno škodljive. 29 % jih je izjavilo, da bi bila spolna 
zveza po koncu zdravljenja lahko sprejemljiva.

Izmed vseh psihiatrov, ki so sodelovali pri raziskavi, jih je 65 % povedalo, da so zdravili pa-
ciente, ki so bili žrtev spolnega nadlegovanja predhodnega terapevta: 48 % predhodnih terapev-
tov je bilo psihiatrov, 27 % psihologov, 9 % duhovnikov, 7 % socialnih delavcev ter 6 % laičnih 
terapevtov. Psihiatri, ki so zdravili paciente žrtve spolnega nadlegovanja  predhodnih terapevtov, 
so v 87 % teh primerov ocenili, da je pacient utrpel škodo. Le 8 % teh terapevtov je prijavilo 
nadlegovanje strokovnemu združenju ali pravosodnim organom. Nedvomno so vsi ti podatki le 
omejene ocene. Problem je najverjetneje veliko bolj razširjen in poleg psihiatrov zajema tudi 
druge strokovne delavce.

Odstotek terapevtov, ki priznavajo spolni stik s pacienti, je v stalnem upadanju. Raziskava iz 
leta 1989, ki je zajemala 4800 psihiatrov, je pokazala stopnjo spolnih stikov med terapevtom in 
pacientom: 0,9 % med terapevti in 0,2 % med terapevtkami (Borys ini Pope, 1989). Jasnega ra-
zloga za ta upad ni. Pretirano optimističen pa se zdi zaključek, da je pogostost spolnih kontaktov 
med terapevti in pacienti upadla za skoraj 10 % od leta 1980. Ne glede na dejstvo, da so anke-
tiranci ostali anonimni, je lahko grožnja sodnega pregona spodbudila kršitelje k nesodelovanju, 
dodatnemu prikrojevanju že tako nepreverljivih, v raziskavi pridobljenih podatkov.

Etika in kršenje pravil stroke (malpractice)

Poleg vloge, ki jo imajo etična načela v strokovni disciplini, imajo ta pravila tudi pomembno 
vlogo v oblikovanju strokovnih norm, ki usmerjajo odločanje v primeru kršitev v praksi. Za-
radi tega se psihiatrična etika raziskuje kot sredstvo oblikovanja standarda stroke v postopkih 
zaradi kršitve pravil stroke. Za psihiatre je etični standard jasen. Kot je navedeno v Principih 
medicinske etike z opombami o uporabi v psihiatriji (Ameriško psihiatrično združenje, 2001), se 
psihiatrom nedvoumno prepoveduje vključevanje v spolno aktivnost s sedanjimi ali nekdanjimi 
pacienti:

Zahteva, da se zdravnik obnaša skladno s svojo stroko v vseh vidikih delovanja v svojem 
življenju, je v primeru psihiatra še posebej pomembna zaradi pacientovega nagnjenja, da 
preko identifikacije posnema psihiatrovo vedenje. Nadalje lahko nujno potrebna intenzi-
teta terapevtskega odnosa teži k aktiviranju spolnih in drugih potreb ter fantazij, tako s 
strani pacienta kot tudi psihiatra ter sočasno zmanjšuje objektivnost, ki je nujna za njun 
nadzor. V nadaljevanju lahko posledična neenakost v odnosu zdravnik – pacient vodi v 
izrabljanje slednjega. Spolna aktivnost s sedanjim ali nekdanjim pacientom je neetična 
(str. 5, odstavek 2, opomba 1).

To etično stališče ima dolgo zgodovino. Ena od verzij Hipokratove prisege, ki datira iz časov 
pred najmanj 2500 leti, postavlja naslednji standard: »V vsako hišo, v katero vstopim, bom vsto-
pil za dobro svojih pacientov in se izogibal vsake namerne škode in vsakršnega zapeljevanja, še 
posebej ljubezenskih zadovoljstev, tako od moških kot od žensk.«

Ob tej artikulaciji etičnih dolžnosti psihiatra spolna aktivnost med psihiatrom in sedanjim 
ali nekdanjim pacientom ne zahteva boljše analize – nikoli ni etično imeti spolnega odnosa s 
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sedanjim ali nekdanjim pacientom. Ne obstaja tako močan pacient, niti dovolj dolga terapev-
tska prekinitev, niti dovolj velika prava ljubezen, da bi se opravičilo kompromitiranje te meje. 
Številne države pod vplivom tega etičnega standarda menijo, da je spolnost med terapevtom in 
pacientom nevestno dejanje, za katerega ni opravičila (Cal. Civ. Code čl. 43.93 /2006/; Minn. 
Stat. Čl. 148A.02 /2005/; Wis. Stat. Čl. 895.70 /2006/). Ob tovrstnih odredbah mora tožnik, da bi 
zmagal v pravdi, dokazati le to, da se je spolni stik zgodil in povzročil škodo.

Evalvacija, konzultacija in skupinska terapija

Če gre za evalvacijo ali konzultacijo, tradicionalnega odnosa med zdravnikom in pacientom 
z vsemi spremljajočimi pravicami in dolžnostmi ni. Zaradi tega je pacientova pravica glede 
vloge tožbe zaradi nevestnega zdravljenja zaradi spolnega prekrška evalvatorja ali konzultanta, 
še zlasti v primerih, ko gre za evalvacijo ali konzultacijo na zahtevek tretje stranke, precej težje 
vprašanje. Vendar pa etično vprašanje ostaja nespremenjeno. Najbolj bolni pacienti se pogosto 
naročajo na pregled bolj zaradi zdravljenja z zdravili kot zaradi psihoterapije. Toda zaradi sto-
pnje regresije lahko nastopijo pomembni transferni pojavi. Psihiater je v podrejenem položaju, 
ko ni prisotna tekoča terapevtska situacija, ki bi mu omogočala oceno razvoja transferja. Ne 
preseneča dejstvo, da terapevti, ki pacientov ne videvajo pogosto, podpirajo teoretične smernice, 
ki ne dajejo poudarka na prepoznavanje in obdelovanje transfernih pojavov oziroma jih v celoti 
zavračajo. Skupinske terapevtske situacije so bogate z intenzivnimi transfernimi odzivi, ki se 
lahko osredotočijo na terapevta, a brez možnosti podrobnejše raziskave transferja, ki jo omogo-
ča individualna terapija. Pojav transfernih in kontratransfernih težav zahteva prepoznavanje in 
obdelavo, ne glede na teoretično usmerjenost izvajalca.

Supervizorji in učenci

Supervizorji so predmet civilnih tožb zaradi škode, povzročene z napačnim postopanjem 
s svojimi supervizanti v primeru, ko je bila nevestna supervizija neposreden vzrok škode za 
pacienta ali je škoda nastala iz razmerja delovodja – zaposleni med supervizorjem in učencem. 
Etična pravila lahko igrajo pomembno vlogo v presoji utemeljenosti vedenja supervizorja in 
supervizanta. Terapevti v izobraževanju se morajo držati enakih etičnih načel kot že izobraženi 
terapevti. Lahko da supervizorji ne vedo za spolna dogajanja med supervizantom in pacientom. 
Neprepoznanje spolnih zvez v nastajanju poraja spekter disciplinskih in civilnih ukrepov proti 
supervizantu in supervizorju. Prisotnost spolnih nagnjenj med supervizantom in pacientom ter 
soočenje z njimi morajo biti predmet odprte diskusije. Shranjevanje elektronske pošte med su-
pervizantom in pacientom v dokumentaciji o pacientu bi moral biti ustaljen postopek. Etična 
načela bi morala biti sestavni del vsakega izobraževalnega programa.

Spolne zveze med supervizorji in supervizanti so v zadnjem času podrobneje etično preuče-
ne. Etična pravila, ki izhajajo iz teh proučevanj, bi lahko oblikovala strokovne norme za odgo-
varjajoče ukrepe med učenci in supervizorji. V publikaciji Principi medicinske etike z opombami 
o uporabi v psihiatriji (Ameriško psihiatrično združenje, 2001) je navedeno:

Spolna zveza med učiteljem ali supervizorjem in učencem oziroma študentom v situacijah, 
kjer lahko pride do zlorabe moči, pogosto vključuje izkoriščanje neenakosti v delovnem razmer-
ju in je lahko neetična, ker: 
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(a) lahko pogubno vpliva na katerokoli supervizirano zdravljenje,
(b) lahko škoduje odnosu zaupanja med učiteljem in študentom,
(c) učitelji so svojim učencem pomemben vzor s strokovno vlogo in imajo vpliv na 
bodoče strokovno vedenje svojih učencev
(str. 9, odlomek 4, opomba 14).

»Naravni razvoj« spolnosti med terapevtom in pacientom

Možnost izkoriščanja psihološko odvisnih in pogosto regresivnih pacientov je v psihoterapiji 
stalno prisotna. Spolno izkoriščanje ima svoj »naravni potek razvoja« ali progresivni scenarij 
osebne povezave med terapevtom in pacientom, ki je od primera do primer podoben (Simon 
1995; tabela 10.1).

Prekoračitev meja, ki vodijo v spolni odnos s pacientom, nastopa postopno, a vse intenziv-
neje. Zato ima terapevt dovolj časa za preprečitev tovrstnega razvoja dogodkov (Simon 1989), 
ravno tako kot supervizor, ki se lahko sooči s tožbo za nevestno ravnanje zaradi neprepoznavanja 
naravnega razvoja ali nedelovanja na temelju pokazateljev. Izmenjava osebnih informacij s pa-
cientom (npr. informacija o tekočih terapevtovih osebnih problemih) visoko korelira s končnim 
spolnim aktom med terapevtom in pacientom. Še posebej so nevarna terapevtova razkrivanja o 
problemih v odnosu, spolni frustraciji, spolnih sanjarjenjih in fantazijah o pacientu, samoti itd. 
(Simon, 1991). Samorazkritja ne le, da pomenijo potrato terapevtskega časa, temveč lahko v pa-
cientu vzbudijo vlogo dušebrižnika (Pope, 1994). Kršitev meja pri zdravljenju pacienta nastopi, 
ko terapevt opusti pozicijo relativne nevtralnosti. Spolni prekršek le redko nastopi izolirano; 
najpogosteje je del splošnega vzorca nevestnega zdravljenja (Simon, 1994a).

Tabela 10.1 Spolzka strmina, ki vodi v spolni odnos med terapevtom in pacientom.
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Tabela 10.2 Nekatere značilnosti ranljivih pacientov

Zdi se, da so pacienti z mejnimi, odvisnimi, mazohističnimi in histrioničnimi motnjami še 
posebej dovzetni za spolno zlorabo, ker pogosto razvijejo globoke in intenzivno odvisne, ero-
tične transferje (glej tabelo 10.2). Tudi žrtve incesta so dovzetne za spolno izkoriščanje terapevt 
– pacient. V neki študiji je 23 % predhodno zlorabljenih pacientov, ki so iskali psihoterapevtsko 
pomoč, bilo spolno zlorabljenih s strani svojega terapevta (The College of Physicians and Su-
rgeons of Ontario, 1991). Naslednjih 23 % je utrpelo druge oblike zlorabe s strani terapevta. 
Kakršnokoli pomoč od svojega prvega terapevta je dobilo manj kot 30 % pacientov. Povprečni 
pacient z izkušnjo incesta je imel 3,5 terapevtov.

Ohranjanje okvira zdravljenja

Okvir zdravljenja postavljajo terapevti, da bi opredelili in zagotovili strokoven odnos s pa-
cientom, z namenom vzpostavitve zaupnega delovnega odnosa. Med psihiatri je prisotno po-
membno razhajanje glede kršitve okvira zdravljenja. Terapevtske metode enega terapevta so 
lahko nesprejemljive za drugega, ki take postopke razume kot kršenje okvira. Zdi se, da je vari-
abilnost v opredeljevanju okvira zdravljenja odvisna od značilnosti pacienta in terapevta, njune 
interakcije, terapevtove teoretične usmerjenosti ter statusa terapevtske zveze. Na primer, obsta-
jajo izjeme v opredelitvi okvira zdravljenja v programih za zdravljenje zlorabe alkohola in drog, 
v bolnišničnem okolju ter v določenih kognitivno vedenjskih terapijah. Toda vsak terapevt mora 
obdržati primeren okvir zdravljenja z vsemi pacienti. Ko pride do izjem v mejah okvira, mora 
to biti v pacientovo dobrobit. Preseganje prepoznavnih meja in njihova prilagoditev lahko nudi 
pomembne uvide v konfliktna vprašanja tako za terapevta kot za pacienta (Gutheil in Sinom, 
2002). Nevarnost za zdravljenje nastopi, kadar preseganje meja postane njihovo kršenje, ki s 
časom pridobiva na pogostosti in teži.

Glede na to, da smernice o mejah ohranjajo integriteto zdravljenja in ščitijo tako terapevta 
kot pacienta, zagovorniki zdravljenj, ki kršijo splošno sprejete smernice o mejah, tvegajo priza-
dejanje škode pacientu in pravne posledice. Psihiatrija je odprta za inovativne metode zdravlje-
nja, ki ponujajo upanje za pomoč duševno bolnim, zato ohranjanje temeljnih meja zdravljenja 
samo po sebi ne bi smelo ovirati uvajanja terapevtskih inovacij. Ravno nasprotno, izvajanje 
inovativnih oblik zdravljenja na način, ki je v splošnem znotraj sprejetih meja, bi moralo pred-
stavljati dodatno kredibilnost (Simon, 1993). Psihiatri, ki delujejo znotraj manjših skupnosti in 
v ruralnem okolju, morajo tu in tam neizogibno prilagoditi meje okvira zdravljenja, da ne bi 
izgubili integritete v razmerju zdravnik – pacient (Simon in Williams, 1999).
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Prepoznanje kršitve meja okvira zdravljenja v njeni zgodnji fazi je temeljna pristojnost in na-
loga terapevta. Obstajajo temeljne smernice o teh mejah, če izvzamemo izjeme, ki jih v splošnem 
priznavajo in sprejemajo terapevti širokega spektra usmeritev (gl. tabelo 10.3; Simon, 1991). Te-
meljni klinični, etični in pravni principi, ki predstavljajo osnovo o mejah, so našteti v tabeli 10.4.

Izkušenim terapevtom in tistim z nizko stopnjo kompetence ali nepopolno izobrazbo bo ko-
ristilo, če se naučijo zgodnjega prepoznavanja kršitve meja. Terapevti, ki skušajo naivno igrati 
»starševsko« vlogo svojim pacientom, neizogibno prekoračujejo meje okvira zdravljenja, ker 
se odprto vključujejo v življenja svojih pacientov. Drugi se spet mazohistično predajajo ne-
skončnim zahtevam nekaterih pacientov in so nezmožni ogniti se napredujočemu kršenju meja. 
Deviantne meje okvira zdravljenja  škodijo pacientom na različne načine, najpogosteje tako, 
da vodijo v nevestno diagnosticiranje in zdravljenje, tudi če ne pride do spolnih odnosov med 
terapevtom in pacientom. 

Ne glede na to, kako težak je pacient in koliko preizkuša meje, vedno je terapevtova odgo-
vornost zadržati njihovo primernost. V kolikor tega ni zmožen, bi moral pacienta napotiti k pri-
mernemu terapevtu. Izvajanje terapije se zdi nemogoča naloga, saj popolna terapevt in terapija 
ne obstajata. A poznavanje lastnih meja dela na pogled nemogočo nalogo lažjo.

Freud je opredelil načelo vzdržnosti, ki pravi, da se morajo psihiatri vzdržati lastnega koristo-
ljubja na račun pacienta. Načelo vzdržnosti je temeljno načelo, ki nastopa v osnovnih smernicah 
o mejah. Terapevtov glavni vir osebnega zadovoljstva je profesionalna nagrada, ki izhaja iz psi-
hoterapevtskega procesa ter zadovoljstvo, ki ga dobi s tem, ko pomaga pacientu. Materialno za-
doščenje, ki ga je terapevtu dovoljeno sprejeti od pacienta, je plačilo strokovnih uslug. Vzpore-
dna z načelom vzdržnosti je dolžnost nepristranskosti, ki narekuje, da se morajo terapevti v prid 
ohranitve pacientove avtonomije in samoopredeljenosti izogibati vpletenosti v osebna življenja 
svojih pacientov. Odnos med pacientom in terapevtom je po svoji naravi zasnovan na zaupanju 
in zahteva od terapevta, da deluje v skladu z interesi, ki so za pacienta najboljši. Spoštovanje 
človekovega dostojanstva je temeljna prvina vseh smernic o spoštovanju meja.

Tabela 10.3 Smernice o mejah za psihoterapijo

Že bežen pogled na tabelo lahko terapevtu pomaga pri prepoznavanju morebitnih kršitev 
meja. Prvo vprašanje, ki bi si ga morali zastaviti terapevti, je, ali služi poseg v zdravljenju v 
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dobrobit terapevta ali v namen pacientovega zdravljenja. V kolikor se zdi, da poseg služi v dobro 
terapevta, se poraja vprašanje, ali ni ta poseg le eden od členov v verigi kršitev meja. Pritrdilen 
odgovor na katerokoli od teh vprašanj pomeni za terapevta opozorilo o nujnosti takojšnje preki-
nitve kršenja meja in začetka izvrševanja korektivnih ukrepov.

Epstein in Simon (1990) sta razvila »indeks izkoriščanja«, ki ga lahko terapevti uporabljajo 
kot zgodnji pokazatelj in opozorilo o kršenju meja v zdravljenju. V raziskavi s 532 psihiatri, ki 
so izpolnili »indeks izkoriščanja«, je 43 % vprašanih izjavilo, da sta jih eno ali dve vprašanji 
opozorili na kršenje meja, 29 % jih je izvedlo določene spremembe v načinu zdravljenja (Epstein 
idr., 1992). Gutheil in Simon (1995) sta povzela, da do prvih kršitev meja pride na koncu seanse 
»med stolom in vrati«. Tako pacient kot terapevt lahko prideta v skušnjavo, da odvržeta svoji 
težki vlogi in se spustita v običajen socialni odnos. Ta »prehodni prostor« je treba pazljivo nadzi-
rati zaradi možnosti pojava začetnega kršenja meja. Kot pravilo bi lahko vzeli, da se terapevtsko 
srečanje konča z dejanskim odhodom pacienta in ne prej.

Tabela 10.4 Načela, ki tvorijo osnovne smernice o postavljanju meja.

Delo s transferjem in kontratransferjem v terapiji

Pacienti, ki iščejo psihiatrično oz. psihoterapevtko zdravljenje, doživljajo umsko in čustveno 
trpljenje, ki ima lahko za posledico zmanjšano zmožnost za razsodnost in sprejemanje odločitev. 
Še več, terapevta lahko doživljajo kot vir upanja in ozdravitve. V takšnih okoliščinah se razvija 
transfer, ki ga zaznamuje pričakovanje dobrohotne pomoči ter zdravljenja in je pod močnim 
vplivom predhodnih želj po negi in pomoči. Pacient pogosto idealizira terapevta kot izključno 
dobrega in negujočega starša.

V povezavi s strahom pred izgubo novo pridobljene idealizirane starševske podobe dela do-
bronamerni transfer pacienta ranljivega in dovzetnega za izkoriščanje s strani terapevta (Simon 
1994b, 1994c). Dobronamerni transfer je pogosta psihološka reakcija, ki jo v večji ali manjši 
meri doživljajo praktično vsi pacienti in ga je treba razlikovati od intenzivnih transfernih reakcij, 
ki se pri nekaterih pacientih razvijejo pri intenzivni psihodinamični psihoterapiji ali psihoanalizi.

Transferji pogosto niso takšni, kot se zdijo. Tako kot sanje imajo transferji manifestno in 
latentno vsebino. Freud je poudaril, da moramo »transferno ljubezen« v zdravljenju razumeti 
kot specifičen fenomen, ki glede na način nastajanja ni enak izkušnji zaljubljanja izven terapije. 
Freud (1914/1968) je prišel do zaključka, da mora klinični zdravnik »razumeti, da je pacientova 
zaljubljenost inducirana z analitično situacijo in je ne sme pripisati privlačnosti njegove lastne 
osebnosti, zaradi česar nima nikakršne osnove za ponos na tako 'osvajanje' v smislu, kot bi to 
bil izven analize« (str. 160–161). Mnogi pacienti se v svojih pomembnih odnosih počutijo pri-
krajšane za nego in čutenja. Za močnimi hrepenenji po »ljubezni« lahko prežijo občutki jeze in 
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maščevalnost.

Ko pride do spolnega odnosa med terapevtom in pacientom, njun odnos prežamejo čustveni 
konflikti. Pacienti so skoraj praviloma nezadovoljni s spolnimi zvezami s terapevti, deloma tudi 
zaradi tega, ker so njihova transferna pričakovanja zelo konfliktna in nerealistična. Pacienti, ki so 
bili spolno izkoriščani, običajno iščejo topel, negujoč odnos. V takem primeru se spolnost v tera-
piji in izven nje prelevi v golo sredstvo izražanja teh hrepenenj. Terapevti so običajno sposobni le 
nezadovoljivih spolnih odnosov, tako zaradi lastnih kontratransfernih problemov kot tudi drugih 
osebnih konfliktov. Psihoanalitičarka Frieda Fromm - Reichmann je (v mogoče neprimerni šali) 
izjavila: »Ne imejte spolnih odnosov s svojimi pacienti, samo razočarali jih boste.«

Čeprav je za kateregakoli zdravnika neetično spustiti se v spolno razmerje s svojim pacien-
tom, so v tem pogledu strokovnjaki na področju duševnega zdravja v posebno odgovornem po-
ložaju. V nasprotju s splošnim zdravnikom, ki intuitivno deluje v okviru pozitivnega transferja, 
ki nudi pacientu upanje in podporo, terapevt pogosto dela neposredno s transfernim fenomenom 
kot terapevtskim orodjem. Čeprav lahko terapevt v okviru terapevtske strategije spodbuja razvoj 
transferja, se – za dobrobit pacientove terapije – od njega pričakuje, da ima pod nadzorom ka-
kršnekoli kontratransferne občutke. Namerno poslušanje in skrb že sama po sebi predstavljata 
zapeljujoč proces za pacienta in terapevta.

Na žalost so kontratransferne občutke, še posebej tiste z erotičnim nabojem, nekateri terapev-
ti povezali z neprimernim vodenjem pacientovega zdravljenja in se na njih gleda s sramom in 
nelagodjem. Dela Winnicotta (1949), Heimanna (1950) in Littla (1951) so vzpodbudila številna 
dela, usmerjena v načelo, da je lahko pravilno voden kontratransfer uporabljen kot pomembno 
terapevtsko orodje. Psihiatrična literatura na to temo poudarja, da lahko neprepoznavanje tera-
pevtovega kontratransferja škodi tako terapevtskemu procesu kot tudi pacientu. Koncept trans-
ferja in kontratransferja ni stvaritev »vernika« ali klinika, ki izvaja psihodinamično psihoterapi-
jo. Kršenje meja in izkoriščanje pacienta je pogosto posledica neustreznega dela s pacientovim 
transferjem in terapevtovim kontratransferjem, kar nas navaja na misel, da kontratransferni od-
govori nastajajo v predvidljivih koherentnih vzorcih. Terapevti vseh usmeritev bi morali prepo-
znavati in primerno ravnati s kontratransferjem (Betain idr., 2005). 

Pope in sodelavci (1986) so izvedli raziskavo s 575 psihoterapevti in ugotovili, da jih je 87 
% (95 % moških in 76 % žensk) občutilo spolno privlačnost do svojih klientov, a se je samo 9,4 
% moških in 2,5 % žensk počutilo krivih, tesnobnih ali zmedenih spričo nje. Tower (1956), ki je 
te občutke poimenoval kontratransferna anksioznost, je menil, da skoraj vsi terapevti doživljajo 
erotične občutke in vzgibe do svojih pacientov. Velika večina (82 %) anketirancev v raziskavi 
Popa in sodelavcev ni nikoli resno razmišljala, da bi imela spolno razmerje s pacientom. Kot 
razlog so navajali, da je spolnost med terapevtom in pacientom neetična, da bi bila škodljiva 
za terapijo in izkoriščevalska, da bi bila nestrokovna, da bi bila v nasprotju s terapevtovimi 
vrednotami zaradi aktualne odgovornosti v odnosu in da bi bili lahko obsojeni in izgubili ugled. 
Ta raziskava je potrdila aksiom: slab človek dela tisto, o čemer dobri sanjarijo (Simon, 1996).

Vprašanje pacientovega transferja in sposobnosti pristanka na spolno zvezo s terapevtom se 
pojavlja v civilnih tožbah in pri kazenskem pregonu terapevta (Simon, 1994b, 1994c).  Čeprav 
na terapevta usmerjen transfer ne preprečuje pacientu, da razume, da je med njim in terapevtom 
spolna zveza, lahko transferne reakcije škodujejo pacientovi sposobnosti, da oceni težko psihič-
no poškodbo, ki bo najverjetneje sledila spolnemu odnosu med njim in terapevtom. Toda tu ni 
sporno vprašanje prisotnosti ali odsotnosti pacientove privolitve. Terapevtovo kršenje zaupanja 
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predstavlja težišče protipravnega dejanja.

Precejšnje število primerov spolnih prekrškov ni rezultat slabe obdelave transferja ali kon-
tratransferja. Psihoterapevti z značajskimi motnjami, ki kažejo težke narcisoidne, mejne, aso-
cialne ali deviantne značajske poteze, spolno izkoriščajo paciente (gl. tabelo 10.5). Podobno 
lahko poskušajo tudi pacienti s težkimi značajskimi motnjami zavesti terapevta v spolno zvezo 
z njimi. Pacienti, ki so bili v preteklosti zlorabljeni, bodo najverjetneje preizkušali meje okvira 
zdravljenja. Ne glede na to se od terapevta pričakuje, da tudi v teh težkih primerih zadrži meje 
okvira zdravljenja. Pacienti, žrtve spolnega izkoriščanja, niso krivi za spolni prestopek svojega 
terapevta.

Tabela 10.5 Osebnostni profil tipičnega terapevta, ki zaide v spolni stik s pacienti.

Spolne zveze s pacientom po končani terapiji

Izrek »enkrat pacient, vedno pacient« opisuje moder pristop v odnosih z bivšimi pacienti. Ko 
pacienti dokončajo terapijo, jim lahko nadaljevanje pozitivnega transferja pomaga pri ohranja-
nju doživljenjske psihične stabilnosti. Odnos s terapevtom, čeprav le socialni, lahko razplamti 
stare konflikte, ki pacienta destabilizirajo. Tako lahko pacienti v krizi potrebujejo dodatno zdra-
vljenje. Terapevti bi morali sprejeti »strategijo zaprtih vrat«, ki poudarja, da ko pacient stopi 
skozi terapevtova vrata, ta za osebni odnos ostajajo za vedno zaprta.

Številne države predpisujejo civilno (ne pa tudi kazensko) odgovornost za psihoterapevte, 
ki se spustijo v spolno zvezo z nekdanjim pacientom (Bisbing idr., 1995). Nekatere odrejajo 
omejeno obdobje »ohlajanja« po končanem zdravljenju (običajno 1 do 2 leti), v katerem je spol-
na zveza med terapevtom in nekdanjim pacientom prepovedana. Glede na to, da spolna zveza 
s pacienti v 98 % primerov nastopi znotraj obdobja enega leta od kliničnega stika, to obdobje 
prepovedi zajame večino primerov spolnih zvez po zaključku zdravljenja (Gartrell idr., 1986). 
Nekatere druge države ne predpisujejo jasne meje dovoljenih odnosov, temveč se naslanjajo na 
funkcijske (čeprav neopredeljene) kriterije, na primer ali je pacient ostal čustveno odvisen od 
psihoterapevta, medtem ko tretje zahtevajo dosmrtno prepoved.

Čeprav morda ni nezakonito, da ima psihoterapevt spolno zvezo z bivšim pacientom po 
preteku obdobja prepovedi, pa je to vseeno lahko neetično. Primer: pacient morda ni oddelal 
predvidenega terapevtskega obdobja, ampak je zdravljenje prekinil. Etična kršenja, ki vključu-
jejo spolnost z bivšim pacientom, pogosto opozarjajo na verjetno prisotnost drugih deviacij v 
terapevtskem procesu, ki so lahko pacientu škodovale že v času zdravljenja. Za prijavo etične 
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pritožbe s strani bivših pacientov ni roka zastaranja.

Appelbaum in Jorgenson (1991) sta predlagala enoletni rok po prenehanju zdravljenja, ki »bi 
moral minimizirati probleme in dovoliti nekdanjim pacientom in terapevtom prehod v intimne 
odnose«. Ko bi bilo sprejeto, bi to stališče verjetno porušilo meje zdravljenja v samem začetku. 
Kakšna odstopanja v mejah okvira zdravljenja bi lahko nastopila, če bi terapevt že od samega 
začetka zdravljenja gledal na pacienta kot na mogočega spolnega partnerja? Ali bi terapija po-
stala dvorjenje? Ali bi bila terapija prezgodaj zaključena, da bi lahko prišlo do spolne zveze? 
Tudi če do nje ne pride, bi že samo vzdrževanje možnosti zanjo vodilo v kršitev meja in s tem 
škodovanje pacientu. Klinično je nesprejemljivo, da terapevt misli, da lahko ohrani primerne 
meje v zdravljenju in hkrati ohrani možnost, da v prihodnosti stopi v spolno zvezo s pacientom. 
Tako od samega začetka zdravljenja ostaja kot najboljše terapevtovo stališče: »Enkrat pacient, 
vedno pacient.«

 

Delo s spolno zlorabljenim pacientom

Prijava spolnega prekrška

Prijave domnevnih spolnih prekrškov drugih terapevtov, ki temeljijo na izjavah pacientov, so 
obremenjene s kompleksnimi kliničnimi, etičnimi in poklicnimi dilemami. Za terapevte predsta-
vlja zahteva po obveznem prijavljanju konfliktno vlogo, ki lahko postavi pod vprašaj terapevtske 
intervencije z izkoriščanim pacientom. Nekatere države predpisujejo obvezno prijavo (Bisbing 
idr., 1995), vendar se v večini teh držav prijava ne more izvesti brez pacientove privolitve. Pri 
zdravljenju in delu s spolno izkoriščanimi pacienti je nujna klinična prilagodljivost. Kadar je 
pacient terapevt, ki poroča o tem, kako on sam izrablja paciente – ali ne nastopi tedaj, tako kot 
v primeru Tarasoff, dolžnost, da se opozorijo in zaščitijo ostali terapevtovi pacienti? Na drugem 
mestu so razdelana konfliktna etična vprašanja, povezana s porušenim zaupanjem in potencialne 
dolžnosti kot v primeru Tarasoff, in ki se porajajo ob odkritju nadaljevanja spolnega izkoriščanja 
s strani terapevta – kršitelja (Simon, 1992a).

Etika 

Principi medicinske etike z opombami o uporabi v psihiatriji (Ameriško psihiatrično zdru-
ženje, 2001) svetujejo psihiatrom, da »si morajo prizadevati k razkritju tistih zdravnikov, ki 
imajo pomanjkljiv značaj ali strokovnost« (str. 5, odlomek 2). In ne samo to, zakoni o obveznem 
prijavljanju, ki obstajajo v nekaterih državah, zahtevajo od zdravnikov, da prijavljajo svoje po-
manjkljive kolege. Breme prijave informacije o pomanjkljivih zdravnikih najpogosteje prevze-
majo ustanove zdravstvenega varstva. V mnogih državah pa so zdravniki sami dolžni prijaviti 
nevestne kolege, čeprav se ta dolžnost razlikuje v širokem razponu (Petty, 1984). Psihiater je 
primoran v potencialno konflikten položaj, ker mora tudi sam ohraniti pacientovo zaupnost.

Ta konflikt vlog je toliko bolj izražen, če je zahteva za prijavo spolne zlorabe s strani terapev-
ta v nasprotju s pacientovo željo. Večina predpisov o prijavljanju pred prijavo oblastem zahteva 
pacientovo privolitev. Ni potrebno, da predpisi o prijavljanju vsebujejo odredbe o izjemah, ki 
bi terapevta ščitila pred sodnim postopkom. V takih težkih primerih je treba nujno zaprositi za 
forenzično in pravno mnenje.
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Odkrivanje spolnega prekrška

Pacient bo najverjetneje prvikrat razkril podatke o spolni zvezi s predhodnim terapevtom v 
terapiji z novim. Veliko redkeje spolno izkoriščanje pacienta prijavi terapevt storilec, ki začne 
lastno zdravljenje zaradi tega dogodka ali iz kakršnegakoli drugega razloga. V preteklosti so se 
take izjave pacientov pojmovale kot transferno izkrivljanje oziroma psihotični transfer. Ne le, da 
se pacientom ni verjelo, obtoženi so bili spolne vpletenosti s terapevtom. Danes sta strokovna 
pozornost in zavest o problematiki spolnih prekrškov na visoki ravni, še več, stvari so se zasu-
kale celo v nasprotno smer, da se ne verjame niti nedolžnemu terapevtu, ko se brani obtožb za 
spolni prekršek, ki ga ni storil. Neresnični dokazi o nedolžnosti, ki jih predoča terapevt, ki je 
pravzaprav naredil prekršek, se lahko izničijo z dokazi o vpletenosti, kot so številna kršenja meja 
v kombinaciji s pismi, fotografijami, telefonskimi izpiski in hotelskimi evidencami.

Pacientova potreba po terapiji

Nekateri terapevti priporočajo, da zavzame psihiater, ki izve za spolni odnos med terapev-
tom  in pacientom, trdno mesto zagovornika spolno zlorabljenega pacienta. Toda nasproti temu 
obstajajo močni argumenti za terapevtovo nevtralnost (Simon, 1992b). Ta položaj ne napeljuje 
na izogibanje strokovni odgovornosti ali razvrednotenje pacientove trditve. Pacient je zaključil 
odnos s terapevtom, v katerem sta svoje probleme oba izživela skozi spolnost. Pacient je bil 
običajno prizadet in zdaj potrebuje terapijo še toliko bolj kot prej.

Nov odnos z drugim terapevtom mora biti osredotočen na ponovno vzpostavitev zaupanja 
in razvoj terapevtskega odnosa, sicer ni mogoče nikakršno zdravljenje. Pacient mora razumeti 
psihološko pomembnost spolne vpletenosti s predhodnim terapevtom. Ko terapevti postanejo 
svojim pacientom zagovorniki, jih ponovno angažirajo skozi akcijo. Za uspešno zdravljenje po-
trebuje pacient manj akcije in več časa za razmišljanje, čutenje in refleksijo. Sodni postopek 
lahko pomeni za pacienta in terapevta le še eno obliko izpostavljanja (acting outa).  Pacient 
lahko, na primer, sproži sodni spor, da bi lahko obdržal stik s predhodnim terapevtom. Terapevta 
običajno vodijo osebni motivi, da pacientu priporoči nadaljevanje sodnega postopka.

Izogibanje konfliktnim vlogam

Vprašanje, ki bi se ga morali najprej dotakniti v zdravljenju, je, ali bi pacient moral sprožiti 
proces proti nekdanjemu terapevtu ali ne. Terapevtove nevtralnosti ne smemo napačno razumeti 
kot poklicne zaveze molčečnosti. Pacient se lahko upravičeno boji, da bi s prijavo terapevtovega 
spolnega prekrška ogrozil svoj zakon, službo ali otroke, in on je tisti, ki mora na koncu odločiti, 
ali se je pripravljen soočiti s čustvenim bremenom etičnega prigovora ali sodnega postopka. 
Pravo je resnicoljuben, a neugoden instrument, ki ga označujejo obtoževalen ton, finančno bre-
me, razvrednotenje in časovno prelaganje. Pacient vsaj na začetku morda ne bo želel zahtevati 
odškodnine iz več razlogov, najprej zaradi občutka krivde in sramu, pa tudi zaradi še obstoječega 
občutka ljubezni in hrepenenja do predhodnega terapevta.

Do konflikta vlog pride, ko je pacient obremenjen s kontradiktornim postopkom zaradi te-
rapevtove potrebe po prezračitvi osebnega zgražanja oziroma zastopanja potreb same stroke 
za čistko v svojih vrstah. Še več, pacient morda ne bo sposoben izraziti sovražnih občutkov 
do novega terapevta, ko ta prevzame vlogo njegovega zagovornika. Temu primerno mora biti 
terapija kar se da prosta konfliktne vloge novega terapevta. Žrtev je pacient in ne terapevt, zato 
mora terapevt prepoznavati in obvladovati svoje osebne občutke glede domnevnih prekrškov 
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predhodnega terapevta, da ne bi škodoval pacientovemu zdravljenju. Zlorabljene paciente lahko 
ponovno zlorabijo novi terapevti, ki ga poskušajo »rešiti« in izničiti travmo, ki jo je povzročilo 
prvotno spolno izkoriščanje. Terapevt lahko prekorači meje, da bi pacientu dokazal, da zasluži 
njegovo zaupanje. Posledice tega so resna in škodljiva kršenja teh meja.

Kriv ali nedolžen?

Terapevt, ki se vede kot pacientov zagovornik, mora dobro razmisliti o nekaterih drugih 
kritičnih vprašanjih. Psihiatri, ki opustijo pozicijo nevtralnosti, ko izvejo za spolni prekršek te-
rapevta, se lahko znajdejo v položaju, ko jih lahko sodnik ali porota ocenijo kot nezaneslji-
ve (Shuman in Greenberg, 2003). Klinične izkušnje so pokazale, da nekateri pacienti razvijejo 
močne, erotizirane, psihotične transferje, ki vsebujejo elemente blaznosti (erotomanskega tipa) 
o spolni vpletenosti s svojim terapevtom. Poročila o krivih tožbah zaradi spolnih prekrškov proti 
strokovnjakom na področju duševnega zdravja so redka, a se pričakuje njihov porast (Schoener 
idr., 1989). Domneva se, da bo klinična presoja razlikovala dejstva od fikcije, toda ali je to res 
mogoče? Obstajajo tudi maščevalne, asocialne osebe, ki bi rade terapevta oklevetale z obtožba-
mi o spolni vpletenosti zaradi stvarnih ali namišljenih žalitev ali prigovorov. 

Forenzična konzultacija

Stone (1984) je dal koristne napotke novim terapevtom, ki se soočajo s pričanji pacientov o 
spolnem izkoriščanju s strani predhodnega terapevta in jim svetujejo pomoč forenzičnega sve-
tovalca, ki je domač na področju pravnih in etičnih vprašanj. Ti napotki lahko pomagajo pacien-
tom, ki ne morejo rešiti svojih težav zgolj v okviru terapije. Prav tako nekateri pacienti morda ne 
bodo sposobni sprejemati terapevtove nevtralnosti in bodo tako stališče doživljali kot obtožujoče 
ali zavračajoče. Svetovalec bo morda skušal zavzeti rahlo aktivnejše stališče pri zastopanju pa-
cienta, v kolikor je to zanj sprejemljivo. Problematično pa ostaja vprašanje obsega, v katerem 
lahko svetovalec pripomore ali oteži napredovanje pri terapiji pacienta. Če je potrebno, lahko 
prijavo izvede forenzični svetovalec ter tako prihrani terapevtu konflikten odnos s pacientom. 

Terapija ali sodni postopek?

Bo za pacienta sodni postopek predstavljal breme ali dobrobit? Ali nevarnost sekundarne 
viktimizacije in sekundarne pridobitve/simuliranja prevladajo nad morebitnimi koristmi sodnega 
postopka v smislu krepitve pacienta – tožnika ali zagotovitve sredstev za nadaljevanje njegove-
ga zdravljenja (Schafran, 1996)? Ali ima pacient realna pričakovanja od sodnega postopka? Je 
pacient dovolj psihološko stabilen, da bo prenesel zahteve sodnega postopka? Kakšen je možen 
učinek sodnega postopka na terapijo, vključno z izgubo zaupnosti, za terapevta konfliktne vloge 
ter časovne zahteve do pacienta? Vse to so pomembna vprašanja, ki nimajo enega samega pra-
vilnega odgovora in jih je treba v terapiji razdelati za vsak primer posebej.

Zavarovanje pred strokovno napako

Večina zavarovalnic, ki nudi zavarovanja pred strokovno napako, skuša z načelnim zavrača-
njem kritja stroškov v primeru naklepnega ali kriminalnega dejanja izločiti iz obsega zavarova-
nja civilne tožbe zaradi spolnega prekrška. Z namenom, da bi zavarovanje krilo zgolj nenamerne 
strokovne napake, zavarovalnice predvidevajo, da spolnost ni predmet strokovne prakse in kot 
taka ne more predstavljati strokovne medicinske napake. Stališče Ameriškega psihiatričnega 
združenja o preprečevanju spolnih prekrškov je privedlo do nekritja primerov spolnih prekr-
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škov članov združenja iz naslova zavarovanja pred strokovno napako. Društvo za zavarovanje 
iz naslova odgovornosti se bo pogosto branilo pred tožbo za spolno izkoriščanje s pridržanjem 
pravice in vložilo drugo tožbo, s katero bo poskušalo doseči razveljavitev primarne, češ da njen 
predmet ne sodi v obseg zavarovalne police.

Preventiva

Terapevt, ki je osebno zapleten s pacientom, ima na voljo številne preventivne možnosti: 

• Prepoznati začetno kršenje meja. Do tega lahko pride, ko terapevt zazna, da so pacien-
tovi spolni občutki usmerjeni nanj osebno in ne temeljijo na vlogi terapevta. Poiskati je 
treba posvet (konzultacijo) ali osebno terapijo.  
• Prepoznati začetno kršenje meja z uporabo principa abstinence. Terapevtova zadovo-
ljitev bi na prvem mestu morala izhajati iz zadovoljstva s terapevtskim procesom in iz 
pacientove psihološke rasti, ne pa, da jo terapevt dobi neposredno od pacienta.
• Če spolni občutki ovirajo terapevtovo sposobnost, da pravilno zdravi pacienta, ali čuti 
potrebo po njihovem izražaju, je treba nujno poiskati posvet ali pacienta napotiti drugam.
• Terapevtova vpletenost s pacientom najverjetneje nastaja postopno. Terapevt ima obi-
čajno na razpolago dovolj časa, da si priskrbi pomoč. Če pride do progresivnega kršenja 
meja, ki ga ni mogoče popraviti s terapijo, je treba pacienta napotiti drugam. 
• Treba se  je posvetovati z zaupnim kolegom, morda mentorjem, ki lahko pomaga pri 
izhodu iz kritičnega stanja. 
• Kadar obstaja nevarnost osebne vpletenosti s pacientom, je treba pazljivo razdelati 
psihiatrično oceno in psihoterapijo.
• Za terapevta je najpomembnejša njegova skromnost. Nekateri pacienti lahko terapev-
tu predstavljajo posebno težavo ali osebni problem. Treba je odprto priznati terapevto-
vo omejeno zmožnost, da zdravi določene paciente. Priznati osebne in psihoterapevtske 
omejitve je moč in ne slabost. Take paciente moramo napotiti drugam.
• Če je terapevt očaran nad telesno lepoto ali privlačnimi osebnimi kvalitetami novega 
pacienta, mora resno razmisliti, ali bi bilo primerno začeti terapijo z njim. Začetni odziv 
na pacienta v smislu »kje si bil/-a ves ta čas mojega življenja« je nedvoumen pokazatelj 
bodočih težav. Psihoterapija je dovolj zahtevna dejavnost tudi brez tovrstnih oteževalnih 
občutkov.
• Napake pri delu s transferjem so strokovno tveganje vseh psihoterapevtov, zato bodite 
pozorni. 
• Kontratransferno zavzemanje starševske vloge v odnosu do pacienta je obsojeno na 
propad. Poskus ponovnega starševstva paciente le očara, a jih ne zdravi. Naloga terapije 
ni ustvariti privid blagostanja, temveč pomagati pacientom, da izživijo žalost zaradi iz-
gub in nadaljujejo svoje življenje (Simon, 1994b, 1994c). Pretresljiv odlomek iz Rubaij 
Omerja Khayyama (Khayyam, 2003) nas spominja, da svoje preteklosti ne moremo po-
novno napisati:

The Moving Finger writes; and having writ
Moves on: nor all your Piety nor Wit
Shall lure it back to cancel half a Line, 
Nor all your Tears wash out a Word of it. 
(kitica 71)

R.I. SIMON, D.W. SHUMAN
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Pero piše, in ko napiše, nadaljuje naprej: 
Niti vsa tvoja vera niti iznajdljivost ga ne premami, 
da bi se vrnil in izbrisal pol vrstice,
in vse tvoje solze ne izperejo ene same besede.

• Kadar poizkuša terapevt v pacientovem življenju igrati starševsko vlogo, pogosto pri-
de do številnih kršenj meja, ki škodujejo zdravljenju. Izrabljanje pacienta je lahko ne-
namerna posledica terapevtove vloge ponovnega starša, s katero se brezupno zapleta v 
pacientovo življenje. 
• Izkoriščanje pacienta ni omejeno zgolj na spolni odnos. Enako pogosto nastopa tudi 
izkoriščanje zaradi denarja, pridobitve »notranjih informacij«, socialnih stikov, osebnih 
uslug, prijateljstva – če naštejemo le nekatere oblike. 

Psihiatrična praksa je lahko osamljena, težka in izolirana dejavnost. Stiki s kolegi so lahko za 
terapevte, ki delajo sami, zelo redki. Izpolnjeno življenje, ki nudi terapevtu osebna zadovoljstva 
izven terapije, deluje kot blažilec pred dovzetnostjo za izkoriščanje pacienta. Ljubezenski odno-
si, prijatelji, hobiji, rekreacija in telesna aktivnost lahko pomagajo dovzetnim terapevtom, da se 
uprejo težnji, da živijo za svoje paciente ali z njimi.
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Janko BOHAK 

Dolga pot do akreditacije Fakultete za psihoterapevtsko 
znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani

 Poznate Jančarjev roman To noč sem jo videl?  V njem mojstrsko opisuje usodo glavne juna-
kinje pred in med drugo svetovno vojno, ki jo nazadnje tudi pogoltne. Pravzaprav je ne opisuje 
on kot avtor, ampak jo slika iz zornega kota in doživljanja štirih (ali celo petih oseb), vpletenih v 
dogajanje. Njegovo mojstrstvo je v tem, kako se zmore vživeti v doživljanje in zorni kot dogod-
kov, v katere je vpletena in v katerih išče svojo srečo glavna junakinja. 

Tega romana sem se spomnil, ko sem se pripravljal na pisanje tega zapisa, in ob tem pomislil: 
Saj to bo vendar samo moj zorni kot videnja te dolge poti! Kako bi bilo, če bi se s kratkim zapi-
som na to temo odzvali še po en študent vsake generacije, pa še kdo od učiteljev, predstavnica 
študentskega referata, pa Alfred in Miran? Gotovo bi bili zapisi zelo različni, in morda bi kdo od 
bralcev celo podvomil, da opisujemo isto zgodbo. 

Zgodba, kakor jo bom predstavil jaz, se je začela 28. oktobra 2005 na rektoratu Univerze 
Sigmunda Freuda na Dunaju (SFU). Pravzaprav se je začela že nekaj let prej, ko smo razmišljali, 
kako bi triletnemu študiju propedevtike pri Slovenski krovni zvezi za psihoterapijo (SKZP) dali 
status, ki si ga glede na kvaliteto študija zasluži, tako da bi jo vzela pod streho neka akademska 
študijska ustanova. Med tem časom je začel Alfred Pritz s sodelavci  ustanavljati prvo univerzo 
za psihoterapijo – ne samo v Avstriji, ampak na svetu. V neformalnem pogovoru o tem, kako 
priprave napredujejo, smo mu omenili našo željo po umestitvi naše propedevtike v akadem-
ski okvir. Dal nam je upanje, da bomo zadevo rešili takoj, ko bo uspela akreditacija Univerze 
Sigmunda Freuda. Ko so predavanja na univerzi potekala že drugo leto, so bili izpolnjeni vsi 
pogoji za akreditacijsko vlogo. A prav na letnem simpoziju Evropske zveze za psihoterapijo 
(EAP) leta 2004 v Beogradu ga je zadela novica, da je akreditacija zavrnjena. Svojo prizadetost 
je izrazil, ko sva si po naključju nalagala na krožnik iz istih posod samopostrežne restavracije: 
»Veš, da so me pokosili!« A  Alfred bi ne bil Alfred, če bi se predal. V pritožbi je utemeljeno 
zahteval obnovitev postopka z drugimi, psihoterapevtsko bolj izvedenimi ocenjevalci – in uspel. 
Maja 2005 je Avstrijski akreditacijski svet akreditiral Univerzo Sigmunda Freuda na Dunaju. 
Zgodba, ki se je osem let kasneje ponovila v Ljubljani.

In nekaj mesecev kasneje je prišel 28. oktober 2005. Ker sva z Alfredom nekaj zadev glede 
priznanja dorekla že pred tem, sem se z nemškimi prevodi naše propedevtike napotil sam na 
Dunaj. Presenetilo me je, da me ni pričakal Alfred sam, ampak skupaj s Heinzem Laubreuterjem, 
ki je njegova desna roka. Po pregledu in nekaterih vprašanjih o našem programu in možnostih 
njegovega priznanja je sledilo vprašanje, ob katerem mi je zastal dih: »In kako bi bilo, če bi vam 
ponudili celoten program našega študija?« Da toliko zaupata slovenskim psihoterapevtom, ali 
prav slišim?! Ko sem prišel k sebi in smo se pogovarjali dalje, smo se tudi strinjali, da moram 
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najprej preveriti pripravljenost slovenskih psihoterapevtov, ali sprejmejo izziv in se lotijo zah-
tevnega in odgovornega zalogaja. Ko sem prinesel domov nezaslišano novico, so jo tudi kolegi 
doživeli kot veliko priznanje in odgovornost do ponujenega izziva, a zanj se seveda lahko od-
ločimo po temeljitem pogovoru glede podrobnosti realizacije. In tako se je zgodilo, da smo čez 
nekaj tednov potovali na pogovor predstavniki skoraj vseh pristopov znotraj SKZP kar s tremi 
osebnimi avtomobili. 

Možnost, da bodo naši študenti propedevtike tudi študenti SFU, je bila v SKZP sprejeta z ve-
likim odobravanjem. Manj navdušujoča je bila misel, da bi bilo smiselno, da posamezni pristopi 
prenesejo svoje izobraževanje v nov okvir s skupnim programom, razen praktičnega dela na 
specialistični stopnji. Tu so vzkalile prve bojazni glede izgube avtonomije izobraževanja, morda 
pa tudi glede delne izgube dohodkov društev in inštitutov, v katerih so potekala izobraževanja 
iz psihoterapije. Do naslednje jeseni 2007 so se te bojazni tako razbohotile, da se je le nekaj 
pristopov odločilo za popolno sodelovanje z novonastalim organizacijskim okvirjem, nekaj jih 
je sklenilo sodelovati s posebno pogodbo. Kljub vsem nedorečenostim se je v prvi letnik fakul-
tetnega študija psihoterapije oktobra 2006 vpisalo šestinsedemdeset študentov.

Da mora izobraževanje potekati v Ljubljani, je bil samoumeven konsenz. Kdo naj ga vodi? 
Na Dunaju so sicer želeli, da ga vsaj nekaj let vodim jaz (ker sva se z Alfredom poznala od leta 
1992), a čutil sem, da jim v tem ne bom mogel ustreči, saj nisem univerzitetni učitelj, nimam 
dovolj organizacijskih spretnosti, se ne počutim kot dovolj trpežen vlečni konj, nazadnje pa niti 
ne živim v Ljubljani in me nič ne mika, da bi se tja preselil. Vse to pa ima Miran Možina in vse 
to je pokazal kot spiritus movens študija propedevtike. Bil je celo pripravljen zapustiti varne 
državne jasli, to je svojo službo asistenta na Fakulteti za socialno delo, in se podati na negotovo 
in neuhojeno pot. 

Še pred začetkom predavanj se je ponudila možnost, da dosežemo slovensko akreditacijo v 
okviru Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici (FUDŠ). Ko sva s tem predlogom 
prišla k Alfredu, je bil njegov prvi odziv: »Jaz sem proti!« Od nekdaj si je želel in videl izpostavo 
SFU-ja v slovenski prestolnici kot samostojno izobraževalno entiteto, je pojasnil. Kmalu pa tudi 
uvidel, kako ima naša želja priti čim prej do akreditacije svojo pragmatično težo, in se strinjal 
z našim predlogom. Čas je kmalu pokazal, da pot do slovenske akreditacije preko FUDŠ ne bo 
tako kratka, kot smo si obetali ob podpisu  tripartitne pogodbe med SFU, SKZP in FUDŠ na lepi 
slovesnosti 3. oktobra 2006 v Novi Gorici. In nazadnje je pokazal še to, da je iz te španovije 
najbolje izstopiti.

Na tej sedem let dolgi poti so mnogi izgubljali zaupanje v vodstvo študija, da bo sploh kdaj 
prišlo do akreditacije. Čeprav niso imeli znatnejših pripomb na kvaliteto študija. A potreba po 
varnosti in fantazije, kaj vse jim bo z akreditacijo zagotovljeno, so bile močnejše. In zelo člove-
ško ter razumljivo je za ljudi, ki investirajo toliko osebnega, časovnega in finančnega angažmaja 
v zahteven študij, da hočejo imeti v roki nekaj oprijemljivega. Pa četudi se bo to izkazalo za 
iluzijo. 

A v veliki večini smo dobivali čudovite študente; užitek in ponos je družiti se z njimi in biti 
njihov učitelj. Vem, da ne le  zame. Kako poživljajoča je npr. njihova radovednost, iz katere se je 
porodilo zame toliko navdihujočih vprašanj! Prepričan sem, da bi nam takšne študente zavidalo 
mnogo kolegov iz drugih študijskih programov, če bi vedeli ali lahko verjeli, da takšni študenti 
še obstajajo.

Janko BOHAK
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Slika 1: Pred slovesnostjo ob akreditaciji Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze 
Sigmunda Freuda v Ljubljani 20. junija 2013 so se predstavniki SKZP in fakultete dogovorili 
o nadaljnjem sodelovanju in medsebojni podpori. Stojijo od leve: Alfred Pritz, Martin Lisec, 
Janko Bohak, Damjan Sever, Lan Pečjak, Meta Furlani, Damijana Voglar, Martin Bertok, Leon 
Lojk, Boba Lojk, Emil Benedik, Gregor Žvelc. Čepijo od leve: Alen Latini, Blaž Ules, Miran 
Možina, Tomaž Flajs, Milena Vidmar.

Slika 2: Na slovesnosti, ki se je je udeležilo okoli 200 gostov, od študentov do vodstva in 
podpornikov projekta, je bilo veliko sproščenega smeha. Alfred Pritz (na levi), rektor SFU, je 
mojster anekdot in šal in je znal nasmejati vse prisotne, vendar mu tudi Janko Bohak (na sliki 
stoji) ni ostal dolžan. Proti desni še Miran Možina, direktor fakultete, Katarina Možina, vodja 
študentskega referata, in Igor Okorn, prvi študent, ki je doktoriral iz psihoterapevtske znanosti 
na SFU.

Dolga pot do akreditacije Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani
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Ob sklepu naj izrazim še svoje globoko prepričanje: Če bi ne bilo Alfreda na Dunaju in Mi-
rana v Ljubljani, bi ne bilo »majhne slovesnosti in velike zabave«  20. junija 2013, s katero smo 
na ustvarjalen in prisrčen način skupaj proslavili »dolgo pričakovani trenutek«, ko je 10. maja 
2013 Nacionalna agencija za kvaliteto v visokem šolstvu Republike Slovenije akreditirala našo 
fakulteto. In Slovenija bi bila še naprej brez prve fakultete za psihoterapevtsko znanost!

Janko BOHAK
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Franček DOBOVIŠEK, Janko BOHAK 

»Ko bom velik, bodo k meni prihajali ljudje 
od blizu in daleč « 

Intervju z Jankom Bohakom

Janko Bohak, psihoanalitski psihoterapevt z Evropsko diplomo iz psihoterapije, ki jo pode-
ljuje Evropska zveza za psihoterapijo (EAP), je redni član in učni terapevt Evropske konfede-
racije psihoanalitskih psihoterapij (ECPP). Iz psihoanalitske psihoterapije je diplomiral na Gra-
škem centru za psihoanalizo. Bil je prvi predsednik Slovenske krovne zveze za psihoterapijo od 
njene ustanovitve leta 1998 do leta 2006. Do upokojitve leta 2001 je delal kot specialist klinične 
psihologije v Zdravstvenem domu Maribor. Leta 2006 je bil soustanovitelj Slovenskega inštituta 
za psihoterapijo in vodja psihoanalitskega izobraževanja. Od jeseni 2013 pa skupaj z doc. dr. 
Emilom Benedikom vodi psihoanalitsko izobraževanje v okviru Fakultete za psihoterapevtsko 
znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani.
 
Franček Dobovišek je socialni delavec.
 
Intervju je potekal v Mariboru 30. januarja 2013.

Vprašanje (V): Kdo je imel na vašo odločitev za psihoterapijo največji vpliv?
Odgovor (O): To je bila moja mama. Bila je bolj tiha. A znala se je smejati in jokati. Name 

je napravilo močan vtis: Ko je mama slišala, da se pri nekih sosedih prepirajo ali pretepajo,  je 
postala nemirna in je šla tja. S strahom sem prisluškoval, kaj se bo zgodilo. Se bodo lotili tudi 
nje? A čez kakih deset minut je v majhni vasici naravne oblike amfiteatra spet zavladal mir. Pri-
bližno čez pol ure se je pomirjena vrnila. To je naredilo name močan vtis. Tudi pri sorodnikih, 
če so se znašli v težavni odnosni situaciji, je kdaj posredovala. Nisem vedel, za kaj gre, a  njen 
miren izraz na obrazu, ko se je vrnila, je pomiril tudi mene. Danes bi rekel, da je bila nekakšna 
mediatorka.

Mama pa je imela tudi sočutje do beračev, ki so se v prvem desetletju po 2. svetovni vojni 
neredko oglasili proti večeru in prosili za prenočišče. Morali so oddati vžigalice, nato jih je 
napotila poleti v listnjak, pozimi pa  na senik. Ko je v kuhinji zadišalo po večerji, jo je v večji 
lonček nasipala ali nadevala tudi za berača in mi ga podala, da sem mu ga nesel. In nekajkrat nas 
je otroke poučila: »Vidite, čeprav nam ni lahko, smo lahko srečni, ker imamo streho nad glavo, 
ta revež pa ne ve, kam bo zvečer položil glavo.«

 S tem sem odgovoril na vaše vprašanje, zakaj sem postal psihoterapevt. Če pa hočem od-
govoriti zakaj sem postal psihoanalitik, bi moral dodati še vpliv tete, ki je po smrti svojega 
brata, mojega očeta, prevzela del materinske vloge, saj je bila mama pogosto odsotna na poljih, 
travnikih, v gorici, ali po opravkih. Teta, že precej bolehna, pa je nam otrokom predstavljala 
'zanesljivo prisotnost pomembnega objekta'. A bila je strožja in vzgojno rigidnejša od mame. In 
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če smo se otroci prepirali ali postali zanjo preglasni, je prišla iz kuhinje, se postavila pred nas 
z vzdignjenim prstom proti nebu, ter s slovesnim glasom dejala: »Otroci, za vsako nepotrebno 
besedo boste nekoč morali dajati odgovor tam zgoraj.« To je name naredilo izjemen vtis. To 
anekdoto rad povem kot odgovor na vprašanje, zakaj sem postal psihoanalitik: »Vidite, celo pre-
hitel sem svojo teto, saj se že sedaj moram zagovarjati za vsako nepotrebno besedo do pacienta, 
če me teta pravočasno ne ustavi.«

Nezanemarljiv vpliv pa je imelo name tudi branje knjig. Največ sem jih prebiral v otroštvu 
na paši. Včasih sem se tako zatopil vanje, da se je katera od krav mirno najedla domače ali so-
sedove koruze ali zelja, preden sem jo opazil. Močan vtis so naredile name knjige o delovanju 
stiških menihov, kako so ljudje od blizu in daleč prihajali k njim na posvet ob hudih življenjskih 
stiskah ali odločitvah. Tedaj sem sklenil v svoji otroški duši: »Ko bom jaz velik, bodo pa k meni 
prihajali ljudje od blizu in daleč na posvet.« In to je bila ena od dveh otroških odločitev, ki sta 
globoko zaznamovali moje življenje. Nekaj let kasneje sem z enakim žarom prebiral Trstenjako-
ve poljudnoznanstvene knjige, ki so leto za letom izhajale enako kot prve pri Mohorjevi družbi. 

V: Ste vi tudi mediator?
O: Gotovo. To je neredko prva pomoč psihoterapevta. Včasih sem v tej vlogi. Nisem pa pro-

fesionalni mediator. 

V: Je bil ob Freudu še kakšen velik učitelj psihoterapije?
O: Jung.

V: Ste Jungov učenec?
O: Ne. Izobrazil sem se v neoanalitski  smeri Igorja Carusa. A Jung in Freud sta mi enako bli-

zu in enako pomembna stebra prve psihoterapevtske zgradbe.  Brez Freuda ne bi bilo znanstve-
ne, šolske psihoterapije. Brez Junga pa ne bi bilo njene širine in globine. Jung ni položil človeka 
na Prokrustovo posteljo, tako kot je to moral storiti Freud, če je hotel ustvariti novo znanost, ki 
bo ustrezala takratnim zahtevam naravoslovne znanosti. Freud je bil očaran od začetnih uspehov 
naravoslovja in materialističnega duha časa, ki ga je kasneje francoski filozof Bergson označil 
kot »tristes années quatre vingts«, kot žalostna osemdeseta leta 19. stoletja. 

V: V tem času je pisal tudi Hesse?
O: Da. Pravijo, da je opravil terapijo pri Jungovem učencu. Verjetno je bil prvi pisatelj, ki je 

s svojimi deli očaral cele generacije z indijsko duhovno tradicijo in jo s tem, ko jo je povezal z 
jungovskim pojmom individuacije, približal zahodnemu človeku. Oba, tako Jung kot Hesse, sta 
imela vsak svojo zelo zahtevno, a v osnovi sorodno duhovno pot. Ta ju je tudi osebno zbližala 
in njuna izkustva transpersonalne, mistične zavesti so ju očitno globoko povezala.  A oba sta 
se znala prizemljiti in se vračati nazaj v ratio. Junga imajo nekateri za shizofrenika. Potem bi 
bil verjetno edini tako avtonomen in ustvarjalen shizofrenik na svetu. Sam menim, da ljudje, 
ki nimamo izkušenj transpersonalne zavesti, težko ločimo nekatera doživljanja v tem stanju od 
psihičnih blodenj. Tudi jaz mu ne morem slediti v marsičem, kar je zapisal. A imam ga za po-
gumnega človeka, saj se je upal soočiti in vzdržati strah pred izgubo ega, ki je po doživljajski 
kvaliteti kdaj blizu doživljanju človeka pred psihično dezintegracijo. On je šel čez ta strah in se 
vedno uspel vrniti v stanje vsakdanje zavesti. 

Spominjam se ljudi, ki so prihajali k meni, ko sem še delal kot klinični psiholog in govo-
rili: „Pomagajte mi, zmešalo se mi bo.“ Zadaj je seveda strah pred izničenjem. Ta dva pa sta 
ga tvegala in morda sta imela kakšno psihotično fazo. Med stanjem transpersonalne zavesti in 
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psihotično fazo ne razlikujemo dobro. Psihoterapevti in psihologi nismo usposobljeni za takšno 
razlikovanje. Človek, ki gre v transpersonalno zavest brez duhovnega spremljevalca, lahko pri-
stane in kdaj celo ostane v psihozi. Tako meni Willigis Jäger, zenovski mojster za Nietzscheja, 
da je ponesrečen mistik. In ko berem opis nekega njegovega duhovnega doživetja, ga tudi jaz ga 
tako vidim. In domnevam, da je prav to doživetje vplivalo na njegovo filozofijo mrtvega Boga. 

V: Vi imate kakšno transpersonalno izkušnjo?
O: Nimam. K meni pa prihajajo ljudje s temi izkušnjami in mi pravijo, da jih bom razumel, 

s čimer morda domnevajo, da jo imam. A jaz nimam takšne izkušnje. Lahko jim pa razumeva-
joče in sprejemajoče sledim, kot sledim zgodbam svojih pacientov, čeprav nisem doživel vseh 
njihovih izkušenj. 

V: Bili pa ste duhovnik?
O: Bil sem duhovnik in menim, da imam globoke in zame dragocene duhovne izkušnje, 

morda tudi nekaj slutenj v smeri transpersonalne zavesti. Nimam pa pravih mističnih izkušenj. 

V: To je bilo pa pošteno.
O: Zakaj lahko to rečem? Ker nekoliko poznam delo Kena Wilberja, ki je eden največjih 

integracijskih duhov današnjega časa. On razlikuje osem stopenj na poti od racionalne do tran-
spersonalne zavesti. Na to skalo umešča mnoge pomembne mislece in umetnike, med drugim 
Sartra, Camusa, ki sta mi podobno blizu kot Dostojevski. 

V: Kako pomaga psihoterapevtu  široka razgledanost in družbena angažiranost?
O: To je za psihoterapevta nujnost in conditio sine qua non. Če psihoterapevt ni široko raz-

gledan in družbeno angažiran, bo ostal na prvi stopnji terapevtske usposobljenosti – na stopnji 
dobro usposobljenega rokodelca. Lahko pa gre naprej in postane terapevt mojster in na koncu 
terapevt umetnik. Za dosego zadnje stopnje je potrebno še veliko pristne empatije, ne potrebe po 
simbiotičnem zlivanju, ki jo nekateri zamenjujejo z empatijo. V razvoju terapevtske usposoblje-
nosti ločim te tri stopnje. 

V: Ste kdaj delali kot prostovoljec?
O: Kot duhovnik sem skoraj deset let delal prostovoljno – pastoralno delo. Kot menih. Brez 

lastnine. Ko sem odšel iz frančiškanskega reda in duhovništva, sem  vse svoje imetje odpeljal z 
že utrujenim fičkom, polnim knjig. To je bilo moje duhovniško delo prostovoljca. In še vedno 
menim, da moram znati delati zastonj in za denar. Če zna človek samo eno, ni dobro, potem 
je  enostranski in lahko hitro zapade v odvisnost. V osebnostno odvisnost ali pa v odvisnost od  
dejavnosti ali denarja. Se pravi od mamona s številnimi obrazi. Te oblike zasvojenosti so danes 
postale zelo očitne in prispevajo pomemben delež k stanju, v katerem smo.

V: V poslovnem svetu pa je tudi vedno več poslovnosti sinteze, ki temelji na prijateljstvu, 
odprtosti in temu, da vsi zaslužijo in da so odnosi urejeni in transparentni. Menite, da se bo ta 
trend uveljavil ali bo vladala groba šakalska poslovna miselnost še naslednjih sto let?

O: Zdravilo za usoden pohlep vidim v visoko etični ekonomiji. Bom povedal zgodbo. V 
Centru za rehabilitacijo invalidov smo 1986 želeli kupiti šivalne stroje. Prišel je nizozemski 
poslovnež  in mi rekel: „Veste, jaz bi vam lahko prodal svoje stroje tako, da bi jih preveč hvalil. 
A tega nočem. Povejte mi, kaj potrebujete in povedal vam bom, ali moji stroji zares ustrezajo 
vašim potrebam. Če ne, vam bom predlagal drugega ponudnika, morda celo svojega konkurenta. 
Zakaj? Če bi vam  predlagal moj neustrezen stroj, bi izgubil vse potencialne posle z vami in 
izgubil bi prijatelja. Če bom pa do vas pošten, pa morda enega posla ne bom sklenil, ohranil pa 
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bom prijateljstvo in morebitne nadaljnje poslovne stike.“
 Vidite, v takšnem etičnem odnosu vidim prihodnost poslovnosti. 

V: Tam na polici imate Jungov Slovar simbolov. Poznate simbol kače, ki je svoj rep, Ourobo-
rosa? Je ta kača, krožni način razmišljanja, povezana s to novo poslovnostjo sinteze?

O: Ne vem. Vem pa, da ima vsak simbol več pomenov, ki se menjujejo od posameznika do 
posameznika in od kulture do kulture. In tudi mnogi simboli so kulturno pogojeni. Za nomad-
skega človeka je pomenil šotor to, kar zahodnjaku pomeni hiša, stanovanje. Zato lahko beremo 
v približno tri tisoč let starem besedilu: »Ko se poruši šotor mojega bivanja na zemlji (…).«  In 
lahko si predstavljam, da je pastir v svoji eksistenčni ali eksistencialni ogroženosti pogosto sa-
njal, kako mu neurje podira ali spodnaša šotor, tako kot sodobnik sanja o hiši, ki se mu ruši, ali 
jo bolj ali manj temeljito prenavljajo. In pri tem gre neredko za serijo sanj, ki nakazujejo potek 
psihoterapevtskega procesa. 

Kako lahko isti simbol predstavlja zelo različne vsebine, pa ugotavlja že največji razlaga-
lec sanj pred Freudom, Grk Artemidoros (če izvzamemo Aristotela kot utemeljitelja znanstvene 
razlage sanj). Penis na primer lahko pomeni: (1) Seksualno potenco pa 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 upa-
dlost 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 pomeni v grščini tako penis kot tudi načrt in skrivnost. (6) Eksplozivno idejo v govor-
jenju, vzgoji, ki se množi in širi, dokler ne postane sestavni del javne zavesti. 

Neverjetno bogat tok asociacij, v katerem prepoznamo mnoge sodobne pristope v razlagi 
sanj: od preprostega prevoda simbolov prek alegorične razlage, indirektnega namiga, zamenjave 
z naključno enakim izrazom do več pomenske eksistencialne razlage.

V: Tudi najslabše v nas hoče biti sprejeto, poudarja že Jung. Ali psihoterapevt zdravi pred-
vsem z odnosom ljubezni do klienta? Z vrsto ljubezni, ki je povsem nesebična, in se kaže kot 
brezpogojno sprejemanje vsega, tudi najslabšega pri pacientu? To brezpogojno sprejemanje je v 
psihoterapiji nujno potrebno in bistven del psihoterapevtske drže, ali ne?

O: Če imenujete ljubezen brezpogojno sprejemanje, potem se strinjam, a dodati moram, da 
ljubezen ni dovolj. Potrebni so še drugi deli psihoterapevtske drže. Rogers imenuje svojo terapijo 
– zdravljenje z ljubeznijo. A še tako dobra korektivna izkušnja v smislu brezpogojnega spreje-
manja ni dovolj.  Že Freud namreč govori o tem, da še tako dobra izkušnja ljubezni ne razreši 
nezavednega sovraštva, če ga je pacient v otroštvu doživljal. To sovraštvo se ob brezpogojnem 
sprejemanju le umakne v nezavedno, od koder ob neznatnem povodu privre v pacientovo doži-
vljanje v terapevtskem odnosu ali v nekem pomembnem odnosu njegovega vsakdanjega življe-
nja; se pravi kot prenos na terapevta ali na osebo njegovega vsakdanjega življenja.

To, kar se je zapletlo v odnosu, se lahko razplete le v odnosu. Če je bilo v otroštvu premalo 
brezpogojnega sprejemanja, nam življenje ponuja dve možnosti reparacije: poleg stanja vza-
jemne zaljubljenosti še prostor psihoterapije, ki lahko zazdravi ta primanjkljaj in te rane, ki 
so nastale v  prvem človekovem odnosu. A nekateri se raje leta in celo desetletja zaljubljajo in 
vzamejo v zakup vse bolečine odljubljanja, preden morda vendarle potrkajo na psihoterapevtova 
vrata. In se v primeru uspešnega poteka psihoterapije čudijo, koliko življenja so s tem zapravili, 
kar jih potegne v žalovanje zaradi neživetega življenja.
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V: Oba sva duhovnika. Posvečenje se nikoli ne izniči, ker je bilo dano skozi apostolsko na-
sledstvo. Po dogmi RKC ste še vedno duhovnik? 

O: Ne vem, če je to dogma, a med obredom duhovniškega posvečenja je bila nad nami izre-
čena biblična beseda: Ti si duhovnik vekomaj… Kako pa je pri vas?

V: Jaz sem gnostični duhovnik, član Svobodne katoliške cerkve z apostolskim nasledstvom. 
Na Jezusa kot gnostika gledam kot na človeka, ki je živel brezpogojno ljubezen. V vseh religijah 
se tako kot povsod dogajajo dobre in slabe stvari. Še danes obstajajo ljudje, ki do določene mere 
živijo brezpogojno ljubezen.

O: Da, gotovo. Veliko ljudi je na svetu, ki jim je evangeljski lik Jezusa odločilna orientacija 
za življenje resnice in ljubezni. Jezus je bil na zunaj potujoči pridigar,  uvrstimo ga lahko tudi v 
tradicijo velikih judovskih prerokov, ki so prvi v evoluciji verstev postavili Boga na stran male-
ga človeka, ki se mu godi krivica. A po drugi strani ga ne moremo nikamor uvrstiti, saj presega 
vse duhovne tokove in vsakršne uvrstitve. To je človek z najmočnejšimi mističnimi izkušnjami. 
Morda bi ga primerjal z Budo, s Konfucijem in drugimi začetniki velikih duhovnih tradicij. Z 
njimi ga druži precej podobnosti, pa tudi precej razlik, kar mu daje edinstveno mesto v zgodovini 
verstev, kot ugotavlja Hans Küng v svoji raziskavi  Jezus.

V: Različne barve iste mavrice. Mavrica je enaka. 
O: Ta metafora mi je všeč. A prej ste omenili, da vidite Jezusa med gnostiki. Gnozi  je bil go-

tovo blizu, saj je v njej veliko mističnega izkustva. A tudi gnozo presega po mojem mnenju. Bli-
zu je bil tudi esenom, po radikalnosti svojega življenjskega sloga in svoji brezkompromisnosti. 
Tudi esene presega, do neba. A ne le v zgodovini, tudi v današnjem svetu je veliko svetlih ljudi, 
ki so v tem ali onem oziru polni njegovega duha, kot sem omenil. Takšen je po mojem mnenju že 
omenjeni Hans Küng, ki s svojo dosledno racionalno teologijo – mistika mu ni blizu - ogovarja 
veliko ljudi. V nemškem prostoru poznam še dva duhovno primerljivo močna človeka. Wili-
gis Jäger, zenovski  mojster in benediktinski menih, v slovenščino smo pri Znamenju prevedli 
njegovo knjigo Vsak val je morje in drugi spisi. Tudi Eugen Drewermann, psihoanalitik in teo-
log, dosega s svojimi knjigami prav tako izjemno število iskalcev. Zbirko njegovih komentarjev 
evangeljskih prilik Ko se nebo dotakne zemlje smo prevedli in izdali pri Znamenju. Gotovo jih 
je še več, meni neznanih, a ti trije so prava nočna mora vatikanskih birokratov, to vem.

V: Če se vrneva le na košček Küngovega življenja. Kako je možno, da papežev osebni prija-
telj dobi pohvalo Velike Lože Nemčije – prostozidarjev? Mar niso skregani? 

O: Da je Küng papežev osebni prijatelj, ne bi rekel. Prijatelja sta bila na II. Vatikanskem 
koncilu kot najmlajša izvedenca in svetovalca svojih škofov. Klicali so ju najstnika. A nato sta se 
njuni individuaciji, vključno z religiozno – razvijali vsaka v svojo smer do dokončnega razhoda.

Da je dobil Küng priznanje Velike lože Nemčije, me ne čudi. To potrjuje le, kako njegovi 
teološki pogledi nagovarjajo najrazličnejše iskalce; in očitno so to tudi nemški prostozidarji. 
Navsezadnje pa: Duh veje, kjer hoče in po komer hoče. Ne pusti se ujeti v nobene institucionalne 
okvirje. Po Küngu ne veje zatohel vatikanski duh, ampak duh evangelija. Prepričan sem, da je 
isti duh zavel tudi po Freudu, saj je s svojo kritiko religije prispeval k prečiščenju teološke misli 
bolj kot armada profesionalnih teologov.

V: Bi morali medverski dialog religij razširiti še na pogane, ateiste in prostozidarje? Bi mo-
ralo priti do svetovno-nazorskega dialoga?

O: Če ne bi šlo za »misijonarjenje«, ampak za pristen medverski dialog, bi to bilo smiselno, 
a ne vem, če imamo sedaj, ko nam gori hiša, čas za to. Bolj pomembno je, da se usmerimo na 
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svetovni etos, na minimalni konsenz etičnih vrednot in pustimo dogmatiko ob strani. Kot pravi 
Dalaj lama: Edina etična osnova, ki omogoča preživetje v času globalizacije, je etična drža: moji 
interesi so tvoji interesi. Če te etične drže ne bomo ponotranjili, bo prišlo do požiga globalne 
vasi. Tako bi si uničili osnovo. Nujno se mi zdi, da gojimo etično zavest, ki vodi v etično držo in 
v spoštovanje sočloveka. Na osnovi minimalnega etičnega konsenza svetovnega etosa je možno 
sodelovanje, da bi se ljudje angažirali za  odgovoren odnos do narave, vključno s človekom,  
brez katerega ne bomo preživeli ne kot vrsta ne kot planet. A prve raziskave kažejo, da ljudje 
ščitimo svojo lagodnost in nepripravljenost na spremembe mišljenja z arhaičnimi obrambami, 
nekako v smislu: Saj nas bodo te klimatske spremembe udarile nekje v prihodnosti in takrat bodo 
ljudje že dovolj pametni in tehnično usposobljeni, da se bodo zaščitili pred njimi. Nas in naših 
otrok se to ne tiče. 

In niti nismo pripravljeni zagledati, da so te spremembe že tu in da že plačujemo ceno zanje. 
In kot vedno, plačujejo največjo ceno najrevnejši, tisti, ki so s svojim načinom življenja najmanj 
prispevali, a čutijo najhujše posledice klimatskih sprememb. Zanikati to, kar je očitno, je eden 
najzgodnejših in s tem najbolj nezrelih obrambnih mehanizmov človeka.

V: S tem sva prišla do teme človečnosti. Kako gledate na dejstvo, da če ljudje javno povedo 
diagnozo, ki jim jo je dodelil psihiater – shizofrenija, depresija, še vedno pride do negativne 
reakcije družbe? 

O: Ja, stigmatizacija je še vedno prisotna, in prav zato te ljudi zelo spoštujem, saj vse bolj 
prispevajo k destigmatizaciji. Odnos družbe do ljudi z duševnimi težavami in motnjami se je že 
v času moje službene dobe zelo spremenil, k čemur je mnogo prispevala tudi psihoterapija. A 
potrebno bo še nekaj časa, preden bomo gledali nanje kot na telesno prizadete invalide.

V: Kaj pa to, da požanjejo precej zgražanja, zavračanja, zapuščanja in negativnih odzivov?
O: Vsak človek mora plačati ceno za svojo etično držo. To jim pripada. To je cena, ki jo mo-

rajo plačati za svoj pogum, ker so upali spregovoriti o svoji duševni motnji. 

V: Vrniva se nazaj. Jezus je imel pred seboj veliko izbir. Vi ste prej govorili o „flowu“, o ne-
čem, kar je teklo skozi Jezusa. To, kar je teklo skozi Jezusa, je reklo: „Sin moj, križali te bodo.“ 
Na to je Jezus odgovoril, naj gre ta kupa mimo njega. Potem je molil in se odločil, da bo pozabil 
nase in se žrtvoval na križu. Ali je to dejanje podobno javnemu priznanju  drugačnosti mentalnih 
procesov, ki je označena z diagnozo?

O: Jezus je prevelik, da bi se ga dotikal ali dajal vrednostno sodbo o njem. Sokrat je bil 
obsojen na smrt, ker ni verjel v bogove in je kvaril mladino. On bi se lahko umaknil in v miru 
živel svojo starost. Pa se ni. Izpil je svojo kupo, kupo smrti. Čez nekaj desetletij je ista obsodba 
doletela Aristotela. A on se je umaknil na dovolj oddaljen otok in v miru užival svojo starost - z 
genialno utemeljitvijo: Da se Atenci ne bi še drugič pregrešili zoper filozofijo. Oba enako spo-
štujem. Ne sodim, da je eden bolj etičen od drugega. Oba sta ravnala po avtonomni etični drži, 
oba sta za našo zahodno kulturo – poleg Platona seveda - primerljivo pomembna kot sta Freud 
in Jung za psihoterapijo. 

V: Omenila sva psihozo. Na psihopatologijo bi lahko gledali kot na identifikacijo z določe-
nimi mislimi, občutji, stanji uma. Ali je problem psihoze izgubljenost v identifikaciji z miselnim 
tokom, ki ne ustreza resničnosti? Ali je psihoza samo identifikacija z določenimi stanji uma? 

O: S tem se strinjam.  Prav zato je  tudi zdravljenje psihoze proces deidentifikacije s stanji 
uma, ki delno ali v celoti nimajo več stika z zunanjo resničnostjo in onemogočajo človeku, da bi 
se zadovoljivo vključil v delo in ljubezen. Podobno kot je vsako zdravljenje človekovega ega v 

Franček DOBOVIŠEK, Janko BOHAK



191

deidentifikaciji z lastnim egom. 

V: Bi lahko rekli, da so dobri terapevti tudi ranjeni terapevti?
O: Jung pravi, da lahko zdravi samo ranjeni terapevt. Vendar bi njegovo misel dopolnil: 

Če ta ranjenec do neke mere ne opravi s svojo ranjenostjo, če v poglobljeni osebni izkušnji ne 
doživi deidentifikacije s svojo ranjenostjo, ne bo mogel biti dovolj dober psihoterapevt. Tu tudi 
duhovna pot ni zadostna pomoč. S tem se strinjajo tudi duhovni učitelji, ko zapišejo: Prva faza 
duhovne poti je pogosto psihoterapija. 

V: Israel Regardie, učenec Wilhelma Reicha in veliki mag 20. stoletja, je eden izmed redkih 
v celotnem spektru magije in duhovnosti, ki se je pri svojem delu držal principa: „Človek, ki se 
želi ukvarjati z magijo, mora iti najprej za tri leta v psihoterapijo.“ Kaj menite o tem? 

O: Magije ne poznam. Poznam pa Wilhelma Reicha. Žal je tudi on kljub svoji genialni 
ustvarjalnosti  postopoma izgubljal stik z realnostjo in se najprej oddaljil od svojih psihoanalit-
skih kolegov, v ZDA pa so se odvrnili od njega tudi drugi znanstveni krogi. Einstein se je odzval 
njegovemu vabilu na srečanje z njim, a je potem zapisal, da je »zadeva Reich« zanj zaključena.

V: Da se začneš zavedati, moraš opraviti psihoterapijo?
O: Ne brezpogojno. Proces ozaveščanja se začne s človekovim rojstvom in se nadaljuje v 

običajnem poteku individuacije. Tako je avtor nekrologa ob Sartrovi smrti zapisal, da ni potre-
boval analitikovega kavča, da bi se zavedel svoje družbene odgovornosti kot filozof. Za ljudi, 
ki so psihično dovolj zdravi in močni, ni potrebna psihoterapija. Za ljudi pa, ki so bili ranjeni v 
Jungovem smislu in se vedno znova zapletajo v večje težave tako na poklicnem kot zasebnem 
področju, pa psihoterapija utegne koristiti. Po ocenah jo potrebuje od pet do dvajset odstotkov 
povprečne populacije. Psihoterapevtska osebna izkušnja pa ne koristi le vsem študentom psiho-
terapije, ampak bi bila izjemno dobrodejna za vse, ki se nameravajo profesionalno ukvarjati z 
ljudmi. 

V: V zahodni civilizaciji se je pojavil new age, v katerem je veliko striženja ovc, ožemanja 
ljudi, sajenja bučk, neetičnosti, manipulacij, ustrahovanja, zavajanja, goljufij, neetične upora-
be NLP-ja in drugih terapevtskih prijemov, skupinskih samomorov, zavajanja pri svetovanju, 
predpisovanja, s kom se lahko družiš, kaj smeš početi, kako boš živel. Kako gledate na to skoraj 
vsesplošno zaslepljenost z materializmom v new age gibanju?

O: Coruptio optimi pessima. Če se nekaj najboljšega izpridi, je to nekaj najhujšega. To jedro 
duhovnosti, ki ga  vsebuje tudi zdravi del new age, je nekaj najboljšega, do česar se je človeštvo 
dokopalo. Ko pa se to izpridi, je to nekaj najslabšega in najhujšega, kar se lahko zgodi. To se  
dogaja na vseh področjih, tudi v vseh religioznih in znanstvenih ustanovah, saj so prve v večni 
skušnjavi, da začnejo skrbeti bolj same zase kot za duhovni blagor ljudi, skoraj vse velike znan-
stvene dosežke pa so tudi najprej zlorabili. Tudi psihoterapija in druge  človekove dejavnosti se 
tem zlorabam, žal, ne morejo povsem izogniti. 

V: Ali so vse analitske tehnike dostopne v literaturi in se jih človek lahko nauči tudi sam?  
Zakaj je lastna analiza ključna za bodočega psihoanalitika? 

O: Zato ker se v lastni analizi v terapevtskem odnosu vzpostavlja psihoanalitska drža, drža 
brezpogojnega sprejemanja in neobsojanja. Če se človek sam uči analize, potem dosega to le 
njegov lastni mentalni nivo. Če pa se tega uči v kvalitetnem odnosu, potem se to dotakne njegove 
celotne osebnosti. 

V: Volčji človek ni nikoli zares ozdravel. Kako psihoterapevt s suportivno psihoterapijo lju-
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dem pomaga živeti z njihovimi težavami in z zavedanjem, da ne bodo nikoli dokončno ozdra-
veli? 

O: Ne le volčji človek, tudi večina Freudovih pacientov nikoli ni dokončno ozdravela. Tega 
se premalo zavedamo. Freud je imenoval svoje paciente nevrotike, a danes bi jih pretežno uvrsti-
li med mejno organizirane, nekatere celo med psihotično organizirane osebnosti. 

Kako lahko ljudje živijo v  zavesti, da nikoli ne bodo do konca ozdraveli? Največ jim poma-
ga njihova lastna izkušnja: Po dolgoletni psihoanalizi sicer nisem dokončno ozdravljen, vendar 
živim neprimerno lažje in bolj kvalitetno. Zdaj vidim, da lahko živim, prej pa nisem mogel živeti 
človeka dostojnega  življenja. Preveč sem bil ujet v svoje notranje prisile čustvovanja, mišljenja, 
čutenja in ravnanja. V tej zavesti mnogo večje osvobojenosti in psihične jasnosti lahko sprejmejo 
tudi težje faze svoje bolezni, saj se zavedajo, da so že preživeli mnoge take faze in „tudi ta predor 
bom preživel in znova prišel v svetlo pokrajino na koncu predora“. 

V: Do sedaj sva se pogovarjala o psihoterapiji. Kaj pa sadomazohizem, ki ga družba označuje 
kot deviantnega? Kako psihoanaliza gleda na te spolne prakse?

O: Psihoanalitik po dobri psihoanalizi postane v družbenem smislu manj prilagojen. Pridobi 
večjo distanco do mnogih družbenih pojavov in ima manjšo potrebo, da bi karkoli vrednotil. Po-
sledično  ne obsoja. Kar pa se tiče praks sadomazohizma – konstruktivne so lahko le, v kolikor 
gre za konsenz dveh odraslih ljudi, dokler je njima dobro in prav. Vendar ne prav in dobro iz neke 
odvisnosti, psihične ujetosti v ta odnos, ampak iz notranje svobode. Kar pomeni, da lahko vsak 
kadarkoli neko prakso prekine, in ve, da bo partner  to sprejel. Ostaja pa seveda vprašanje, koliko 
pri teh praksah ne gre za odvisnost, za notranjo ujetost in prisilo ponavljanja. Gre za vprašanje, 
koliko so te prakse izraz notranje svobode in prispevajo k ozaveščanju teh, ki se jih poslužujejo.

V: Nekega dne se zbudi suženj in reče svoji domini – danes bi pa to in to. Je to svoboda?
O: Tega ne vem. Mislim, da je v teh praksah ogromno notranjih prisil in hkrati tudi notranje 

nesvobode. Morda so te prakse posledica odvisnosti od načela užitka. Ti ljudje morda niso pre-
hodili dolge in zahtevne poti od načela užitka do načela realnosti, kar bi naj po Freudu veljalo 
za našo socializacijo. Teh praks ne poznam dobro in pri svojem delu s pacienti nisem imel stika 
z njimi. 

V: Ker je toliko notranjih prisil, katerim je podvržena subkultura sadomazohizma, se vam 
zdi, da ljudje iz sadomazohistične subkulture vstopijo v terapevtski proces zato, da bi osvetlili 
svoje motive po načelu užitka?

O: Ne vem, katera druga dovolj močna motivacija bi jih privedla na tako zahtevno pot. 

V: Kateri terapevt se vam je zdel najpomembnejši za razvoj psihoterapije v Sloveniji?
O: Leopold Bregant, njega imamo za očeta slovenske psihoterapije. Tudi dedki so pomembni 

– Lev Milčinski, psihiater, ki je Bregantu omogočil, da je šel po tej poti. Milčinskega imam za 
psihoterapevta samouka, karizmatika. Imel je dobre notranje vire za psihoterapevta, čustveno in 
intelektualno potenco, da je to zmogel. 

V: Ali je lahko terapevt tiho med psihoterapijo zaradi zadrege, ker ne ve, kaj narediti? Ali ima 
lahko psihoterapevt slepo pego v odnosu do klienta in se ne zaveda, kaj čuti do njega? Morda 
zaradi tega molči o svojih čustvih?

O: Vsakomur, ne le psihoterapevtu bi svetoval, da če ne ve, kaj reči, naj bo tiho. Najprej si 
mora terapevt razčistiti v glavi in hkrati začutiti, kaj potrebuje od njega pacient v tem trenutku. 
Ali sploh kaj potrebuje? Morda samo naklonjeno prisotnost? Vsekakor optimalno razpoložlji-
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vost.

V: Ali je klientova lastna interpretacija sanj bolj pomembna od terapevtove? Če je – zakaj? 
O: V tem vidim bistveni napredek v interpretaciji sanj od egiptovskega Jožefa, ki je faraonu 

tako dobro razložil sanje, do grških razlagalcev in Aristotela, ki ga imamo za prvega razlagalca 
sanj v sodobnem smislu z njegovo tezo, da so sanje nadaljevanje psihične dejavnosti v spanju. 
Upam, da ne obstaja psihoterapevt, ki bi si upal razlagati klientove sanje, ne da bi to delo prepu-
stil njemu. Mi lahko pacientu le pomagamo, da se bo naučil govorice sanj in z notranjo evidenco 
zaznal, kaj mu sanje sporočajo. Da s tem vzpostavljamo dialog med pacientovim nezavednim in 
zavestnim.

V: Ali se srečujete s pacientovim ljubosumjem? Kaj jim svetujete?
O: To je splošen pojav. Vsak otrok si želi biti najbolj ljubljeni otrok svojih staršev. Prav tako 

si vsak pacient v neki točki procesa želi biti najbolj ljubljen otrok svojega psihoterapevta. A v 
zaupnem in sprejemajočem odnosu lahko o tem spregovori in začuti, da terapevtova naklonje-
nost ni kolač ali kruh, ki ga bo dobil manjši kos, če ga bo terapevt delil še drugim. Ko pacient 
predeluje svojo ljubosumnost v transfernem odnosu, ugašajo tudi njegova čustva ljubosumnosti 
v njegovih vsakdanjih odnosih.

V: Ali je narcisistična motnja ozdravljiva?
O: Odvisno od intenzitete, tako kot pri vsaki motnji. Lažje in srednje težke duševne motnje 

so dobro ali vsaj zadovoljivo ozdravljive ali razrešljive. V najtežjih oblikah pa le delno, s tem da 
jih človek ozavesti in vzpostavi notranjo distanco do njih. Doživljanje pa ostaja podobno tistemu 
pred obravnavo, vendar manj intenzivno oz. prisilno. 

V: Kako psihoanalitik intervenira v akutni fazi depresije?
O: V hudi depresiji bi bil klasičen psihoanalitski seting kontraindiciran, neprimeren. Za težje 

primere depresije so potrebni kompleksnejši, aktivni  pristopi, tudi zdravila. Imamo primere, ko 
samo psihoterapija ne obrodi zadovoljivih rezultatov. Ko pa se pacient po psihoterapevtovem 
priporočilu odloči za obisk psihiatra, lahko doživi veliko olajšanje s pomočjo delovanja zdravil.

V: Kaj pa manj intenzivna faza depresije? Ima psihoanaliza orodja za pomoč?
O: Da, psihoanalitski proces. A neredko prav psihoanaliza sproži depresijo. V tem primeru 

gre za razreševanje globoke žalosti, ki jo je človek že doživljal v otroški zapuščenosti. To sedaj 
podoživi v psihoterapevtskem procesu. Pred letom 1900 je Freud že ugotovil, da le golo spomi-
njanje otroške travme ali hudega prikrajšanja ne pomaga dosti. Šele ko pride do podoživljanja 
teh otroških stisk in razočaranj, lahko pride do ozdravljenja. Običajno gre v tem primeru brez 
zdravil. Le-ta bi lahko potlačila to podoživljanje v nezavedno in onemogočila  predelavo. Proces 
psihoterapije lahko psihofarmakoterapija ustavi. Terapevt mora znati oceniti in se posvetovati 
tudi s psihiatrom,in skupaj bosta presodila, ali je potrebno uporabiti zdravila ali ne. 

V: Del depresije je tudi socialna izolacija. Današnji intelektualci so osamljeni. Zakaj?
O: Dober intelektualec je vedno osamljen.

V: Osamljen ali sam. Pahnjen ali je to izbral?
O: Bil je njegov delež v tem, da so ga pahnili. Imam prijatelja, ki je zelo radikalen v svoji 

etični drži. Rekel sem mu: »Ti siliš ljudi v to, da te pribijejo na križ. Potruditi se boš moral, sicer 
boš nazadnje res pristal na križu.«  A normalno je, da ima intelektualec – tudi če ni psihoanalitik 
– vsaj nekaj te družbene neprilagojenosti.
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V: Ali dober psihoanalitik zaupa svojemu klientu?
O: Če mu ne more zaupati, ni etično niti strokovno, da ga sprejme v obravnavo.

V: Ali nenehno reflektiranje o tem, kaj kdo misli, čuti, žlahtni ali uničuje partnerski odnos?
O: Ne morem si predstavljati, da bi partnerja to nenehno počela. A če gre za pravo mero in 

pravi način, je to gotovo v prid partnerskemu odnosu. »Psihoterapevtska« obravnava svojega 
partnerja pa gotovo ni pravi način. Objameš lahko samo psihoanalizo ali žensko, ne pa oboje, 
sem kdaj slišal v Innsbrucku. In predavanje o psihoanalitskem odnosu je moj učitelj sklenil z 
mislijo: Nič ni narobe, če nekoliko psihoanalitskega dialoga preide v terapevtov vsakdanji dis-
kurs, in prav tako ni nič narobe, če kanček vsakdanjega diskursa vključimo kdaj v psihoanalitski 
dialog.

V: Obstajajo pa tudi pari med psihoterapevti.
O: Če sta dobra psihoterapevta, odložita svojo profesionalno vlogo pred vrati svojega doma, 

ker je imata dovolj v službi. 

V: Kakšne neverbalne terapevtske prijeme uporabljajo analitiki?
O: Freud je svaril pred telesnimi ali kreativnimi tehnikami. Menim, da bolj zaradi strahu pred 

zlorabami, ki so se tudi v njegovem času že dogajale, kot zaradi načelnega zavračanja. Res pa je, 
in to velja zlasti za psihoanalizo, da je bila »v začetku beseda«.

V: Kaj pa hipnoza, sistemski pristop, NLP?
O: V osnovnem psihoanalitskem setingu jih ni. Smo pa v času integrativne paradigme psi-

hoterapije. To pomeni, da na primer kognitivna terapija zdaj govori o terapevtskem odnosu, 
medtem ko je nekoč njegov pomen zanikala, ali mu vsaj ni posvečala pozornosti. Tako tudi psi-
hoanaliza sprejema tehnike iz drugih terapevtskih šol. Psihoanalitiki uporabijo določeno tehniko 
drugega pristopa, če menijo, da lahko z njo pospešijo terapijo ali pomagajo razrešiti nek zastoj. 
Frommu je bilo samoumevno, da skušamo narediti analizo »tako učinkovito, kot je le mogoče«. 
Če ostajamo pri klasičnem setingu, potem velja, da je analiza sicer najboljša pot spoznavanja 
samega sebe, ni pa vedno najučinkovitejša pot zdravljenja. 

V: Ali lahko izkustvo katarze v procesu psihoterapije človeka spremeni? Zakaj in kako?
O: Mislim, da je katarza pogosto prva faza analitskega procesa. Človek mora najprej odložiti 

to, kar se je v njem desetletja nabiralo, ga težilo in mučilo, da se potem lahko prepusti osnovni 
tehniki – prostim asociacij.

V: Kako analitik zaključi analizo in stopi iz piedestala, ki ga je sezidal klient s svojim trans-
ferjem?

O: Zaključi jo tako, da se neha srečevati s klientom, pravi Freud. Klient pa postopoma vidi 
analitika vedno bolj takšnega, kot je v resnici, s tem ko razrešuje svoje projekcije in v procesu 
zorenja spontano opušča otroške idealizacije. Nekoč so analitiki menili, da je potrebno transfer 
povsem razrešiti. Danes pa vemo, da kanček transfera in idealizacije analitika ostane in da to ni 
nič slabega. 

V: Ali pride pri klientu do introjekcije?
O: Mora priti do internalizacije analitika. Če pacient analitika ne internalizira, njegovi slabi  

introjekti ohranijo nekdanjo moč. 
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V: Ali je cilj psihoterapije, da človek postane kreator svoje realnosti?
O: V vsaki dobri terapiji se zgodi, da človek stopi iz pasivne v aktivno držo do življenja in da 

tudi  na nezavedni ravni začuti, da hoče imeti svoje življenje v svojih rokah. V otroštvu se mu je 
marsikaj dogajalo, nad čemer ni imel nadzora. Kot zrel človek pa  prevzema polno odgovornost 
za to, kar v življenju počne in kar se mu dogaja. S tem se ne počuti več žrtev svojega otroštva ali 
aktualnih zunanjih okoliščin. 

V: Kaj je tema vašega življenja?
O: Ozaveščanje sebe, kaj sem jaz, kdo sem jaz, kaj naj počnem na tem prašku vesolja, da 

bom čutil smiselnost in dragocenost svojega bivanja, ki je v primeri s kozmičnim časom krajše 
od muhe enodnevnice.

V: Kateri kraji so najbolj vplivali na vas kot človeka?
O: Kraji otroštva vsakega človeka najbolj zaznamujejo. Tudi mene so. A sem odšel iz doma-

čega kraja, kot sem ga doživljal v otroštvu, saj je bilo v njem veliko samomorov, teme, težav, 
bridkosti. To sem v nekih sanjah storil tudi v času učne analize: Odhajal sem po cesti v svet iz 
domače doline, ki ni bila svetla in zelena, ampak temna in posejana z grobovi.

V: Ste imeli v družini koga, ki je storil samomor?
O: Ja, stric, mamin brat, je storil samomor v poznih letih.

V: Tudi jaz sem imel takšnega sorodnika. Duhovnik ga ni hotel pokopati.
O: Ne le, da so samomorilcem odrekali krščanski obred, pokopavali so jih za plotom bla-

goslovljenega pokopališča. Da je Cerkev spremenila to nehumano prakso, ima veliko zaslug 
avstrijski psihoterapevt Ringl, eden redkih adlerjancev, ki so preživeli nacizem. Je bil tudi eden 
prvih, ki so raziskovali psihične mehanizme, ki privedejo človeka do samomora in s tem mnogo 
prispeval k njegovi preventivi. V njegovih stikih z najvišjimi cerkvenimi predstavniki so le ti 
dojeli, da človek »ne gre na štrik« (kot je v idrijskem dialektu kdaj dejal psihiater Felc) pri »ja-
sni zavesti in polni svobodi«, in zato ni razloga, da bi mu odrekli krščanski pokop. Tudi duh II. 
Vatikanskega koncila je povsem drugačen od te arhaične prakse.

V: A njegov duh in njegovi sklepi so se kar malo porazgubili. 
O: Ne, niso se porazgubili. Šlo je za aktivno demontažo koncila.

V: S strani konservativne struje v cerkvi?
O: Da. In s strani tistih, ki danes slavijo petdeseto obletnico njegovega začetka. 

V: Je delo duhovnikov predhodnica in vzporednica psihoterapiji?
O: Ko govorimo o psihoterapevtski dejavnosti pred pojavom znanstvene psihoterapije, upra-

vičeno trdimo, da je bilo veliko te dejavnosti. Opravljali so jo šamani, zdravniki, filozofi, du-
hovniki. Pa tudi preprosti ljudje, ki so tekom svoje individuacije dosegli modrost. Skratka ljudje 
z velikim čustvenim in duhovnim količnikom. Nanje so se ljudje obračali v svojih krizah in v 
dilemah pred pomembnimi življenjskimi odločitvami. 

V: Kaj je to duhovni količnik?
O: Ni še tako samoumevna vsebina javne zavesti kot sta razumska in čustvena inteligenca, 

tudi knjig, ki bi jo sistematično obravnavale, še ni na pretek. A nekaj jih je že. Danar Zohar in 
Jan Marshall jo opredelita kot inteligenco, s katero se lotevamo in rešujemo vprašanja smisla in 
pomena, s katero umeščamo naša dejanja in naša življenja v širši, bogatejši okvir, ki jih osmi-
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šlja  in s katero lahko ocenjujemo, ali je neka smer delovanja ali neka življenjska pot tehtnejša 
od druge. Duhovna inteligenca pa je tudi osnova za učinkovitejše in bolj ustvarjalno delovanje 
razumske in čustvene inteligence.

V: Je delo šamana s smrtjo, dramo in hipnozo neka oblika psihoterapije?
O: Premalo vem o tem. Vem pa, da so na primer šamani prišli na prvi kongres Svetovnega 

združenja za psihoterapijo (World Council for Psychotherapy) leta 1999 na Dunaju. Ko je bilo 
konec uradne otvoritve, so se na odru pojavili v svojih slovesnih oblačilih in začeli plesati. Or-
ganizatorju Alfredu Pritzu sem dejal, da je pogumen, ker jih je povabil. Pa mi je odvrnil, da jih 
sploh ni povabil: »Pojavili so se in potem sem moral poslušati, zakaj sem to dovolil. Jaz  pa sem 
to dopustil. Menil sem namreč, če so prišli, jim moram prepustiti ta prostor.« Zame je bila to 
močna simbolika, da vendarle tudi šamani spadajo na otvoritveno slovesnost prvega svetovnega 
kongresa psihoterapije. Naslednje dneve sem jih od daleč opazoval, kako zdravijo pod drevesi 
okrog glavne kongresne stavbe, in sem pomislil, da podobno delamo tudi psihoterapevti: malo se 
pogovarjamo, malo se poslužujemo telesnih tehnik. Nisem se jim hotel približati, da ne bi motil 
njihovega dela

V: Ste kdaj meditirali, doživeli zamaknjenost?
O: Mistične izkušnje nisem imel.

V: Ste imeli kdaj v molitvi občutek, da vam je Bog blizu?
O: Da, takšna duhovna izkustva sem imel. Gotovo so tudi moja otroška duhovna izkustva 

prispevala pomemben del k odločitvi za moj prvoten študij in poklic.

V: Gibanje je zelo pomembno za duševno zdravje. Kako gledate na mlade, prilepljene za 
računalnik?

O: Sam skušam vsak dan priti na bližnji hrib, na Kalvarijo. Vem, da brez tega ne bi zdržal do 
deset ur dela z ljudmi na dan. Pri mladih gre pogosto za odvisnost od računalnika, pomanjkanje 
gibanja in socialnih stikov z vrstniki pa ima lahko usodne in trajne posledice za njihov psihofi-
zični razvoj. 

V: Ali nam lahko zaupate eno izmed svojih napak?
O: Imam jih veliko. Naj omenim to, da bi včasih moral kaj reči, pa nisem. Rekel sem si, da ni 

čas za to. Včasih je bilo res tako, včasih pa je bila to moja racionalizacija. Naknadno sem začutil, 
da me je bilo strah izpostaviti se. To napako skušam postopoma preseči. 

V: Zakaj večina debelih ne more shujšati? Kako razume to psihoanaliza?
O: Shujšati ne morejo zato, ker je debelost izraz notranje prikrajšanosti, konflikta, praznine. 

Z zunanjimi zadovoljitvami potem skušajo to kompenzirati, zapolniti, se pomiriti, ublažiti stisko. 
Če pa odgovarjam kot analitik, je vsaka odvisnost nadomestni objekt. 

V: Kateri vzgojni princip priporočate za vzgojo otrok vsem staršem?
O: Da imajo radi svoje otroke. S tem mislim na sposobnost brezpogojnega sprejemanja, da 

otrok čuti: Dobro je, da si tukaj. Nisi nam v breme. Obogatil si naše življenje, dal si mu globino 
in poglobil smiselnost našega življenja. Vse ostalo izhaja iz tega. Tudi naloga staršev, da otroku 
postavijo nujno potrebne meje in omejitve, saj se brez njih ne bo uspešno soočal z zahtevami 
odraslega življenja.

V: Je učenje z vzorom učitelja, starša, analitika-učitelja ključna paradigma?
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O: Gotovo. Osebna izkušnja analize je ob tem, kar se zavestno predeluje, prav to - učenje z 
vzorom. Človek se uči predvsem od tega, kako se učni analitik odziva, vede. Podobno se uči tudi 
od svojega supervizorja. 

V: Katere miroljubne rešitve so na dlani za današnjo krizno situacijo?
O: Če bi jih imeli na dlani, bi krizo že presegli; a jih še iščemo. Pri tem se jih tudi spretno iz-

ogibamo kot grenkemu zdravilu. Smer pa je – etična, vrednostna usmeritev kapitalistične družbe. 
Ali bo kapitalizem zmogel sam sebi postaviti meje in sprejeti preprosto človeško solidarnost za 
vrednoto? Ali bodo zmogli ključni ljudje tega procesa postaviti meje svoji sli po moči, bogastvu 
in bodo pripravljeni vse to deliti tudi z drugimi? Ali pa bo kapitalizem doživel usodo komuniz-
ma.

V: V kaj gremo?
O: Bojim se, da se te spremembe dogajajo za ceno mnogih žrtev in preveč človeške krvi. Pa-

dec komunizma je zahteval malo žrtev. Če odmislimo tiste desetine milijonov žrtev, ki jih je zah-
teval čas njegove vladavine, zlasti obdobje tako imenovane diktature proletariata. Bojim se, da 
če bi prišlo do podobnega padca kapitalizma, bi bilo žrtev neprimerno več. Že sedaj jih je veliko. 
Če pa se kapitalizem ne bo zmogel preoblikovati v neko bolj človeško obliko družbenega reda, 
se nam slabo piše. Skandinavski kapitalizem je dobra smer. Seveda tudi skandinavski socialno 
usmerjeni kapitalizem ni brez napak. Če gre za uspavanje in razvajanje človeka in za zasvojitev 
človeka z blagostanjem potrošništva, potem je to tudi lahko nevarna reč. Idealnega družbenega 
reda ne bomo dosegli. Kakor je vsako človeško življenje približek tistega, kar bi naj bilo ali kar 
bi utegnilo biti, tako je tudi z vsakim družbenim sistemom. 

V: Bo kriza prisilila ljudi v samoorganiziranje, v samopomočne solidarnostne mreže? 
O: To se že dogaja. Hujša ko bo kriza, več bo tega. To se je že dogajalo takrat, ko družba ni 

zmogla materialno poskrbeti za človeka. Ljudje so se na vasi samoorganizirali. Mnogi slovenski 
pregovori  govorijo o tem, kako naj pazimo na soseda bolj kot na sorodnika, kajti  sorodnik je 
daleč, sosed pa blizu in ti bo lahko pomagal in ti njemu. 

V: Se nam lahko zgodi spet samooskrbna agrarna družba? Bomo šli nazaj v osemnajsto sto-
letje?

 O: To bi bil regres, ne napredek. Lahko se nam zgodi le kot posledica usodne kataklizme, ki 
je ne znamo predvideti ali nočemo videti.

V: Bomo morali na Zahodu poenostaviti svoje materialno življenje na raven amišev?
O: Upam, da ne. 

V: Prej sva govorila o principu užitka. Mar ni rešitev amišev ustreznejša od grobega zaho-
dnega materializma?

O: Smer neke skromnosti  je gotovo prava in potrebna. Ne moremo pa ponoviti razvojno že 
presežene oblike. 

V: Med knjigami imate Sveto pismo zraven Bhagavad gite in Korana. So to za vas enako-
vredne knjige?

O: Na racionalni ravni gotovo. Na čustveni in duhovni pa se zavedam, iz katere duhovne 
tradicije izhajam, kje so moje korenine.

V: V Angliji imajo žensko škofinjo...
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O:V Nemčiji tudi in v severno evropskih deželah tudi.

V: V pravoslavnih cerkvah so duhovniki poročeni.
O: V vseh krščanskih cerkvah, razen v katoliški, so duhovniki poročeni. Poleg katoliške ne 

poznam nobene druge krščanske cerkve, ki bi iz evangeljskega sveta naredila pravno tako zave-
zujoč zakon celibata. 

V: Bi lahko rekli, da je nujno za človeka, ki opravlja pastoralno delo, da ima spolno življenje, 
partnerico? Je to nujno za večino pastoralnih delavcev?

O: Pomembno je, da si človek lahko sam izbere svoj življenjski slog. Da sam začuti: Lažje 
bom opravil svojo individuacijo, bolj ustvarjalno bom živel na takšen ali takšen način, naj bo 
to poročenost, neporočenost ali pa neka vmesna oblika partnerstva. Zame je ključnega pomena, 
da si človek svobodno izbira svoj življenjski slog in da neka institucija od njega v zgodnji odra-
slosti ali celo adolescenci ne izsili odločitve, h kateri bi moral ostati zavezan do zadnje ure. To 
je nečloveško in v nasprotju z osnovnimi človeškimi pravicami. Vse drugo so le bedne teološke 
racionalizacije.

V: Če skleneva krog. Na začetku ste omenili, da nekateri Junga vidijo kot shizofrenika, pa 
je kljub temu človeštvu veliko dal in je bil zelo srčen človek. Ali lahko ljudje s psihiatričnimi 
diagnozami doprinesejo k družbenemu razvoju?

O: Da, mnogi zelo ustvarjalni ljudje so imeli težke duševne motnje. Na vseh področjih ume-
tnosti in znanosti. 

V: Kot so?
O: Slikarji in pesniki so znani. Od pisateljev naj omenim Dostojevskega, Tolstoja, Kafko, 

ali našega Cankarja in Vitomila Zupana. Mnogo jih je na področju znanosti. Tudi Einstein je 
bil posebnež. Neka mera odmaknjenosti, neprilagojenosti je normalna za človeka, ki čuti veliko 
poslanstvo in mu ustvarjalno sledi na kateremkoli področju. On se ne staplja, ne identificira s 
svojo družbeno sredino. Šele iz te distance lahko ustvarja. Navsezadnje je nekaj posebnega že 
zaradi svoje izjemne nadarjenosti. In te izjemnosti ne občuti le kot dar, ampak pogosto tudi kot 
težko breme. Jung lepo pravi, da so to najtanjše veje na deblu človeštva, ki so najbolj rodovitne, 
a tudi najbolj krhke.

V: Kako ste doživeli ta intervju?
O: Zame je bil navdihujoč in govoril sem sproščeno. Dotaknila sva se različnih tem. Če bi pa 

bil velik sistematik, bi pogrešal rdečo nit najinega pogovora.
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»Psihoterapije se ne da naučiti iz knjig« 
Intervju s Tomažem Flajsom

Tomaž Flajs, geštalt psihoterapevt z evropsko diplomo iz psihoterapije, ki jo podeljuje Evrop-
ska zveza za psihoterapijo (EAP), je redni član Evropske zveze za geštalt terapijo (EAGT). Iz 
geštalt psihoterapije je diplomiral na britanskem inštitutu GPTI in je nosilec certifikata strokov-
nosti inštituta GATLA iz Los Angelesa. Je predsednik Slovenskega društva za geštalt terapijo 
SLOGES in podpredsednik Slovenske krovne zveze za psihoterapijo SKZP.

Kot psihoterapevt ima dolgoletne izkušnje dela s posamezniki, pari in skupinami. Poleg tega 
je supervizor in edukator geštalt psihoterapije. Geštalt terapijo poučuje tudi v tujini, kot gost 
inštitutov v Avstriji, Gruziji, Rusiji in na Hrvaškem.

Svojo dejavnost izvaja v okviru Inštituta za geštaltsko terapijo (GiTa) v Ljubljani, ki ga je 
ustanovil z dr. Rudijem Kotnikom in Bogdanom Žoržem. Na GiTi v sodelovanju z mednarodno 
priznanimi strokovnjaki s področja geštalt psihoterapije izvajajo psihoterapevtsko izobraževanje 
za geštalt psihoterapevte. Inštitut GiTa je akreditiran tako s strani EAP kot tudi EAGT, kar po-
meni, da ob uspešno dokončanem izobraževanju njihovi edukanti pridobijo evropsko diplomo iz 
psihoterapije in certifikat EAGT.

Franček Dobovišek je socialni delavec.

Intervju je potekal v Ljubljani, 16. februarja 2013.

V: Kdo je imel na vaše psihoterapevtsko delo največji vpliv?
O: Težko izberem enega. Ko sem se usposabljal za psihoterapevta, sem se usposabljal zno-

traj različnih usmeritev geštalta. Nekaj časa sem imel s tem težave, ker sem bil malo zmeden in 
sem moral sam sestavljati neko svojo celoto. Trenutno name najbolj vpliva moj supervizor Todd 
Burley.

V: Lahko poveste kaj več o gospodu Burleyju?
O: Skupaj z Bobom in Rito Resnick vodi inštitut GATLA iz Los Angelesa. Ko sem šel leta 

2002 na izpit inštituta GATLA, sem padel. V komisiji je bil tudi Todd. To je bilo nekaj najbolj-
šega, kar se mi je zgodilo, čeprav takrat seveda nisem mislil tako. Potem mi je namreč Todd 
ponudil, da postane moj supervizor, da bi lahko z njegovo pomočjo osvojil še tisto, kar mi je 
umanjkalo na izpitu. Od njega sem se ogromno naučil, tudi zato ker je drugačen od mene. Če 
bi sebe označil kot bolj umetniškega človeka, je on bolj človek znanosti, nevropsiholog. Naučil 
me je razmišljati znotraj konteksta terapije. Z njegovo pomočjo nisem več samo sledil intuiciji, 
ampak sem začel tudi konceptualizirati proces in ga bolje razumeti.
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Todd je v svetu geštalt terapije dokaj poznan. Med drugim se ukvarja z aplikacijo geštalt tera-
pije pri ljudeh z diagnozo shizofrenije. Razvil je povsem svoj pogled na razumevanje shizofreni-
je s stališča geštalt terapije, z vidika procesa formiranja in razgradnje geštalta – figure in ozadja. 
On pravi, da je tisto, kar se navidez kaže kot kaotično mišljenje človeka z diagnozo shizofrenije, 
bolj organizirano, kot se to na prvi pogled zdi. Vedno obstaja nek organizacijski princip, figura, 
ki pa se je shizofrenik ne zaveda. Tisto, kar govori, je v bistvu ozadje, ki je navidez nepoveza-
no, fragmentirano. Princip v geštaltu je, da ne interpretiramo klienta, toda Todd pravi, da je v 
primeru dela s shizofrenikom interpretacija potrebna. Terapevt se mora vprašati, kaj izstopa, kaj 
je vezivo vsega tega, kar je klient povedal. Seveda pri tem uporabi tudi svojo intuicijo. Terapevt 
potem ponudi klientu tisto, kar bi lahko bila figura – tisto, okoli česar se vse organizira, in mu 
tako pomaga razviti koherenco v mišljenju. Tako sčasoma klientu postane jasno, kaj je figura in 
kaj je ozadje.

V: Torej se geštalt ukvarja tudi z ljudmi, ki imajo diagnoze iz psihotičnega spektra, ne samo 
iz nevrotičnega?

O: Tudi. Todd ni edini geštalt terapevt, ki raziskuje in piše na to temo. Omenim lahko na 
primer vsaj še Margherito Spagnuolo Lobb iz Italije.

V: Imate kakšno transpersonalno izkušnjo?
O: Imam. O teh stvareh je vedno težko govoriti, ker gre za izkušnjo, ki presega mišljenje. Ko 

sem bil pri vojakih v JLA, sem zapadel v zelo hudo krizo. Spraševal sem se, ali sem le nagonsko 
bitje. Začelo se je, ko sem nenadoma ugledal sebe, kako z drugimi vojaki tečem po pisti, da bi 
se »prikopal« do bureka, ki je bil tisti dan za večerjo, in se vprašal, kaj delam. Zagnusil sem se 
samemu sebi in sem pomislil, da bi se ubil. Ta kriza je trajala kakšen mesec ali dva. Potem pa me 
je nekega večera, ko sem ležal v postelji, nekaj dobesedno dvignilo pokonci in sem se usedel. 
Naenkrat sem bil popolnoma miren. Ne znam z besedami tega opisati. Doživel sem spoznanje, 
da je v meni nekaj presežnega in za nekaj trenutkov sem bil to. To bi morda lahko opisal kot 
milost. Po tistem sem vojsko začel doživljati povsem drugače. Nikoli v življenju se nisem več 
počutil tako svobodnega kot v vojski. Vpet sem bil v zelo toge okvire vojaške discipline in sem 
se moral držati pravil, tako da sem bil na zunaj zares nesvoboden, ampak doživljal sem močan 
občutek notranje svobode. Mislim, da bi to lahko bila duhovna izkušnja. Pozneje se mi je v 
življenju velikokrat dogajalo, da se mi je, ko sem bil v neki stiski, na lepem odprlo in sem se 
pomiril. Nekaj novega se je vedno odprlo, ne vem pa čisto dobro, od kod je to prišlo.

V: Kako geštalt terapevt gleda na spolno nadlegovanje? Kako svetujete?
O: To je oblika nasilja. Ni standardiziranih procedur znotraj geštalta za to vrsto težav. Dela se 

s posameznikom in njegovim doživljanjem. S tem, kaj spolno nadlegovanje za tega konkretnega 
posameznika pomeni, in kaj je kontekst tega nadlegovanja. Ali je človek še vedno ujet v to si-
tuacijo? Če je to spolno nadlegovanje na delovnem mestu – ali to še traja? Koliko ima občutka, 
da lahko svobodno izbira? Ali lahko zapusti to situacijo? Do kakšne mere se počuti ujetega? V 
jeziku geštalta je to delo na klientovi ego funkciji, kar je drugo ime za sposobnost samostojnega 
oločanja in izbiranja ter usmerjanja svojega življenja. Gre za to, koliko se človek počuti kot žrtev 
in v kolikšni meri ne prepoznava in ne aktivira svojih potencialov, da bi vplival na to situacijo.

V: Ali psihoterapevt zdravi predvsem z odnosom?
O: Odnos je ključna sestavina terapevtskega procesa v geštaltu in verjamem, da tudi v drugih 

psihoterapevtskih pristopih. Raziskave namreč kažejo, da je to najpomembnejši vidik psihotera-
pije. Seveda pa nastane težava, ko skušamo ta odnos opisati, saj gre za dvosmeren proces, ki ga 
vsak od udeleženih lahko doživlja povsem drugače. Kaj je sploh to, kar mislimo pod pojmom 

Franček DOBOVIŠEK, Tomaž FLAJS



201

odnos? Zato se mi zdi bolj smiselno govoriti o terapevtovi odnosni, dialoški naravnanosti.

V geštalt terapiji v povezavi s tem govorimo o pomenu terapevtove avtentične prisotnosti, 
njegove doživljajske odprtosti za klienta, iz katere se odziva nanj in mu to tudi daje vedeti. Ob 
tem ko terapevt ostaja osrediščen v sebi, s pomočjo svoje domišljije »zaniha« v klientovo situa-
cijo in jo poskuša podoživeti, kot da bi bil v »njegovi koži«. To počne tako, da se prepusti toku 
njune komunikacije, ne da bi skušal prevladati, uveljaviti neko svojo resnico, ali da bi klienta 
usmerjal k nekemu cilju, ki bi ga postavil zanj. S tem se izogne vrednostnim sodbam o klientu 
in občutku superiornosti. To znotraj okvirov terapevtskega odnosa omogoča, da se oba, terapevt 
in klient, srečujeta kot enakovredna posameznika. Bolj kot klient to prepoznava, bolj je pripra-
vljen terapevtu zaupati, in to zaupanje samo po sebi je že terapevtski moment, nekaj, kar deluje 
zdravilno. Takšna naravnanost s strani terapevta klientu odpira tudi možnost izkušnje potrditve 
lastnega obstoja v eksistencialnem srečanju s terapevtom, kar je verjetno najbolj zdravilna izku-
šnja, ki se lahko zgodi v terapiji.

V: Ali lahko terapevt le po uradni dolžnosti dobro izvaja psihoterapijo?
O: Jaz tega ne bi zmogel.

V: Bi lahko rekli, da so dobri terapevti – ranjeni terapevti, ljudje, ki so veliko delali na sebi?
O: Verjamem, da je velik delež terapevtov takih. Ne verjamem pa, da je to neizogiben pogoj. 

Poznam namreč zelo dobre terapevte, ki niso ranjeni.

V: Ali se pri svojem delu srečujete tudi s pacientovim ljubosumjem? Kaj mu svetujete?
O: Da. Včasih tudi neposredno, ko mi na primer klient pove, da je ljubosumen na moje druge 

kliente. Ljubosumje razumem kot reakcijo jeze na strah pred izgubo. V osnovi gre za tesnobo 
pred tem, da bi bili zapuščeni, ker se ne čutimo sposobne, da bi samostojno preživeli. Ker ne 
zaupamo vase in imamo pomanjkljiv občutek lastne vrednosti, tudi drugemu ne moremo zaupati 
in ga zato poskušamo nadzirati.

Verjamem, da je ljubosumje eden od možnih izrazov tega, kar v geštalt terapiji imenujemo 
nedokončani geštalt – da gre v osnovi za nezadovoljeno potrebo po občutku varnosti in pove-
zanosti s pomembnimi drugimi ljudmi ali nesprejemanje te potrebe s strani teh drugih, ki ga je 
posameznik doživel nekoč v preteklosti, ko je bil od teh drugih dejansko v odvisnem odnosu. 
Zato je razvil dvom vase ter nezaupanje do drugih ljudi, kar je postalo fiksen geštalt – torej nekaj, 
kar ponavlja tudi v svojih sedanjih odnosih.

Ko je klient pripravljen spregovoriti o svojem ljubosumju, je to že velik korak, kajti pogosto 
se tega čustva, kakor tudi na primer zavisti, sramujemo, ali pa tega nismo sposobni prepoznati 
kot lastno težavo, temveč problematičnost pripisujemo drugim, tistim, na katere smo ljubosumni 
ali jim zavidamo. Ko klient pride na dan s svojim ljubosumjem, sem še posebej pozoren na to, 
da v sebi ohranjam dialoško, odnosno naravnanost, o kateri sem prej govoril. Klienta torej ne 
sodim, se ne postavljam nad njega in mu zato tudi ne svetujem, temveč ga predvsem pozorno 
poslušam in spodbujam, da ostaja v stiku s svojimi občutki in z mano. Pokažem mu svoje zani-
manje in sprejemanje ter si prizadevam biti tudi sam zanj transparenten v svojem doživljanju. To 
je prvi korak, vzpostavljanje pogojev, da lahko v nadaljevanju, v okviru spoštljivega, pristnega 
odnosa, skupaj raziskujeva in delava z njegovimi nedokončanimi in fiksnimi geštalti v ozadju 
njegovega ljubosumja. To je predvsem delo na poglabljanju klientovega neposrednega zaveda-
nja, ki je, kot je dejal Fritz Perls, samo po sebi zdravilno.
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V: Bi lahko še malo spregovorili o geštalt terapiji in psihotičnih motnjah? Je geštalt terapija 
uspešna pri psihotičnih motnjah?

O: Odvisno od tega, kaj vzamemo za kriterij uspešnosti. S pomočjo Toddove supervizije sem 
delal s psihotičnim klientom. Zdaj klient živi precej drugače kot prej. Prej je živel pri materi in 
ni imel kaj dosti stikov. Zdaj pa živi sam, v svojem stanovanju, in ima partnerko. Postal je bolj 
družaben. Bolj se zaveda in sprejema svojo občutljivost in ranljivost. Če temu rečemo učinko-
vitost, potem je geštalt terapija učinkovita tudi pri psihotičnih motnjah, vendar so moje izkušnje 
dela na tem področju zelo omejene.

V: Kakšne rezultate pri svojem delu s shizofrenikih dosega Todd?
O: Kot mi pripoveduje, je uspešen. Pripovedoval mi je o klientu, ki si je predstavljal, da je 

Jezus. Prav z njegovim pristopom iskanja pomena, o čem mu klient sploh govori in kaj je njego-
va potreba, sta skozi pogovore prišla do tega, da si je klient začel domišljati, da je Jezus zato, ker 
je bila njegova mati verski fanatik. Klient je sklepal, da bo prišel do materine pozornosti samo 
tako, če bo Jezus Kristus.

V: Potem pa?
O: Ključno je bilo prav to, da je ugotovil, da je bil Jezus zato, ker je mati ljubila Jezusa in je 

mislil, da bo tako ljubila tudi njega. Po tem uvidu je njegova blodnja izginila. Znova je navezal 
stik s staro ljubeznijo iz najstniških let. Zadnje novice, ki jih je Todd imel o njem, so bile, da ni 
imel več psihotičnega mišljenja in da je delal kot nadomestni učitelj v šoli blizu kraja, kjer je 
živel. 

V: Se lahko naučiš geštalt terapije iz knjig?
O: Ne, bistvo geštalta je delo z doživljanjem, ki ga ni mogoče zadovoljivo posplošiti in še 

težje opisati, saj je specifično za vsakega posameznika posebej, v vsaki situaciji posebej. Ko so 
Lauro Perls vprašali, kako bi se dalo natančno definirati geštalt terapijo, je rekla, da je izkustve-
na, eksistencialna in eksperimentalna. To pomeni, da je neposredno izkustvo za geštalt terapijo 
bistveno. Geštalt terapevta zanima klientovo doživljanje. Približa se mu preko svojega lastnega 
doživljanja. Gre za stik, ki ga v dani situaciji vzpostavlja z njim. Tega se ne da naučiti iz knjig. 
To je stvar izkušnje. Knjige so potem nadgradnja, vendar brez te izkustvene osnove ni nič.

V: Geštalt terapevt pomaga klientu k večjemu samozavedanju? Kako?
O: Eno od temeljnih orodij geštalt terapije, poudarjam orodij in ne pravil, kako je treba živeti, 

je »tukaj in zdaj«. Geštalt terapevt noče tega vbiti v glavo klientu kot pravilo, temveč predvsem 
usmerja njegovo pozornost na to, česa se klient zaveda, kaj je zanj prisotno v danem trenutku. 
To ne izključuje preteklosti ali prihodnosti. Doživljanje je tudi spominjanje preteklosti in pred-
videvanje, kaj bi se lahko zgodilo v prihodnosti. Vse to pa se dogaja zdaj. Ko klient pripoveduje 
neko zgodbo, ga geštalt terapevt pogosto vpraša, kaj čuti zdaj, ko to govori. Ko to pripoveduje 
njemu. Geštalt terapevti nismo pozorni samo na vsebino – kaj klient govori, ampak tudi na to, 
kako klient govori to, kar govori. Na primer, kdaj začne govoriti glasneje, kdaj bolj po tihem, 
kdaj spremeni gestikulacijo, držo in kako diha. Ko tudi klient postane pozoren na to, se veliko-
krat zgodi integracija nečesa, česar se prej ni zavedal. Skozi to pridejo misli in občutki, ki se 
jih prej ni zavedal, bolj v ospredje. Gre za usmerjanje pozornosti na to, kako nekaj počne, kako 
nekaj govori v trenutku, ko to počne in govori. S tem pridemo do procesa. Ljudje velikokrat pri-
povedujejo zgodbo, ne zavedajo pa se, kaj ob tem doživljajo. Ni zavedanja o tem, kaj ta zgodba 
za njih pomeni.

V: Kaj pa glede strukture osebnosti? Kako denimo pomagate shizofreniku, da se začne zave-
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dati, da je shizofrenik?
O: Shizofreniku ne bi rekel, da je shizofrenik, ampak bi me zanimal njegov referenčni okvir. 

Skušal bi se spustiti tja in se mu približati v njegovem dojemanju in doživljanju. Omejitev geštalt 
terapije je v tem, da ne deluje, če človek sam ni motiviran za terapevtski proces. Če nekdo pride 
k meni v terapijo, predpostavljam, da ima vsaj neko omejeno zavedanje, da nekaj v njegovem 
življenju ne »štima«. Tak človek je motiviran, da skupaj raziskujeva in odkrivava, kaj je tisto, 
kar ne »štima«. Todd pravi, da je pri narcisističnih in borderline klientih pogosto koristno, če jim 
povemo diagnozo in tudi razložimo samo strukturo osebnosti. Potem lažje začnejo prepoznavati 
vzorec, po katerem funkcionirajo. Iz tega pa ne bi hotel narediti splošnega pravila. Vsak posame-
znik je namreč svet zase. Pomemben je stik. V stiku z njim bom presodil, ali bi bilo to smiselno 
ali ne. Geštaltisti gojimo zdravo skepso do diagnostičnih kategorij. To ne pomeni, da jih ne 
uporabljamo, ampak se zavedamo, da so to samo predali, v katere se človeka ne da zreducirati. 
To se mi zdi pomembno.

V: Spolne zlorabe. Kako geštalt terapevt pomaga klientu, ki je bil spolno zlorabljen?
O: Del doživljanja je tudi spominjanje. Delo s spolnimi zlorabami je delo s travmami, ki so 

se zgodile v preteklosti, a jih klient ni zmogel asimilirati, jih »prebaviti«, osmisliti in jih tako 
integrirati v celoto svojega življenja. Kot nekaj, kar je ostalo »neprebavljeno«, pomembno vpli-
vajo tudi na njegov sedanji tok življenja, predvsem na njegove odnose z drugimi ljudmi. »Tukaj 
in zdaj« ne pomeni, da se s klientom ukvarjava izključno s tem, kar se dogaja tukaj in zdaj. 
V primeru dela s spolnimi zlorabami je v določenem trenutku pomembno, skoraj neizogibno, 
vključiti tudi spominjanje na dogodke v povezavi s spolno zlorabo. A delo s spolnimi zlorabami 
je dolgotrajno delo. Terapevtova prva naloga je vzpostavitev zaupanja klienta. Če je prišlo do 
spolne zlorabe s strani bližnjega, je bilo to zaupanje zlorabljeno. Zaupanje je na prvem mestu – 
šele kasneje lahko pride do intervencij v smislu ozaveščanja klientovega procesa, spominjanja 
preteklih dogodkov in njihove asimilacije. Pri tem je bistveno, da ima klient »vajeti« v svojih 
rokah – da terapevt spoštuje njegove meje, njegovo voljo, njegov tempo in osebno integriteto, da 
vedno znova preverja, ali je to, kar počneta, skladno s klientovo lastno presojo, kaj je zanj dobro 
in kaj ni. Točno to je bilo namreč tisto, česar storilec spolne zlorabe ni spoštoval. Če terapevt na 
to ni pozoren, se lahko hitro znajde v položaju, ki je podoben položaju storilca spolne zlorabe, 
kar pri klientu lahko sproži proces retravmatizacije.

V: Zakaj je bolj pomembno, kaj se dogaja tukaj in zdaj, kot to, kar se je dogajalo v preteklo-
sti?

O: To je ustaljen kliše o geštalt terapiji, ki pa ne drži. Zavedanje v smislu lastnega, neposre-
dnega, notranjega vedenja o tem, kaj počnem, v trenutku, ko to počnem, je možno samo preko 
doživljanja v »tukaj in zdaj«. Ob tem pa se seveda lahko spominjam tudi preteklosti. Gre za to, 
kaj zdaj doživljam, kaj mi zdaj pomeni ta spomin, kakšen pomen mu pripisujem.

Preteklost je implicitno vsebovana v sedanjosti preko fiksnih geštaltov. Preko karakternih 
vzorcev, ki jih je človek razvil v času svojega življenja, ko si je prizadeval preživeti v težkih situ-
acijah. V teh situacijah je moral razviti določene avtomatizme preživetja, ki jih sedaj nezavedno 
in avtomatično ponavlja. Preteklost je prisotna v teh vzorcih.

Ko se človek tukaj in zdaj ozavesti, kaj počne, se pogosto spontano spomni tudi dogodkov 
iz preteklosti. Gre za epizodični spomin na dogodke iz časa, ko so se ti vzorci razvili. V tem 
primeru govorimo o nedokončanih geštaltih ali nedokončanih situacijah. To so potrebe iz prete-
klosti, ki so ostale nezadovoljene in s katerimi lahko delamo zdaj. Če se na primer klient spomni 
svojega nasilnega očeta, potem je ena izmed možnosti, da ga kot geštaltist povabim, da očetu 
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nekaj pove zdaj. Morda mu tega takrat ni mogel. Denimo s tehniko praznega stola, da si klient 
predstavlja, da oče sedi na praznem stolu in mu pove. To je zaključevanje situacij iz preteklosti 
v sedanjosti.

V: Program redukcije stresa, ki ga je ustvaril dr. Jon Kabat-Zinn, je uporaba čuječnosti [angl. 
mindfullnes] v vsakdanjem življenju. To je izvorno budistična tehnika. Je čuječnost kot paradi-
gma blizu geštaltu?

O: Je. Ko je Fritz Perls iskal poimenovanje za nov pristop, ki ga je začel razvijati, ga je sprva 
hotel poimenovati »koncentracijska terapija«, saj gre v geštalt terapiji v prvi vrsti za usmerjanje 
in fokusiranje pozornosti klienta na njegovo lastno doživljanje z namenom spodbujanja njegove-
ga zavedanja. Ena od najpogostejših intervencij, ki jih uporabljamo geštalt terapevti, je: »Ostani 
s tem.« Ko klient doživi določen občutek, kakršenkoli že je, prijeten ali neprijeten, ga terapevt s 
to intervencijo spodbudi, da izostri svoje zavedanje. To pomeni, da klient ne skuša posegati v ta 
občutek in ga spreminjati, temveč mu predvsem dopusti, da se razvije sam in postane jasnejši. 
Na ta način se začne dogajati sprememba v skladu s paradoksalno teorijo spremembe, ki pravi, 
da se sprememba zgodi, ko si pustimo biti polno to, kar smo, in ne, ko se trudimo biti nekaj, kar 
nismo. Mislim, da je to blizu paradigmi čuječnosti.

V: Kaj naredi geštalt terapevt, če klient ne more sprejeti samega sebe?
O: Kot terapevt se ne bi trudil, da bi klient sprejel samega sebe, ampak bi se z njim pogovarjal 

o nesprejemanju samega sebe. Vprašal bi ga, kaj je tisto, kar je zanj nesprejemljivo. Običajno se 
na tem mestu odpre vprašanje sramu – klient doživlja, da ni vreden, da ni dovolj dober. To doži-
vljanje izhaja iz izkušenj nesprejetosti in zasramovanosti. Tu je zelo pomemben odnosni vidik. V 
prvi vrsti naj bi klient sprejel ta sram, to nesprejemanje. Moj cilj ni v tem, da človek ne bi občutil 
sramu, ampak v tem, da dam klientu dovolj podpore, da se ne sramuje svojega sramu. Da si ga 
dovoli občutiti in da gre prav v to vprašanje: kaj je tisto, česar se sramuje. V to – kaj je danes zanj 
sramotno. Za sram je namreč značilna težnja po tem, da bi se človek skril, postal neviden, vse 
samo zaradi tega, da bi ohranil odnos z drugimi. Nekaj v klientu je nesprejemljivo za druge in 
iz tega razvije sram in ta del odtegne, ga odmakne in se začne vesti tako, da bi ga drugi sprejeli. 
Sčasoma klient to izrine povsem stran do te mere, da se neha zavedati tega dela sebe.

Zame je terapevtski proces obraten. Jaz sem tukaj kot terapevt in sem pripravljen klienta 
poslušati in ga sprejemati v njegovem sramu. Zanima me klient in kaj je zanj sramotno. Če kli-
ent začuti zadostno podporo, da o tem začne govoriti, in doživi, da ga sprejemam, potem doživi 
ravno nasprotno od tega, kar je sram povzročilo. Ne tako redko klient odkrije, da je tisto, česar 
se sramuje, pravzaprav njegova kakovost. Na primer: sramujem se, da sem »šibek«, in preko 
ostajanja s tem sramom v kontaktu s terapevtom odkrijem, da je to, kar imenujem »šibkost«, 
pravzaprav moja ranljivost, ki mi omogoča bolj poglobljeno in bogato doživljanje življenja in 
občutek intimne povezanosti z drugimi ljudmi.

Če zaključim. Ne verjamem, da se je nesprejemanje samega sebe zgodilo zunaj odnosov, 
nekih relacij. To, da človek ne sprejema sebe, izhaja iz tega, da ga drugi niso sprejeli.

V: Ali je geštalt terapevt nepredvidljiv v svojem izvajanju psihoterapije? Kot nekakšen zen 
učitelj?

O: Upam, da je. Še en kliše o geštaltu je, da je to skupek nekih tehnik. Ravno to geštalt ni, 
čeprav je njegov nabor tehnik precej bogat. O tem je pisal že Bob Resnick. Geštalta se ne da 
zreducirati na tehnike, ker je to v osnovi terapija kontakta. Kontakt pa je odprtost za specifiko 
situacije »tukaj in zdaj«. Za tega specifičnega človeka, v tem specifičnem trenutku. To ni tehnika, 
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temveč v prvi vrsti odprtost za to, kar se dogaja prav ta hip. Marsikdaj je težko vzdržati obču-
tek negotovosti, ki se ob tem poraja. Pri sebi opažam, da prav v takšnih trenutkih »posežem« 
po kakšni tehniki, ker ne zmorem tolerirati lastne tesnobnosti. Vendar v tem primeru v resnici 
prekinem stik s klientom.

V: Vendar ima geštaltist neka orodja, s katerimi izvaja psihoterapijo?
O: Seveda, ampak dela tako, da se odziva in sledi. Možna uporaba posameznih tehnik je 

smiselna le, če se porodi iz kontakta. Terapevt ne poskuša voditi. Takšno je moje razumevanje 
geštalt terapije.

V: Ali ni tako, da terapevt vedno vodi?
O: Ne.

V: Klient?
O: Ne. Klient in terapevt skupaj vodita, soustvarjata. V smislu poteka terapevtskega procesa 

je terapevt bolj odgovoren kot klient. Terapevt pa ni odgovoren za klientovo doživljanje in nje-
gove izbire. Cilj terapije je namreč to, da človek postane ekspert za svojo lastno eksistenco. Da 
oblikuje svoje življenje iz sebe, iz svojega dojemanja in iz svojih vzgibov. Terapevt je ekspert 
za vodenje terapevtskega procesa z nekim ustreznim odzivanjem na klienta. Kot terapevt sem 
pozoren na to, v katerih trenutkih in na kakšen način klient prekinja kontakt. Tam klient beži in se 
ne zaveda ter počne stvari mehansko. Ko na primer vidim, da klient strmi vame, predpostavljam, 
da ne vidi mene, ampak verjetno vidi neko projekcijo. Na to mu usmerim pozornost. On pa se 
lahko zave, da je fantaziral oziroma projiciral.

V: Kakšna je kratkotrajna geštalt terapija?
O: Takšna terapija je drugačna od dolgotrajne. Sam jo izvedem v 6–12 srečanjih. Zame je 

zelo pomembno to, da je v takšni obliki terapevtskega dela zelo jasen fokus. Klient mora priti s 
konkretnim problemom, ki je znotraj konteksta njegove trenutne življenjske situacije. Na primer, 
da ima težave v odnosih s taščo, ki je iz druge kulture in prihaja za dlje časa na obisk, on pa ob 
tem doživlja hud odpor, ki mu ni docela razumljiv. Priti mora do eksplicitnega dogovora, da bova 
ves čas fokusirana na to. Ob tem se lahko začne kazati tudi neko širše ozadje tega problema. 
Kljub temu pa ves čas ohranjava usmerjenost na ta problem. Ne greva v širino. Zame je kratka 
terapija večji izziv. V njej se namreč generira več vznemirjenja in tesnobnosti, ker je omejeno 
število srečanj. Po drugi strani pa to zelo intenzivira terapevtski proces. V tej obliki terapije 
klientu vedno, predvsem proti koncu, povem, koliko srečanj še imava – odštevam. Paziti moram 
na to, da streljam v črno.

V: (smeh) Dobra metafora. Pa pojdiva na naslednje vprašanje. Zakaj psihoterapevti 20 od-
stotkov svojih terapij ne opravijo »pro bono«?

O: Najprej glede terapije. Ker ni zakona o psihoterapevtski dejavnosti, klient ne more preko 
napotnice priti do terapevtove storitve. V večini so psihoterapevtske storitve v Sloveniji sa-
moplačniške. Meni osebno se zdi pomembno, da se je terapevt sposoben prilagoditi finančnim 
zmožnostim posameznika. Hkrati pa se mi zdi pomembno, da klient nekaj prispeva za terapijo. 
To vzpostavi bolj enakopraven ali enakovreden odnos. Terapevt daje pozornost, klient pa s tem 
pokaže, da to ceni in daje nekaj v zameno. Tudi skozi to se vzpostavi odnos.

Na enem izmed strokovnih psihoterapevtskih srečanj Slovenske krovne zveze za psihotera-
pijo na Rogli je nekdo dejal, da bi bilo dobro, da uvedemo klavzulo, da naj bi vsak terapevt imel 
tudi enega klienta, s katerim dela brezplačno. To se mi zdi dobra ideja.
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V: Zakaj je usposabljanje za psihoterapevta tako drago?
O: Če govoriva o našem inštitutu GiTa, nam gre za to, da sta v skupini predavateljev, ki pri 

nas predavajo, vedno prisotni raznolikost in pestrost. Zato imamo vedno veliko gostov iz tujine. 
Plačati jim je treba honorar, bivanje in prevoz. Iz naslova edukacije GiTa ne more obogateti. Gre 
bolj ali manj za kritje stroškov. Če bi znižali ceno, bi s tem znižali tudi kakovost. Res pa je, da 
pride do dodatnih stroškov z obvezno redno terapijo v okviru edukacije in s supervizijo, ki je 
nujna, potem ko začnejo edukanti delati s klienti. Vsaj tukaj pride do tega, da s plačilom klienta 
za terapijo vsaj delno pokrivajo stroške supervizije.

Usposabljanje za psihoterapevta je drago. Tudi sam sem plačal veliko. 

V: Bom malo pretiraval. Zdi se, da psihoterapija za navadnega človeka ostaja hermetični 
krožek s svojim jezikom in cenami, ki mu je povsem nedostopen. Veliko nadarjenih mladih ljudi 
si takšne edukacije ne more privoščiti. Privoščijo si jo lahko le bogati.

O: Veliko število ljudi se educira za psihoterapevte. Nimam vtisa, da se educira le peščica.

V: Samo tisti z denarjem.
O: Res je, da je zelo revnim šolanje onemogočeno, toda vsi drugi, ki se izobražujejo, so redko 

bogati, pač pa zelo veliko žrtvujejo za svoje izobraževanje – finančno in časovno.

V: Kakšno je vaše mnenje o NLP?
O: Imam samo bežen vtis o tem – nekoč sem bil na uvodnem seminarju NLP. O NLP ne vem 

prav veliko. Vidim ga kot oblikovanje nekih komunikacijskih strategij, ki so zame bolj stvar po-
vršinskosti. Gre za oblikovanje svojega vedenja v smeri večje učinkovitosti in doseganja nekega 
cilja. Ne gre za širjenje samozavedanja niti za paradigmatske spremembe v osebnostni strukturi 
človeka.

V: Kateri terapevt je bil za razvoj slovenske terapije najbolj pomemben?
O: Pionirji psihoterapije, ki so »orali ledino« – Trstenjak in Bregant.

V: Ali je lahko terapevt tiho med psihoterapijo zaradi zadrege, ker ne ve, kaj storiti?
O: Lahko, in tudi jaz sem kdaj tiho in povem, zakaj sem tiho. Recimo, da ne vem, kaj bi 

rekel, ker sem zmeden. Večina klientov je ob tem najprej zelo začudena. Nato pogosto doživi 
olajšanje, ker prepozna, da sem samo človek. Hkrati pa dojamejo, da si lahko tudi sami sebi to 
dovolijo, v terapiji in tudi v vsakdanjem življenju. Vendar to ni moja strategija, temveč iskrena 
komunikacija.

V: Ali je klientova lastna interpretacija sanj pomembnejša od terapevtove interpretacije sanj?
O: Absolutno.

V: Ali geštalt terapevt sploh poizkusi interpretirati klientove sanje?
O: Tudi lahko. Ampak s tem, da zelo jasno pove, da je to samo njegova interpretacija in jo 

kot tako ponudi klientu. Vendar je to zelo redko. To so klientove sanje. Šele glede na klientovo 
življenjsko ozadje te sanje dobijo neki pomen, ne pa glede na terapevtov teoretski okvir. To je fe-
nomenološki pristop, ki je v osnovi geštalt terapije: doživljanje je pred teorijo; vsak posameznik 
je enkraten in neponovljiv in vsak si izoblikuje svoje pomene.

V: Ali geštaltist uporablja tudi metode drugih psihoterapevtskih pristopov?
O: Zakaj pa ne. Osebno me na primer zelo zanima psihodrama. Z njo imam v vlogi udele-
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ženca delavnic dobre izkušnje. Tehniko praznega stola je Fritz Perls v bistvu povzel iz psiho-
drame, to ni izvorno geštaltistična tehnika. Bil sem tudi na delavnici EMDR. Vendar se mi zdi 
pomembno, da ne gre samo za neko eklektično nabiranje tehnik, ampak da geštaltist ostaja zvest 
temeljnim principom geštalta. Recimo fenomenološkemu – da je v ospredju klientovo doživlja-
nje, da tega ne interpretiram, ampak da predvsem spodbujam njegovo zavedanje. In principu or-
ganizmičnega samouravnavanja, ki pravi, da se je človeški organizem sposoben, če je v polnem 
kontaktu s svojo trenutno situacijo, regulirati sam na zanj najboljši možni način.

V: Ali je v prvi vrsti psihoterapija nekakšna spoved, poslušanje brez vrednostnih sodb? Ali si 
terapevt sploh lahko privošči sodbo?

O: V tem smislu, da se postavi na pediestal in pove, kaj je prav in kaj ne, kaj je zdravo in kaj 
ne – v tem smislu gotovo ne. Ima pa terapevt pravico do svojih odzivov na to, kar klient pove 
in počne. Terapevt je lahko včasih razdražen ali zdolgočasen in pomembno je, da najde način, 
da to klientu pove. Vendar je to terapevtov osebni odziv na to, kar klient počne. Tako ima klient 
priložnost, da sliši nekaj, kar mu drugi nikoli ne bi povedali. To naredim tako, da sicer nisem 
vljuden, sem pa spoštljiv. Pomembno je, kako to povem.

V: Ali so vsi geštalt terapevti tako direktni kot vi?
O: Mislim, da spadam med manj direktne geštalt terapevte.

V: Je konfrontacija torej del geštalta?
O: Gotovo. Hkrati pa gre za radikalno spoštovanje človeka, točno takšnega, kot je. Ko se to 

oboje združi, potem to ni žaljivo. Pri klientu to lahko povzroči določen pretres in ga lahko kdaj 
tudi zaboli. Še vedno pa je to v funkciji ozaveščanja. Terapevt to ne počne iz nekih sadističnih 
vzgibov in nima namena užaliti ali prizadeti. Verjamem, da če se recimo sam začnem dolgočasiti 
ob klientovem govorjenju, potem verjetno nisem edini v njegovem življenju, ki se ob njego-
vem govorjenju dolgočasi. Malo ljudi je pripravljenih dati povratno informacijo. Le povratna 
informacija daje možnost, da človek nekaj ozavesti in to lahko potem tudi spremeni. Drugače 
na primer človek ne ve, zakaj ga ljudje zapuščajo in zakaj nihče noče biti z njim. Ne ve, kaj on 
sam počne.

V: Predpostavimo, da je klient res velik ženskar. Okoli tega zgradi ogromno zgodbo in vse 
skupaj še dodatno mistificira. Mnogi okoli njega vidijo, da je to ponavljalna prisila. Kako bi take-
mu človeku pomagali ozavestiti njegovo ponavljalno prisilo? Kakšna bi bila vaša intervencija?

O: Različno od konkretnega primera do konkretnega primera. Bom sprejel izziv in skušal 
odgovoriti. Vendar to ni nek recept. Če bi mi takšen klient z navdušenjem govoril o svojih osva-
jalskih pohodih, bi ga v nekem trenutku vprašal, kaj doživlja zdaj, ko to govori meni. S tem bi 
raziskoval, kakšna je funkcija njegovega govorjenja. Lahko da hoče ustvariti neko podobo, me 
očarati in pokazati svojo večvrednost, in to predstavlja njegov poizkus, da bi se samopotrdil 
preko podobe, ki jo želi ustvariti v meni. Predstavljam si, da gre v tem primeru za narcisistično 
motnjo. Ne bi ga takoj soočil s tem. Ohranil bi zanimanje za to, kar govori in kaj mu to pomeni. 
Vendar ne predpostavljam, da je vsak osvajalec narcisoiden.

V: Ali nenehno reflektiranje o tem, kaj kdo čuti in misli uničuje partnerski odnos?
O: Zbežal bi, če bi se znašel v takšnem odnosu. To je lahko način, kako ne biti spontan. Vpra-

šanje je, koliko je v takem odnosu prostora za spontanost, igro, prepuščanje dogajanju.

V: Je igra pomembna v partnerskem odnosu?
O: Igra je zelo pomembna za partnerski odnos v smislu humorja, občasnega ironiziranja sebe, 
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da stvari po nepotrebnem ne dobijo tragičnih, epskih ali dramskih razsežnosti. Prav tako je igri-
vost pomembna v spolnosti. Brez igre bi bil dolgčas. Bogat odnos je odnos, ki dopušča različne 
modalnosti bivanja. Ena izmed teh je igra. Če pa bi bila modalnost nekega odnosa samo igra, bi 
bilo to spet zelo omejeno.

V: Geštaltist Erving Polster je znan po svoji konfrontacijski metodi.
O: Težko bi govorili o njegovi metodi, ker je zelo spontan in neposreden. Ima določene in-

tervencije, ki so konfrontativne. Zna biti tudi zelo suportiven in topel ter izmenjevati to dvoje. O 
njem kroži veliko zgodb. Nekoč se mu je zgodilo, da je med terapijo, ko se je začel dolgočasiti, 
zaspal. Zbudil se je šele, ko je klient že vžgal svoj avto. Naslednjič pa se je, ko je vstopil isti 
klient, pretvarjal, da spi. Češ – zbudi me.

Nekoč sem bil na njegovi delavnici in sem si, tako kot vsi moji kolegi, zaželel delati z njim. 
Uspelo se mi je pririniti na prazen stol pred njim in ko sem sedel nanj, me je vprašal, kaj želim. 
Rekel sem mu, da želim delati na tem, da bi postal dober terapevt. Pogledal me je s svojimi topli-
mi očmi, polnimi zanimanja pod tistimi košatimi obrvmi, malo pomolčal in mi nato rekel: »Ja, 
za to pa potrebuješ dobrega klienta.«

V: Deluje včasih v terapiji tudi tišina?
O: Da, tišina je lahko zelo močno terapevtsko orodje. Tišina ni odsotnost dogajanja. V tišini 

se lahko dogajajo zelo pomembne stvari. Pri večini ljudi pride do porasta tesnobe in s tem pri-
hajajo hkrati v zavest fiksni geštalti. Temeljna prepričanja in načini dojemanja sebe in sveta, ki 
so fiksirani. Po tišini je običajno prva stvar, ki jo človek pove, zelo pomembna. Pomembno je 
puščati tišino in ne samo, da se nekaj dogaja, da bi se oba klient in terapevt dobro počutila.

V: Zagovarjate, da moški izražajo čustva. Tudi na delovnem mestu?
O: Ne. Zagovarjam možnost svobodne izbire. Človek naj sam presodi, kdaj ja in kdaj ne. 

Odvisno od konteksta. To velja tudi na delovnem mestu. V določenih situacijah bi bilo noro, če 
bi govoril o svojih čustvih. Včasih bi pa bilo prav. Kdo ve, kdaj? Ni recepta.

V: Se vam zdi mogoče, da se zbere skupina moških, ki bi predvsem želela govoriti o svojih 
čustvih?

O: Seveda se mi zdi mogoče. Zdi se mi celo bolj potrebno kot kdaj koli prej. Verjamem, 
da moški doživljajo večje stiske, kot so jih v preteklosti. Počutijo se bolj izolirane in bolj po-
trebujejo podporo. Toda patriarhalni vzorci so takšni, da to prepovedujejo – da bi moški iskal 
pomoč. To je v bistvu v današnjih časih ubijalsko, saj to povečuje stres. Stres doživljamo takrat, 
ko presodimo, da so zahteve neke situacije večje, kot so sposobnosti, da te zahteve obvladamo. 
Med sposobnosti obvladovanja situacij štejem tudi sposobnost, da najdem podporo pri drugih, 
takrat ko jo potrebujem. Se pravi – ne zmorem vsega sam. Moški se pogosto znajdemo v velikem 
stresu, ker verjamemo, da moramo vse rešiti sami in ne smemo poiskati pomoči.

V: Ni prišlo do moške čustvene emancipacije?
O: Ženske so v boljšem položaju, ker so se bolj emancipirale glede na preteklost. Čeprav 

tudi proces ženske emancipacije še zdaleč ni končan. Čustvena emancipacija moških je še vedno 
tabuizirana in okoli nje je veliko predsodkov. Zaradi tega je treba o tem govoriti in pisati.

V: Na tem področju vidite sebe kot psihoterapevta, ki želi spremeniti nekaj tudi širše – v 
družbi?

O: Tudi. Ne verjamem, da lahko jaz sam karkoli spremenim, upam pa, da lahko k spremembi 
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vsaj malo prispevam.

V: Kakšne neverbalne tehnike uporabljajo geštalt terapevti?
O: Zelo neposredna neverbalna tehnika je na primer zrcaljenje. Če zaznam, da je neka ne-

verbalna gestikulacija klienta pomembna, jo ponovim, in s pomočjo tega se klient lahko zave 
nečesa, kar bi sicer ostajalo zunaj njegovega zavedanja. To je lahko dosti bolj učinkovito kot vse 
besede. Po drugi strani pa je potrebna doza previdnosti, saj lahko pri klientu sprožim občutke 
sramu. Zrcaljenje bi lahko klient doživel tudi kot neko kritiko ali zafrkavanje. Pomembno je, 
kako izgrajen je najin terapevtski odnos, koliko je zaupanja in, seveda, kakšna je osebnostna 
struktura klienta.

Tudi sicer geštalt terapevti svojim klientom pogosto usmerjamo pozornost na telo in s tem 
na neposredno doživljanje. Na primer ne samo, kaj čutijo v določenem trenutku, temveč tudi, 
kje v telesu to občutijo. In da s tem eksperimentirajo – recimo tako, da nek gib še bolj poudarijo 
ali izoblikujejo njegovo nasprotje. Na ta način lahko klient preko telesnega doživljanja dobi do-
stop do zavedanja svojih potreb; poglobi in razširi zavedanje neke teme, ki bi sicer ostala zgolj 
na ravni verbalne zgodbe; preveri, ali je to, kar počne, skladno z njegovimi potrebami, se zave 
svojih prekinitev kontakta itn.

V: Je za vas sram pomembna življenjska tema?
O: Da in tudi politična tema. Mislim, da je zasramovanje metoda socializacije človeka – kako 

ga pripraviti do tega, da se začne vesti na družbeno sprejemljiv način. Preko zasramovanja se da 
to najhitreje doseči. S tega vidika je zasramovanje mehanizem družbene kontrole. Pred kratkim 
sem prebral knjigo Borisa Cyrulnika Sram – če povem, bom umrl. V njej se dotakne prav te di-
menzije sramu. Govori na primer o sramu, ki ga doživljajo predstavniki nižjih slojev, priseljenci, 
o sramu, ki so ga doživljali taboriščniki v koncentracijskih taboriščih, judovske vojne sirote idr.

V: Kako ste vi v svojem življenju doživljali sram?
O: Kot občutek neustreznosti, da z mano nekaj ni v redu in da bi moral biti drugačen, kot sem. 

Že kot otroka me je bilo sram, ker sem bil zelo suh, in ta sram je v puberteti še narasel. V srednji 
šoli so mi sošolci govorili, da preveč kažem svoja čustva in da moram stisniti zobe. Šele potem 
bi bil pravi moški in tudi dekleta bi me imela raje. V določenem obdobju svojega življenja, ko 
sem padel v neko situacijo, iz katere sem se zelo težko reševal, sem doživljal občutke sramu. 
Počutil sem se neustreznega, drugačnega od drugih ljudi, ker se mi je to sploh zgodilo. To ni bilo 
lahko. To je bila moja glavna bolečina. Nisem mogel sprejeti sebe v smislu, da se mi je to sploh 
lahko zgodilo.

V: Katera situacija je to bila?
O: V določenem obdobju svojega življenja sem bil v neki duhovni skupini in v nekem trenut-

ku sem se zavedel, da sem padel v odnos odvisnosti. Kljub temu da sem videl, da v tej skupini ni 
v redu zame, sem z velikimi težavami izstopil. V procesu prekinjanja te vezi sem doživljal sram.

V: Če bi morali svetovati nekomu, ki odhaja iz duhovne skupine, iz svojih izkušenj – kaj bi 
mu svetovali, da bi mu bilo v pomoč?

O: Predvsem, da se pogovarja z ljudmi, ki so v podobni situaciji ali so bili v podobni situaciji. 
Z ljudmi, ki razumejo, za kaj gre, in mu to odpira prostor, da lahko čim več o tem pove. Skozi 
govorjenje o tem, preko stika z drugimi ljudmi in s pomočjo njihovega razumevanja bo veliko 
lažje predelal svojo izkušnjo ujetosti v duhovni skupini, dojel, za kaj je pri tem pravzaprav šlo 
in se postavil na svoje noge.
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V: Ali je cilj terapije, da človek postane kreator svojega življenja? Ne v smislu boga, ampak 
da si sposoben sprejeti odgovornost za svoje življenje.

O: Jaz bi rekel, da gre za to, da postane umetnik lastnega življenja. Človek še vedno biva v 
»mediju« okolja, kjer ni vsemogočen, ampak mu ta ponuja možnosti in izzive, da zavestno obli-
kuje svoje življenje. Pogoj za to je, da je sposoben in pripravljen prevzeti odgovornost za svoje 
življenje. In s tem tudi za svoje življenjske izbire. Vlogo terapije vidim v tem, da mu pomaga 
priti do točke, ko v tistih vidikih njegovega življenja, kjer zaradi avtomatizmov, ki jih je razvil, 
ne doživlja več možnosti izbire, ta izbira znova postane možna. Recimo izbira, ali še naprej ostati 
v nekem odnosu ali oditi.

V: Kaj je tema vašega življenja? Rdeča nit, zgodba, ki vas definira? Kaj vas definira?
O: Borba, ki jo doživljam v sebi med tem, da bi bil osredotočen samo nase in na svoj notranji 

svet, in tem, da bi se bil sposoben iskreno posvetiti tudi drugim, in skozi to borbo preseganje 
samega sebe. Bolj kot sem se sposoben res odpirati svetu, manjši je občutek notranje drame, ki 
me sicer pogosto spremlja, in več miru občutim v sebi.

V: Katere osebe iz zgodovine so najbolj vplivale na vas kot človeka?
O: V različnih obdobjih različni ljudje. V določenem obdobju so to bili Benjamin Creme, 

Jezus, Buddha, Krishnamurti, Frančišek Asiški. Spet v drugem obdobju na primer Nelson Man-
dela – njegova avtobiografija me je zelo navdahnila. Kaj vse je moral prestati, a je bil na koncu 
sposoben seči v roke svojim nasprotnikom in sodelovati z njimi. Pred kratkim sem gledal film o 
Abrahamu Lincolnu. V filmu me je fasciniralo to, da je imel res iskren namen osvoboditi črnce 
in je posegal tudi po zvijačah in podkupovanju. A je ostal čist v tem, ker je to podredil namenu. 
V njegovem primeru je cilj dejansko posvečeval sredstva. Njegov namen ni bil umazan. Kljub 
težkemu življenju je imel zelo močno vizijo, ki ga je gnala naprej.

V: Po izobrazbi ste profesor francoščine. Pišete?
O: Sem pisal kot gimnazijec in nato še nekaj časa kot študent, vendar me je neki kritik »raztr-

gal« in sem nehal. Poleg tega sem se proti koncu študentskega življenja začel zanimati za duhov-
nost in odločil sem se, da bom namesto pesnik raje svetnik. (smeh) Dokler nisem od geštaltistke 
Janette Rainwater slišal za izraz »nevrotični svetnik« in ugotovil, da me zelo dobro opisuje. V 
zadnjem času pa, verjetno tudi zato, ker živim s pesnico, so se spet zbudili moji nagibi k pisanju. 
Nimam sicer več ambicije, da bi bil pesnik, mi pa pisanje veliko pomeni. Upam, da bom svoje 
veščine pisanja kasneje, ko bom imel več časa, lahko vpregel v pisanje o psihoterapiji. Želim 
si, da to ne bo zgolj teoretsko pisanje, ampak bo bolj šlo za to, kako skozi leposlovje približati 
terapijo bralcu.

V: Boste pisali tudi o tem, kako ste odšli iz te duhovne skupine? Kako ste odšli iz nje?
O: Nekaj časa sem razmišljal tudi o tem, a sem idejo, vsaj zaenkrat, opustil, saj me zdaj mno-

go bolj zaposlujejo druge stvari. V obdobju, ko sem bil v duhovni skupini, sem imel garancijo 
smisla, ki pa ni prišel iz moje eksistence, iz moje izkušnje. Ta garant je bil zunanji. Prepoznal 
sem, da sem zapadel pod vpliv ideologije. Ko sem to začel prepoznavati in se trgati stran od tega, 
sem imel obdobje, ko nisem verjel v nič več in se mi je življenje zazdelo absurdno. Kljub temu pa 
sem imel željo in voljo vztrajati, nisem pomislil, da bi se ubil. Tu lahko omenim svojega sina. Za-
čutil sem smisel v tem, da sprejmem odgovornost zanj in opravim svojo očetovsko vlogo. Skozi 
ponovno odkrivanje stvari, ki me veselijo v življenju – skozi terapevtsko edukacijo sem občutil, 
da sem koristen. Začel sem prepoznavati smisel tega, kar počnem, in da je ta smisel povezan z 
drugimi ljudmi. Smisel sem našel v preseganju sebe. Skozi to sem pridobil moč za premagovanje 
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lastnega strahu, ki je v osnovi le skrb zase, za svoje preživetje. Po tem začasnem zlomu je moje 
življenje postalo veliko bolj bogato. Postal sem bolj odprt in sprejemljiv za razlike. Postal sem 
malo bolj sposoben prisluhniti drugim ljudem, ki razmišljajo drugače od mene.

V: Se vam zdi new age duhovnost koristna za zahodno družbo ali ne?
O: New age je zelo širok pojem, v katerega se trpa veliko stvari. Potrebno je ločiti zrnje od 

plevela. V nekih osnovnih idejah, da človek prepoznava duhovni princip v sebi in skozi to vstopa 
v življenje – v tem new age ni zgrešen. Ko pa se to začne napihovati do skrajnosti in pretiravati, 
češ da je ves svet samo moje zrcalo in da se da vse doseči že samo s pozitivnim mišljenjem, na 
tej točki pa se izrodi v svoje nasprotje. To sta dva pola, vmes pa je ogromno raznolikih pogledov. 
Nisem proti new ageu, obstaja pa veliko stranpoti. Ne čutim niti najmanjše volje, da bi se posta-
vljal za nekakšnega razsodnika.

V: Ali bi morali imeti v Sloveniji Duhovno zbornico?
O: Nisem naklonjen tej ideji, spominja na poizkus normiranja. Potrebno je razmisliti, kako 

zajeziti škodo, ki se povzroča v duhovnih skupinah, in na drugi strani, kako pustiti svobodo iska-
nja. Takoj ko nekaj institucionaliziraš, na primer z Duhovno zbornico, se vzpostavijo hierarhija 
in bitke za moč.

V: Knjiga Stevena Hassana Combating Cult Mind Control govori o tem, da ljudem v duhov-
nih sektah »perejo možgane«, tako se vsaj dogaja v ZDA. Kako zajeziti, da se to ne bi preveč 
pojavljalo pri nas? Kako mlad človek ve, v kaj se spušča, ko vstopa v neko duhovno skupino?

O: O tem bi se moralo veliko pisati in govoriti. Ozaveščati. Če mladostnik zapade pod vpliv 
take skupine, se moramo vprašati tudi o širšem kontekstu. Kako to, da je zapadel pod tak vpliv in 
kaj ga je gnalo v to? Kako to, da na tak način išče svoj smisel? Mu okolje ni sposobno ponuditi 
nič drugega? Ali obstaja nek primanjkljaj, vrzel, ki jo zapolnjujejo takšne skupine? V tem pri-
meru gre med drugim verjetno za vrzel v smislu odtujenosti, pomanjkanja komunikacije, ki vodi 
v občutek izolacije, zaradi katerega lahko mlad človek hitro postane »plen« različnih skupin, ki 
ponujajo prav občutek pripadnosti in povezanosti z drugimi člani skupine.

V: Ste imeli v družini koga, ki je naredil samomor?
O: Ne.

V: Nam zaupate svojo napako?
O: Skušam ugajati in zato nisem zvest samemu sebi.

V: Zakaj debeli ne morejo shujšati?
O: Hm. (se potreplja po trebuhu, smeh) Najprej se je potrebno vprašati, kaj je debelost. Če 

izhajamo iz tega, da nekdo preveč je, se je potrebno vprašati, kaj je izza njegovega preobilnega 
hranjenja. Običajno je to zapolnjevanje neke praznine. In ob tem se pojavi vprašanje, kaj je tisto, 
kar manjka v njegovem življenju. Kaj zapolnjuje s hrano. Se pravi – kaj je funkcija prenajedanja. 
Na vaše vprašanje ne morem odgovoriti z enim samim odgovorom, saj so nekateri ljudje bolj 
debeli že zaradi svoje genske zasnove, nekateri pač preprosto radi jedo in uživajo v hrani, mno-
gi pa s hrano zapolnjujejo notranjo praznino. In v vsakem od teh primerov, čeprav iz različnih 
vzrokov, ni lahko shujšati.

V: Kateri vzgojni princip priporočate vsem staršem?
O: Na eni strani jasno postavljanje mej z zavedanjem, da sem odgovoren za socializacijo 
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otroka in da sem zanj avtoriteta. Na drugi strani pa občutek enakovrednosti mene in otroka kot 
dveh človeških bitij in to, da sem sposoben prisluhniti otroku in se vživeti v njega. To dvoje 
skupaj – združiti.

V: Katere miroljubne rešitve so kot na dlani za izhod iz krize v Sloveniji?
O: Čim več ljudi bi se moralo začeti zanimati za svet, v katerem živimo, in ga poizkusiti 

razumeti, se poglabljati v to in potem aktivno delovati v družbi. Pomembne se mi zdijo demon-
stracije, hkrati pa tudi artikulacija ZA, ne samo proti. Torej postopno oblikovanje alternativ 
obstoječemu stanju.

V: Kot Spomenka Hribar v spremni besedi k Napovedujemo mir!? Komentar k Hesselovem 
dialogu z Dalajlamo o družbenih spremembah.

O: Nisem bral te njene spremne besede. Sem pa v devetdesetih bral njen esej Krivda in greh, 
ki ga je objavila sredi osemdesetih let. Bilo je zelo pomembno, da je pisala o tem, o čemer je 
pisala, in opozorila na stvari, ki so potem postale zelo aktualne. Imela je idejo o obelisku, ki naj 
bi ga postavili vsem žrtvam vojne. To je še aktualno. V smislu premoščanja ideoloških delitev 
in tudi simbolnega končanja državljanske vojne. Preko smrti se lahko šele začnemo zavedati, 
da smo vsi človeška bitja in zato umrljivi. To nam je vsem skupno, ne glede na ideološko pripa-
dnost. To je izhodišče za bolj strpno komunikacijo in odnose.

V: Slovenec lahko odpusti Slovencu? Kdaj?
O: Ko bomo razvili zadostno mero samorefleksije in prepoznali svoj lastni delež v tej zgodbi 

ideoloških delitev. Ko bomo bolj pripravljeni sebe in soljudi videti kot ranljive in umrljive ter 
na tej osnovi razvili sočutje in spoštovanje do drugega kot drugega. In ko ne bomo več nasedali 
politikom in njihovim manipulacijam, s katerimi vnašajo razdor med nas ter vladajo po principu 
»divide et impera«, deli in vladaj. To se sicer sliši zelo lepo, a nisem prepričan, ali ne zgolj lepo-
rečim in bi moral pogledati še bolj vase. Neredko se namreč zalotim, kako nestrpen sem lahko.

V: Kako bi se morali psihoterapevti kot podskupina dejavno vključiti v iskanje izhoda iz 
trenutne slovenske politične krize in ekonomske depresije?

O: Mislim, da bi se morali o tem več pogovarjati. Lani sem imel na Študijskih dnevih Slo-
venske krovne zveze za psihoterapijo na Rogli okroglo mizo z naslovom Socialne dimenzije 
psihoterapije. Mislim, da je bilo še prezgodaj reči politične dimenzije. Beseda politika je umaza-
na in bi jo morali očistiti. Pri Hannah Arendt je moč zaslediti razumevanje politike kot skrbi za 
ohranjanje pluralnosti neke družbe, ki temelji na sposobnosti mišljenja, odgovornosti in delova-
nja posameznikov. To je zame temelj politike. Politika ni le specializirana dejavnost upravljanja 
družbe, ki se običajno izrodi v boj za prevlado ene interesne skupine nad drugo. Predvsem se 
mi zdi, da bi morali psihoterapevti razviti to zavest, da vsak klient, ki pride k nam po pomoč, ne 
pride samo zaradi svojih osebnih problemov. Njegovi problemi so vpeti v neki širši kontekst, ki 
daje pomen tem problemom – socialni, ekonomski in politični. Kot je rekla Laura Perls: »Vsako 
zares dobro terapevtsko delo je tudi politično delo.« To razumem tako, da človek postane ustvar-
jalec svojega življenja. Da začne izhajati iz sebe, iz svojega razumevanja, doživljanja, čutenja, 
in se na ta način dejavno vključuje v življenje družbe. Ne pa da se zgolj doživlja kot žrtev tistih 
zgoraj, ki da kradejo, lažejo, mi pa ne moremo nič.

V: Ekonomisti in sociologi danes pravijo, da ne živimo v neoliberalnem kapitalizmu, ampak 
v korporatokratski ureditvi. Vlade so le še servisi multinacionalk. Stranke so si običajno enotne 
v tem, da hočejo dobiček. Kako naj človek zaživi bolj človeka vredno življenje, če pa je vse na 
trgu? Vse se da kupiti. Samo še trg je. Države ni. Kako priti v tem kontekstu do večjega smisla?

Franček DOBOVIŠEK, Tomaž FLAJS
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O: Zadeva ima več plasti. Pred novim letom sem preštudiral knjigo Nobelovega nagrajenca 
za ekonomijo, Paula Krugmana, Ustavimo to krizo takoj. Prepričal me je, da obstajajo preproste 
ekonomske rešitve, s katerimi bi lahko zelo hitro ustavili recesijo, če bi seveda bila politična 
volja za to. Po njegovem ne bi smeli zategovati pasu, ampak povečati javno porabo – neke vrste 
»New Deal«. Za to se je sedaj, kot sem prav danes bral v časopisu, zavzel Barack Obama.

Ne gre za to, da smo žrtve tega, da smo vpeti v neki mehanizem, ki nas določa. V tem primeru 
smo potem kot ljudje odveč. To je namreč ena od temeljnih značilnosti totalitarističnih procesov. 
V totalitarizmu so ljudje odveč, ker so ideje in mehanizmi, ki naj bi določali in usmerjali funkci-
oniranje družbe, pomembnejši od ljudi. Logika profita ne more biti nad ljudmi.

V: Ampak je.
O: Je, ampak, vprašanje je, kako je prišla tja – na »posvečeno« mesto upravljavca naših 

življenj.

V: Ljudje so ji dali moč.
O: Se pravi – kdo ji to moč lahko vzame? Ljudje. Ne verjamem, da gre za neizogibno nuj-

nost. Tako kot se je Marx uštel glede zgodovinske nujnosti, ki naj bi nas pripeljala v komunizem, 
mislim, da tudi tukaj ne moremo govoriti o neki ekonomski nujnosti, ki naj bi jo določale za-
konitosti prostega trga. Gre predvsem za duhovno krizo. Na eni strani imamo logiko dobička in 
pohlepa, iz katere sledi boj vseh proti vsem. Na drugi strani pa imamo zavedanje o medsebojni 
povezanosti, soodvisnosti in pripravljenost na pravičnejšo delitev dobrin, ki jih je dovolj za ce-
lotno človeštvo.

V: Dobrin v smislu skupnih dobrin, kot jih opredeljuje Elinor Ostrom, edina Nobelova nagra-
jenka na področju ekonomije?

O: Ne poznam njenega dela.

V: Kako ste doživeli ta intervju?
O: Bilo je v redu.

»Psihoterapije se ne da naučiti iz knjig« - Intervju s Tomažem Flajsom
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Janko BOHAK 

Wilhelm Reich
Poslušaj mali čovek

Gre za popravljen prevod in priredbo prevoda Janka Bohaka, ki je prvič izšel v Reich, W. 
(1986). Poslušaj mali človek. Znamenje 2: 161-170; 3: 251-257; 4: 340-346.

Ta govor je človeški, ne znanstveni dokument. Avtor ga je napisal poleti 1946 za arhiv 
Orgonovega inštituta, brez namena, da bi ga kdaj objavil. Bil je rezultat notranjih pretresov 
naravo¬slovca in zdravnika, ki je najprej naivno, potem strme in nazadnje z grozo opazoval, kaj 
počne mali človek iz ljudstva sam s seboj: kako trpi, se upira, kako časti svoje sovražnike in mori 
svoje prijatelje, kako kruto ravna z oblastjo in jo zlorabi, kadar koli jo kot „predstavnik ljudstva“ 
dobi v svoje roke, čeprav je prej moral sam prenašati njen sadizem.

Govor je bil odgovor na obrekovanje. Ko ga je avtor napisal, še ni slutil, da bo vladna usta-
nova, ki naj bi gojila zdravstvo, skupaj s politiki in s psihoanalitičnimi poslovneži napadla razi-
skovanje orgona. Poskus  duševne kuge leta 1947, da bi uničila raziskovanje orgona, je bil povod 
za objavo Govora kot zgodovinskega dokumenta. Pri tem je bil odločilen premislek: Potrebno 
je, da mali človek iz ljudstva zve, kako znanstvenik in psihiater dejansko dela in kako gleda na 
malega človeka. Mora spoznati resničnost, saj lahko le-ta učinkuje proti njegovi pogubni zasvo-
jenosti z avtoriteto. Treba mu je jasno povedati, kakšna je njegova odgovornost, pa naj spi, ljubi, 
sovraži ali klepeta. Zvedeti mora, kako postane črn ali rdeč fašist. Kdor se bori za življenje, mora 
biti tako proti črnim kot rdečim fašistom. Ne zato, ker ima danes rdeči, kot je imel svoj čas črni 
fašist ubijalsko ideologijo, marveč zato, ker pohablja žive in zdravo rojene otroke v pokveke, 
lutke in moralne idiote; ker mu je država pred pravico, laž pred resnico, vojna pred življenjem; 
ker je otrok edino upanje, ki nam preostaja. Za vzgojitelja in zdravnika obstoji le ena lojalnost: 
lojalnost do življenja v otro¬ku in v bolniku. Če dosežemo to lojalnost, se rešijo tudi velika 
vprašanja „zunanjepolitičnih interesov“ na preprost način.

Govor ne zahteva, da ga vzamemo za zgled svojega bivanja. Opisuje viharje čustvenega ži-
vljenja produktivnega, radoživega človeka. Govor noče nikogar prepričati, pridobiti ali osvojiti. 
Zrcali le doživljanje, kot zrcali slikarjevo platno nevihto. Nima nobenih namenov ali programov. 
Za raziskovalca in misleca zahteva le pravico do osebnega izraza, ki je pesniku ali filozofu nik-
dar ne odrekajo. Je protest proti nesramnemu in skritemu namenu duševne kuge, ki iz varnega 
ozadja strelja svoje strupene puščice na raziskovalca, ki trdo dela. Pokaže, kaj je duševna kuga, 
kako deluje in ovira napredek. Je tudi izraz zaupanja v neizkopane zaklade, ki počivajo na dnu 
človeške narave, pripravljeni, da pomagajo izpolniti človeške upe.

Življenje je v svojih socialnih in človeških odnosih dobrotno, naivno in zato v obstoječih 
razmerah ogroženo. Sklepa iz sebe na druge. Domneva, da tudi sočlovek misli in ravna dobrotno 
in pomagajoče. To naravno zadržanje, ki je lastno tako otroku kot primitivnemu človeku, postaja 
največja nevarnost v boju za racionalno oblikovanje življenja, dokler obstoji duševna kuga. Kajti 
tudi kužni bolnik pripisuje sočloveku svoj način mišljenja in ravnanja. Dobrohotnež veruje, da 
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so vsi ljudje dobrohotni in dobri. Kužni bolnik verjame, da vsi ljudje lažejo, varajo in so obse-
deni z oblastjo. Zato je življenje vedno na škodi in v nevarnosti. Kjer je kužni bolnik, ga izsesa, 
nato pa zasmehuje in izda; in kjer zaupa, je ogoljufano.

Tako je bilo vedno doslej. Sedaj je čas, da postane življenje trdo, kjer je potrebna trdota 
v boju za njegovo zavarovanje in razvoj; če se pogumno drži resnice, pri tem ne bo izgubilo 
svoje dobrote. Del upanja polne resnice je, da je med milijoni delovnih, dostojnih ljudi le nekaj 
kugonoscev, ki navezujejo svoje temne in nevarne vzgibe na oklep povprečnega človeka in ga 
vodijo v političen umor. Ni protistrupa za kugo v povprečnem človeku razen v njegovem lastnem 
občutju za pravo življenje, ki ne zahteva oblasti, marveč veljavo v človeškem življenju. Temelji 
na treh stebrih: ljubezni, delu, znanju.

Kdor mora varovati življenje pred duševno kugo, se mora učiti uporabljati v dobro svobodo 
govorjenja, ki jo uživamo v Ameriki in drugje, kot jo duševna kuga zlorabi v zlo. Če predposta-
vljamo enako pravico pri izražanju mnenja, mora pamet naposled zmagati. To je veliko upanje.

Pravijo ti mali človek, navaden človek, Common Man. Pravijo, da se začenja tvoj čas, obdo-
bje malega človeka, The Age of the Common Man.

Tega ne praviš ti, mali človek. To pravijo oni, podpredsedniki velikih narodov, promovirani 
voditelji delavcev, skesani meščanski sinovi, državniki in filozofi. Dajejo ti prihodnost, a ne 
sprašujejo po tvoji preteklosti.

Dedič si strašne preteklosti. Tvoja dediščina je žareč diamant v tvoji roki. To ti pravim jaz!

Vsak zdravnik, vsak čevljar, mehanik ali vzgojitelj mora poznati svoje pomanjkljivosti, če 
hoče opravljati svoje delo in zaslužiti svoj kruh. Že nekaj desetletij si na tem, da zagospoduješ 
zemlji. Od tvojega mišljenja, od tvojih ravnanj ni odvisna le prihodnost človeškega rodu. Toda 
tvoji učitelji in gospodarji ti ne povedo, kakšen si v resnici in kako misliš, nihče se te ne upa kriti-
zirati, tebe, ki naj bi vzel v roke svojo lastno usodo. “Svoboden” si le v enem pomenu: svoboden 
pred vzgojo k samousmerjanju svojega življenja, svoboden pred samokritiko!

Nikoli te nisem slišal, da bi tožil: „Spodbujate me, da postanem bodoči gospodar samega 
sebe in svojega sveta. Toda ne poveste mi, kako postaneš gospodar samega sebe, in ne poveste 
mi, v čem mislim narobe in v čem ravnam narobe.“

Pustiš, da oblastniki zahtevajo oblast „za malega človeka“. Toda ti sam si nem. Mogočnike 
opremiš z več oblasti, nemočne pa s slabo voljo, da bi te zastopali. Prepozno odkriješ, da si ve-
dno znova prevaran.

Razumem te. Kajti večtisočkrat sem te videl duševno in telesno nagega, brez maske, brez 
stranke, brez volilnih listkov, brez tvoje “narodne posebnosti”. Nagega, kakor je nago novo-
rojeno bitje, in nagega, kakor je feldmaršal, oblečen samo v majico. Pred mano si jokal, tožil, 
opisoval svoja hrepenenja, razkril si svojo ljubezen in svoje skrbi. Poznam te in te razumem. 
Hočem ti povedati, kakšen si, mali človek, kajti zares verujem v tvojo veliko prihodnost. Pripada 
ti, nedvomno. Zato si najprej oglej samega sebe. Poglej se, kakšen si v resnici. Poslušaj, kar ti 
ne upajo povedati tvoji voditelji in predstavniki: Ti si majhen, vsakdanji človek. Razumeš dvojni 
po¬men teh besed: majhen in vsakdanji?

Janko BOHAK
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Ne zbeži! Imej pogum, da se vidiš!

S kakšno pravico me hočeš poučevati? Vidim to vprašanje v tvojih boječih očeh. To vpraša-
nje slišim iz tvojih predrznih ust, mali človek! Strah te je, da bi se videl, strah te je kritike, mali 
človek, kakor te je strah oblasti, ki ti jo obljubljajo. Ne veš, kako naj bi uporabljal svojo oblast, 
svojo moč. Ne upaš pomisliti, da bi samega sebe lahko občutil kdaj drugače, kot se ob¬čutiš 
sedaj: svobodnega, ne zmaličenega; odprtega namesto taktičnega; ljubečega ob belem dnevu in 
ne kakor tat v temni noči. Zaničuješ samega sebe, mali človek. Praviš: “Kdo pa sem, da bi imel 
lastno mnenje, določal svoje življenje in si pojasnjeval svoj svet!” Hočem ti povedati, kdo si!

Od pravega, velikega človeka se razlikuješ samo v enem: Veliki človek je bil nekoč sam zelo 
majhen človek, a je razvil eno samo pomembno lastnost: Znal je spoznati, kje misli in ravna 
majhno in ozko. Pod pritiskom neke naloge, ki je bila blizu njegovemu srcu, se je učil vedno 
bolje čutiti, kdaj njegova majhnost in malenkostnost ogroža njegovo srečo. Veliki človek torej 
ve, kdaj in kako je mali človek. Mali človek ne ve, da je majhen, in se boji, da bi to vedel. Svojo 
majhnost in ozkost zakriva s slepili moči in veličine, tuje moči in veličine. Ponosen je na svoje 
generale, ne pa nase. Občuduje misel, ki je ni mislil, in ne tiste, ki jo je mislil. Toliko trdneje 
veruje v stvari, kolikor manj jih razume. In ne veruje v pravilnost misli, ki jih najlaže razume.

Začeti hočem z malim človekom v sebi:

Že petindvajset let zastopam v besedi in v pisanju tvojo pravico do življenjske sreče v tostran-
stvu; obtožujem te nesposobnosti, da si vzameš, kar ti pripada; da bi zavaroval, kar si si priboril 
v krvavih bojih na pariških in dunajskih barikadah, v ameriški neodvisnosti in v ruski revolu-
ciji. Tvoj Pariz se je končal v Petainu in v Lavalu, tvoj Dunaj v Hitlerju, tvoja Rusija v Stalinu 
in tvoja Amerika bi se utegnila končati v režimu Ku-klux-klana! Bolje si si znal izboriti svojo 
svobodo, kot jo znaš zavarovati sebi in drugim. To že dolgo vem. Toda nisem razumel, zakaj 
se pogrezaš vedno znova v hujše močvirje, potem ko si se izvlekel iz njega. Ko sem polagoma 
tipal in se razgledoval okrog, sem spoznal, kar te zasužnjuje: Ti si sam svoj priganjač sužnjev! 
Nihče drug ni kriv tvoje sužnosti. Nihče drug, ti pravim! To ti je novo, kajne? Tvoji osvoboditelji 
ti pravijo, da so tvoji zatiralci Wilhelm, Nikolaj, papež Gregor XXVIII., Morgan, Krupp, Ford. 
Tvoji „osvoboditelji“ so Mussolini, Napoleon, Hitler, Stalin.

Jaz ti pravim: Tvoj osvoboditelj si lahko le ti!

Držim se te fraze. Trdim, da sem borec za čistost in resnico. In sedaj, ko gre za to, da povem 
resnico o tebi, se obotavljam iz strahu pred teboj in tvojim odnosom do resnice. Resnica je smr-
tno nevarna, če zadene tebe samega. Resnica rešuje življenje, toda postaja plen vsake tolpe! Sicer 
ne bi bil, kjer si in kakršen si.

Moj razum mi pravi: Povej resnico, za vsako ceno! Mali človek v meni mi pravi: Neumno 
je, da se izpostavljaš malemu človeku. Mali človek noče slišati resnice o sebi. Noče velike od-
govornosti, ki mu gre, ki jo ima, če hoče ali ne. Ostati hoče mali človek, ali pa hoče postati mali 
veliki človek. Hoče obogateti, postati voditelj stranke ali šef vojnih veteranov ali sekretar društva 
za dvig javne morale. Toda noče prevzeti odgovornosti za svoje delo, za preskrbo z živili, za 
gradnjo stanovanj, promet, vzgojo, raziskovanje, administracijo, rudnike.

Mali človek v meni mi pravi:

Poslušaj mali človek - Wilhelm Reich
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”Postal si veliki človek, znan v Nemčiji, Avstriji, Skandinaviji, Angliji, Ameriki, Palesti-
ni. Komunisti se borijo proti tebi. „Rešitelji kulturnih vrednot“ te sovražijo. Tvoji učen-
ci te ljubijo. Tvoji ozdravljeni bolniki te častijo. Kužno bolni te zasledujejo. Napisal si 
dvanajst knjig in stopetdeset razprav o življenjski stiski, o stiski malega človeka. Učijo te 
na univerzah; drugi veliki osamljeni ljudje pravijo, da si zelo velik človek. Postavljajo te 
v vrsto duhovnih velikanov znanosti. Uspelo ti je največje odkritje zadnjih stoletij, kajti 
odkril si kozmično življenjsko energijo in zakone vsega živega. Raka si napravil razu-
mljivega. Gonili so te iz dežele v deželo, ker si povedal resnico. Sedaj se spočij! Veseli se 
svojih uspehov, svoje slave. V nekaj letih bo tvoje ime v ustih vseh. Dovolj si storil. Sedaj 
si daj mir! Posveti se funkcionalnemu naravnemu zakonu!“

Tako pravi mali človek v meni, ki ga je strah pred teboj, malim človekom.

Dolgo sem tesno čutil s teboj, ker sem iz lastnega poznal tvoje življenje in sem ti hotel poma-
gati. Čutil sem s teboj, ker sem videl, da ti v resnici pomagam in si mojo pomoč rad in pogosto 
s solzami v očeh sprejemal. Polagoma pa sem spoznaval, da znaš pomoč jemati, ne zmoreš je 
pa braniti. Branil sem te in se trdo boril zate, namesto tebe. Potem so prišli tvoji voditelji in 
razbili moje delo. Onemel si in jim sledil. Sedaj sem ostal tesno ob tebi, da bi se naučil, kako ti 
lahko pomagam, ne da bi zakrnel kot tvoj voditelj ali tvoja žrtev. Mali človek v meni te je hotel 
osvojiti, te ‚rešiti‘, hotel je, da bi ga gledal, kakor gledaš ‚visoko matematiko‘, o katere bistvu ne 
veš ničesar. Kolikor manj razumeš, toliko bolj si pripravljen to spoštovati. Hitlerja poznaš bolje 
od Nietscheja, Napoleona bolje kot Pestalozzija. Kralj ti pomeni več kot Sigmund Freud. Mali 
človek v meni te je hotel osvo-jiti, kakor te tudi sicer osvajajo, s tam-tamom voditeljstva: Bojim 
se te, kadar bi te rad mali človek v meni ‚povedel v svobodo‘. Utegnil bi sebe odkriti v meni in 
mene v tebi; tega bi se ustrašil in bi sebe umoril v meni. Zato že nekaj časa nisem več pripravljen 
umreti za tvojo svobodo, da si suženj kogar koli.

Kar sem pravkar dejal, še ne razumeš, vem: ‚Svoboda, biti suženj kogar koli‘, sploh ni pre-
prosta.

Da nisi zvest suženj enega gospodarja, da napreduješ v sužnja kogar koli, moraš najprej ubiti 
zatiralca, recimo carja. Tega političnega umora ne moreš izvršiti brez visokih idealov o svobo-
di in revolucionarnih motivov. Zato ustanoviš revolucionarno svobodoljubno stranko pod vod-
stvom zares velikega človeka, naj se imenuje Jezus, Marx, Lincoln ali Lenin. Zares veliki človek 
misli smrtno resno s tvojo svobodo. Če jo hoče praktično uveljaviti, se mora obdati z mnogo 
malimi ljudmi, pomočniki in strežniki, saj sam ne zmore opraviti ogromnega dela. Poleg tega ga 
ne bi razumel, pustil bi ga ležati ob poti, če ne bi zbral okrog sebe mnogo malih veličin. Obdan 
z mnogimi malimi veličinami osvoji oblast, kos resnice ali novo, boljšo vero. Napiše zaveze, 
izda zakone o svobodi, računa na tvojo pomoč in tvojo resnost. Izvleče te iz socialnega govna, 
v katerem si tičal do ušes. Da bi obdrža1 skupaj mnogo malih veličin, da bi ne izgubil tvojega 
zaupanja, mora zares veliki človek žrtvovati kos za kosom svoje veličine, ki jo je lahko pridobil 
le v globoki duhovni samoti, daleč od tebe in tvojega vsakdanjega hrupa, toda vendarle v tesnem 
stiku s tvojim življenjem. Da bi te vodil, mora prenašati, da ga povzdigneš v nedosegljivega 
boga. Če bi ostal preprost človek, kar je bil, recimo, da bi ljubil dekle brez poročnega lista, mu 
ne bi zaupal. Tako si napraviš svojega novega gospodarja. Veliki človek, povzdignjen v novega 
gospodarja, izgubi svojo veličino, ki je bila v premočrtnosti, preprostosti, pogumu in življenjski 
bližini. Male veličine, ki so prejemale svojo veličino od velikega človeka, zavzamejo visoka 
mesta v financah, diplomaciji, vladi, znanosti in umetnosti ... in ti ostaneš, kjer si bil, v govnu! 
Zaradi ‘socialistične prihodnosti’ ali ‘tretjega rajha’ nadaljuješ svojo pot v cunjah. Živiš še naprej 
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v ilovnatih kočah s slamnatimi strehami, katerih stene so prepleskane s kravjim govnom. Toda 
ponosen si na svojo palačo narodne kulture. Zadošča ti slepilo, da vladaš ... Do naslednje vojne 
in do padca novih gospodarjev.

V daljnih deželah so mali ljudje natančno proučili tvoje hrepenenje, da bi bil suženj kogar 
koli, in se iz tega naučili, kako lahko postaneš z malo duhovnega napora mala veličina. Ti mali 
ljudje izhajajo iz tvoje srede, ne iz palač. Stradali so kot ti, trpeli kot ti. Znajo skrajšati proces 
za menjavo gospodarja. Naučili so se, da je bilo deset desetletij težkega duševnega dela za tvojo 
svobodo, težkih osebnih žrtev za tvojo zivljenjsko srečo, da, žrtvovanja življenja za tvojo svobo-
do mnogo preveč, da dosežemo cilj tvojega novega zasužnjenja. Kar so resnično veliki svobodni 
misleci premislili in pretrpeli v sto letih, se je dalo porušiti v manj kot petih letih. Mali možje iz 
tvoje srede torej skrajšajo proces: izvedejo ga bolj odprto, bolj brutalno. Po ovinkih ti povedo, da 
ti in tvoje življenje, tvoji otroci in tvoja družina sploh niso pomembni; da si neumen in poslušen; 
da lahko počno s teboj, kar se jim zljubi. Ne obljubljajo ti osebne, marveč nacionalno svobodo. 
Ne obljubljajo ti človeškega samospoštovanja, marveč spoštovanje države; ne osebne veličine, 
marveč nacionalno veličino. Ker so ti osebna svoboda in veličina tuje, temne besede, medtem 
ko nacionalna svoboda in interesi države vznemirijo tvoja usta, kot napolnijo kosti psu gobec 
s slino, jim vzklikaš. Nihče teh malih ljudi ne plačuje cene za pravo svobodo, kot so jo morali 
plačati Giordano Bruno, Jezus, Karel Marx ali Lincoln. Zaničujejo te, ne ljubijo te, ker zaničuješ 
samega sebe, mali človek. Natančno te poznajo, mnogo bolje kot te poznata Rockefeller ali To-
rijci. Poznajo tvoje največje slabosti, ki naj bi jih poznal samo ti. Žrtvovali so te nekemu simbolu 
in ti jim daješ oblast nad seboj. Ti sam si povzdignil svoje gospodarje, ti jih hraniš, čeprav — ali 
prav zato — ker so sneli vse svoje maske. Povedali so ti jasno in odkrito: Podčlovek si, brez 
odgovornosti, in to ostani. Ti jih pa imaš za novega odrešenika in jim vzklikaš: Eja-eja-ejaja!

Zato me je strah pred teboj, mali človek, grozno strah. Kajti od tebe je odvisna nadaljnja 
usoda sveta in ljudi. Bojim se te, ker pred ničemer tako ne bežiš kot pred samim seboj. Bolan 
si, zelo bolan, mali človek. To ni tvoja krivda, toda tvoja odgovornost je, da se osvobodiš svoje 
bolezni. Že zdavnaj bi se znebil svojih zatiralcev, če ne bi prenašal in pogosto naravnost podpiral 
njihovega zatiranja. Nobena policija sveta bi ne bila dovolj močna, da te zatira, če bi imel za groš 
samospoštovanja v praktičnem vsakdanu. Če bi vedel, zares vedel, da se življenje brez tebe niti 
minuto-ne nadaljuje. Ti je tvoj osvoboditelj to povedal? Imenoval te je ‚proletarec vseh deže1‘, 
ni ti pa povedal, da si ti in samo ti odgovoren za svoje življenje (ne za čast domovine).

Spoznati moraš, da si sam povzdignil svoje male ljudi v zatiralce, medtem ko si zares velike 
ljudi napravil za mučence; da si jih pustil križati, pobiti, stradati do smrti; da se nisi brigal zanje 
in za njihove skrbi; da nisi slutil, komu dolguješ redke užitke svojega življenja.

“Hočem tvojo veroizpoved, da ti bom zaupal.“

Če slišiš mojo veroizpoved, boš tekel k državnemu tožilcu ali k FBI ali h Ku-klux-klanu ali 
k  voditeljem vseh proletarcev; ali pa boš preprosto zbežal.

Nisem ne rdeč ne črn ne bel in ne rumen.

Nisem ne kristjan in ne jud, ne musliman in ne mormon, ne poligamist in ne homoseksualec, 
ne anarhist in ne boksar.

Objamem žensko, če jo imam rad in jo poželim, in ne, ker imam zakonski list ali ker letam 
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okrog spolno sestradan.

Ne pretepam otrok, ne lovim rib, ne srn in jelenov. Toda dobro streljam in rad zadenem v čno.

Ne igram bridža in ne prirejam partijev, da bi širil svoj nauk. Če je moj nauk resničen, se bo 
razširil sam od sebe.

Svojega dela ne podrejam direktorju zdravilstva, če ga ne obvlada bolje kot jaz. In jaz odlo-
čam, kdo obvlada moje odkritje in kdo ne.

Natančno izpolnjujem vsak zakonski predpis, če je smiseln, toda borim se proti njemu, če 
je preživel ali nesmiseln. (Ne teci k državnemu tožilcu, mali človek! Kajti on počne isto, če je 
dostojen človek.)

Hočem, da otroci in mladostniki doživijo in nemoteno uživajo svojo telesno ljubezensko 
srečo.

Ne verjamem, da moraš, če hočeš biti v pravem, dobrem pomenu veren, ubiti svoje ljubezen-
sko življenje, okoreti na telesu in duši, ali zgniti.

Vem, da to, kar imaš za boga, v resnici biva, toda drugače, kot si misliš: kot kozmična pra-
energija v prostoru svetovja, kot tvoja ljubezen v telesu, kot tvoja poštenost, kot tvoji sledovi v 
naravi, v tebi in zunaj tebe.

Vrgel bi vsakogar iz svoje hiše, kdor bi me z gnilim izgovorom hotel ovirati pri mojem zdrav-
niškem in vzgojiteljskem delu ob bolniku in otroku. In pred vsakim sodiščem bi mu postavil 
preprosta in jasna vprašanja, na katera ne bi mogel odgovoriti, ne da bi se za vedno osramotil. 
Kajti deloven človek sem, ki ve, kaj je človek v svoji notranjosti, ki ve, da je nekdo, in ki hoče, 
da vlada svetu delo in ne mnenje o delu. Imam svoje lastno mne-nje in znam razlikovati laž od 
resnice, ki jo uporabljam vsak dan in vsako uro kot orodje in jo po uporabi očistim.

Bojim se te, mali človek, grozno se te bojim. Vendar ni bilo vedno tako. Sam sem bil mali 
človek, sredi med milijoni malih ljudi. Potem sem postal naravoslovec in duševni zdravnik. 
Tedaj sem se naučil videti, kako zelo si bolan in kako nevarna je tvoja bolezen. Spoznal sem, da 
te vsak dan in vsako uro, tudi kadar ni zunanje prisile, zatira tvoja težka duševna bolezen in ne 
grobo zunanje nasilje. Že zdavnaj bi premagal tirane, če bi bil notranje živ in zdrav. Tvoji zati-
ralci izhajajo iz tvojih sedanjih vrst, kakor so v preteklosti izhajali iz višjih slojev družbe. Oni so 
še manjši ljudje kot ti, mali človek. Človek, ki pozna tvojo stisko iz lastnega doživljanja, mora 
imeti do¬bršno mero majhnosti, da te s tem znanjem še bolje in huje zatira.

Nimaš smisla in ne očesa za resničnega velikega človeka. Njegovo bistvo, njegovo trpljenje, 
njegovo hrepenenje, njegovo besnenje, njegov boj zate, so ti daljne, tuje reči. Ne razumeš, da so 
moški in ženske, ki so preprosto nesposobni, da bi te zatirali in izkoriščali. Moški in ženske, ki 
hočejo, da si svoboden, zares in resnično svoboden. Ne maraš teh moških in žensk, kajti tuji so 
tvojemu bistvu. So preprosti in pokončni; resnica jim je to, kar je tebi življenjska taktika. Spre-
gledajo te, toda ne z zaničevanjem, marveč z bolečino nad človeško usodo; toda ti čutiš, da so te 
spregledali in občutiš nevarnost. Priznaš jih le potem, mali človek, če ti je mnogo drugih malih 
ljudi reklo, da so veliki. Bojiš se velikega človeka, njegove življenjske bližine in življenjske lju-
bezni. In veliki človek te preprosto ljubi kot žival, kot živo bitje. Noče te videti trpečega, kot trpiš 
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že tisočletja. Noče slišati, kako govoriš neumnosti, kot jih govoriš že tisočletja. Noče te doživeti 
kot delovno živinče, ker ljubi življenje in ga hoče doživeti osvobojenega trpljenja in sramote.

Zares velike ljudi siliš k temu, da te zaničujejo, da se skrijejo v bolečino pred teboj in tvojimi 
majhnostmi, da se te izogibajo in — najslabše od vsega — da te pomilujejo. Če si, mali človek, 
na primer psihiater, recimo Lombroso, razglasiš velikega človeka za nekakšnega zločinca ali 
ponesrečenega zločinca ali duševno bolnega. Kajti veliki človek ne vidi življenjskega cilja kot 
ti, v bogatenju ali v družbenem sloju primerni poroki hčera ali v politični karieri ali v profesor-
skem okrasju. Ker ni takšen kot ti, ga imenuješ ‚genij‘ ali ‚premaknjenec‘. On pa je pripravljen 
povedati, da ni noben genij, marveč preprosto živo bitje. Imaš ga za asocialnega, de je rajši sam 
s svojimi mislimi, kot pa v tvoji prazni, klepetavi družbi. Imaš ga za premaknjenega, če raje daje 
svoj denar za znanstveno raziskovanje, kot da bi ga naloži1 v delnice. Preprostega, pokončnega 
človeka si upaš, mali človek, v svoji izprijenosti, označiti v primerjavi s seboj, prototipu normal-
nosti, za abnormalnega. Meriš ga s svojimi majhnimi merili in ugotavljaš, da se ne ujema z merili 
tvoje normalnosti. Ne vidiš in nočeš videti, mali človek, da ga tiraš iz socialnega življenja, ki si 
ga napravil neznosnega, pa naj se odvija v svinjaku ali v slavnostni dvorani. Kdo ga je napravil 
takšnega, kot je njegov videz po več desetletjih smrtnega trpljenja? To si storil ti, s svojo brezve-
stnostjo, s svojo ožino, s svojim napačnim mišljenjem, s svojimi ‚trdnimi  verskimi členi‘, ki ne 
bodo preživeli deset let socialnega razvoja. Pomisli samo na to, kaj vse si trdil in se zaklinjal v 
letih med prvo in drugo svetovno vojno. Koliko tega si dobil nazaj? Sploh nič, mali človek! Za-
res veliki človek misli previdno, toda ko oblikuje svojo misel, seže daleč v čas. Ti, mali človek, 
napraviš velikega človeka za parijca, če je njegova misel pravilna in trajna, tvoja pa malenkostna 
in kratkostična. S tem ko ga napraviš za parijca, vseješ vanj strašno seme osamljenosti. Ne seme 
samote, ki pristaja velikim delom, marveč seme strahu, da bi ga napak razumel in zlorabil. Kajti 
ti si ‘ljudstvo’, ‘javno mnenje’, ,socialna vest’. Si premišljal kdaj, mali človek, o tem, kako ve-
liko odgovornost skrivajo te besede? Si se kdaj vprašal (bodi sedaj iskren!), če misliš pravilno 
ali napačno z vidika velikih socialnih časovnih obdobij ali narave ali velikih človeških dejanj, 
npr. Jezusovih? Nisi se vprašal, če misliš napačno, marveč si se vprašal, kaj bo rekel k temu tvoj 
sosed, ali če te bo tvoja iskrenost kaj stala. To, mali človek, in ničesar drugega, si se vprašal.

Potem ko si velikega človeka pregnal v osamo, si pozabil, kaj si mu storil. Si pač še enkrat 
izustil nesmisel, napravil majhno nesramnost, še enkrat globoko ranil. Pozabljaš. Toda k bistvu 
velikega človeka spada, da ne pozablja, a ne zato, da bi se maščeval, marveč da bi razumel, zakaj 
si ravnal tako umazano. Tudi to ti je tuje, vem. Toda verjemi mi: Tudi če stokrat, tisočkrat, mili-
jonkrat prizadeneš bolečino, neozdravljivo raniš, tudi če trenutek za tem ne veš več, kaj si storil, 
veliki človek trpi namesto tebe za tvoja zla dejanja. Rad bi spoznal, kakšni goni te ženejo, da 
posvinjaš zakonca, če te je razočaral, da mučiš otroka, če ne ugaja hudobnemu sosedu, da varaš 
prijatelja, da gledaš porogljivo na dobrega in ga sesaš, da se upogibaš pod bičem, da jemlješ, kjer 
naj bi dajal, in daješ, kjer to zahtevajo, toda nikdar ne daješ, kjer ti ljubeče dajejo; da padlega ali 
padajočega še zadnjič brcneš; da lažeš, kjer je na mestu resnica, in preganjaš resnico namesto 
laži. Vedno se znajdeš na strani preganjalcev, mali človek.

Da bi si pridobil tvojo naklonjenost, mali človek, da bi si priboril tvoje brezvredno prijatelj-
stvo, bi se ti moral veliki človek prilagoditi; moral bi govoriti tebi povšeči in se okrasiti s tvojimi 
krepostmi. Toda veliki človek ne bi bil velik, preprost in resničen, če bi imel tvoje kreposti, tvojo 
govorico, tvoje prijateljstvo! Lahko se zlahka prepričaš, da tvoji prijatelji, ki so govorili tebi 
povšeči, nikdar niso bili veliki ljudje: Dokazal bom, kar sem pravkar dejal.

Ne verjameš, da lahko tvoj prijatelj napravi veliko stvar. Na skrivnem zaničuješ samega sebe, 
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tudi tedaj in prav tedaj, ko razkazuješ svoje dostojanstvo; in ker se zaničuješ, ne moreš spoštovati 
tistega, ki je tvoj prijatelj. Ne moreš verjeti, da kdo, ki je sedel s teboj za mizo ali bival v isti hiši, 
lahko dovrši veliko dejanje. Zato so bili veliki ljudje osamljeni. V tvoji bližini se ne da dobro 
misliti, mali človek. Lahko mislim le o tebi in okrog tebe. Ne pa s teboj. Takoj zadušiš vsako 
veliko, daljno misel. Kot mati rečeš svojemu mislečemu otroku: ‚To ni za otroke!‘ Kot profesor 
biologije praviš: ‚To ni za redne študente!‘ Dvomiti? V klice v zraku? Kot učitelj praviš: ‚Otroci 
morajo biti pridni in tihi, ne pa preveč radovedni.‘ Kot zakonska žena praviš: ‘Odkritje? Nekaj 
si odkril? Zakaj ne hodiš pridno v pisarno in služiš za svojo družino?’ Toda ko odkritje objavi 
časopis, potem verjameš vanj, bodisi da ga razumeš ali ne.

Pravim ti mali človek: Izgubil si smisel za najboljše v sebi. Zadušil si ga in moriš ga, kadar 
koli ga odkriješ v drugem, v tvojih otrocih, v tvoji ženi, v tvojem možu, v tvojem očetu in v tvoji 
materi. Majhen si in majhen hočeš ostati, mali človek. Od kod vem vse to, sprašuješ? Povedal 
ti bom:

Doživljal sem te, s teboj sem doživljal, doživljal sem te v sebi, kot zdravnik sem te osvobodil 
tvojih malenkosti, kot vzgojitelj sem te vodil na stezo iskrenosti in odprtosti. Vem, kako zelo se 
braniš iskrenosti, kakšen smrtni strah se te poloti, ko bi naj sledil svojemu pravemu bistvu. Nisi 
samo majhen, mali človek. Vem, da imaš »velike trenutke« v življenju, poznaš tudi zanos in 
vzpon. Toda nisi vztrajen, da bi s svojim zanosom poletel vedno više; strah te je višine in globine. 
To je že Nietsche povedal mnogo bolje kot jaz. Toda Nietsche ti ni povedal, zakaj si takšen. Hotel 
te je povzdigniti v nadčloveka, da bi premagal človeka v tebi. Njegov nadčlovek je postal ‚Führer 
Hitler‘. In ti si ostal ‚podčlovek‘.

Hočem, da prenehaš biti podčlovek in da postaneš ‚ti sam‘. Ti sam, pravim. Ne mnenje 
časopisa, ki ga bereš, ne mnenje hudobnega soseda, ki ga slišiš. Ne, marveč ti sam. Vem, da ne 
veš, kaj in kakšen si zares najgloblje v sebi. Najgloblje v sebi si to, kar je jelen, kar je tvoj bog, 
tvoj pesnik, tvoj moder mož. Ti pa misliš, da si član društva vojaških veteranov ali keglja¬škega 
kluba. In ker to misliš, ravnaš tako, kot pač ravnaš. Tudi to so ti po-vedali Heinrich Mann v 
Nemčiji pred 25 leti, Upton Sinclair in Dos Passos pa v Ameriki. Toda poznal nisi ne Manna in 
ne Sinclairja. Poznaš samo kralja nogometašev, boksarjev in Al Caponeja. Če stojiš pred izbiro, 
da obiščeš knjižnico ali pretep, se boš gotovo odločil za pretep. Prosjačiš  za srečo v življenju, 
toda pomembnejša ti je varnost, tudi če te stane hrbtenico ali celo življenje. Ker se nikdar nisi 
naučil ustvarjati, uživati in varovati srečo, ne poznaš poguma pokončnega človeka. Hočeš vede-
ti, mali človek, kakšen si? V radiu prisluškuješ objavam odvajalnih sredstev, zobne paste, kreme 
za čevlje in sredstev za preprečevanje zadaha. A pri tem ne slišiš propagandne glasbe. Ne zaznaš 
neumnosti in odvratne neokusnosti vabečih zvokov, ki lovijo tvoje uho in tvojo denarnico.

Poslušaj, mali človek: Vsako izmed tvojih majhnih podlih dejanj osvet¬ljuje bedo človeške-
ga bivanja. Vsako zmanjša upanje, da se bo tvoja usoda zboljšala. To je razlog za žalost, mali 
človek. Da ne bi začutil te žalosti, si zmišljuješ drobne, neumne šale, in jih imenuješ ‚ljudski 
humor‘.

Slišiš šalo na svoj račun in se ji prisrčno smeješ. Ne smeješ se, ker bi se duhovito posmehoval 
samemu sebi. Smeješ se malemu človeku, pri tem pa ne slutiš, da se smeješ sebi, da se smejejo 
tebi. In na milijone malih ljudi ne ve, da se jim smejejo. Zakaj se ti smejejo, mali človek, tako 
prisrčno, tako odkrito, tako privoščljivo — vsa stoletja? Si kdaj opazil, kako se v filmih posme-
hujejo ljudstvu?
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Povedal ti bom, mali človek, zakaj se ti smejejo, kajti jaz te jemljem resno, zelo resno.

Na milijone let je trajalo, preden si se razvil iz klobučnjaka v dvonožca. Le šest tisoč let je 
trajala zmeda tvojega življenja v telesni okorelosti. Trajalo bo sto, stopetdeset ali pet tisoč let, 
preden boš spet našel svojo naravo, preden boš odkril v sebi klobučnjaka.

Odkril sem v tebi klobučnjaka in ga opisal v jasnem jeziku. Ko si to prvič slišal, si me razgla-
sil za novega genija. Saj se še spominjaš, bilo je v Skandinaviji, ko si iskal novega Lenina. Jaz 
sem pa imel pomembnejše zadeve in sem odpovedal. Razglasil si me tudi za novega Darwina ali 
Marxa ali Pasteurja ali Freuda. Že takrat sem ti dejal, da bi lahko prav tako govoril in pisal kot 
jaz, če bi le vedno ne vpil eja-eja-ejaja, ti izvoljenec! Kajti to zmagoslavno vpitje omamlja tvojo 
pamet in hromi tvojo ustvarjalno naravo.

Ne gledaš na nezakonsko mater kot na nemoralno bitje? Ne delaš strogih razlik med zakon-
skimi in nezakonskimi otroki? Solzna postava v solzni dolini tega planeta! Svojih lastnih besed 
ne razumeš…

Ko je veliki človek (Marx) znanstveno utemeljeval tvojo gospodarsko osamosvojitev, si ga 
pustil stradati. Usmrtil si prvi prodor resnice; ko se je le-ta vendarle uveljavil, si ga prevzel v 
svojo oskrbo in ga tako drugič usmrtil. Ne razumeš, da je ta veliki človek odkril v tvojem delu 
vrednote ustvarjalne življenjske moči. Ne vidiš, da hoče njegov družbeni nauk ščititi tvojo druž-
bo pred tvojo državo. Ničesar ne razumeš.

In celo s svojimi “ekonomskimi dejavniki« ne prideš na kraj. Veliki, modri človek je garal do 
smrti, da bi te poučil, da moraš izboljšati gospodarstvo, če hočeš uživati svoje življenje; da lačni 
ljudje ne morejo gojiti kulture, ki se lahko razvija le v ustreznih bivanjskih razmerah; da moraš 
emancipi¬rati sebe in svojo družbo vsakršne tiranije. Ta resnično veliki človek je zagrešil le eno 
napako: Verjel je namreč v tvojo sposobnost osamosvojitve; ni podvomil v tvojo zmožnost, da 
si svobodo tudi zagotoviš, zavaruješ, potem ko si si jo priboril. In zagrešil je še drugo napako s 
tem, ko je tebe, proletarca, pustil za diktatorja. In ti, mali človek, kaj si storil z vsem tem boga-
stvom idej, s tem preobiljem velikega človeka? Od vse širine in globine, ki ti jo je pokazal, je v 
tvojih ušesih ostala le ena beseda: Diktatura! Iz preobilja velikega, toplega srca je ostala  samo 
ena beseda: diktatura! Vse drugo si zavrgel; svobodo, resnicoljubnost, rešitev gospodarskega 
suženjstva, metodo nadaljnjega premišljevanja; vse si zavrgel. Na tebi je obvisela le nesrečno 
izbrana, a dobro mišljena beseda: diktatura!

Iz te majhne popustljivosti modreca si zgradil velikanski sistem preganjanja, mučenja, ječ, 
krvnikov, tajne policije, ovaduštva, uniform, maršalov in medalj, … vse drugo pa si zavrgel. 
Razumeš sedaj, mali človek, nekoliko bolje, kakšen si? Še vedno ne? No, poskusimo še enkrat: 
ekonomske pogoje za tvojo življenjsko in ljubezensko srečo si zamenjal z „mašinerijo“; osa-
mosvojitev ljudi z „veličino države“; pripravljenost na žrtev v velikih stvareh s togo „partijsko 
disciplino“; prebujenje milijonov s parado topov; ljubezensko osvoboditev s posiljevanjem vseh 
žensk, ko si prišel v Nemčijo; odstranitev revščine z iztrebljenjem revežev, šibkih in nemočnih; 
skrb za otroke z „vzrejo patriotov“; uravnavanje rojstev z medaljami za „matere z desetimi otro-
ki“. 

Ali nisi pretrpel na lastni koži svoje ideje matere desetih otrok?

Nesrečna beseda „diktatura“ je odmevala tudi v drugih deželah. Odel si jo v zveneče unifor-
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me, iz svoje srede si zaplodil majhnega, impotentnega, mističnega in sadističnega uradniškega 
sina, ki te je v tretjem rajhu skupaj s šestdesetimi milijoni vrstnikov spravil v grob. In ti si še 
vedno vpil eja-ejaja!

Takšen si, mali č1ovek! Toda nihče ti ne upa povedati, kakšen si. Kajti bojijo se te in hočejo 
te obdržati majhnega, malega človeka.

Požreš svojo srečo

Nikdar nisi užival sreče v polni svobodi. Zato jo pohlepno žreš brez odgovornosti za njeno 
varnost. Nisi se naučil (kajti preprečili so ti) skrbeti za svojo srečo, jo gojiti in se bati zanjo, tako 
kot vrtnarji gojijo cvetlice in kmetje žito. Veliki raziskovalci, pesniki in modreci so ti zbežali, ker 
si jih hotel osrečiti s svojo srečo. Ne veš, kaj mislim, mali človek? Povedal ti bom:

Raziskovalec trdo dela deset, dvajset ali trideset let na nekem stroju ali socialni ideji. Čisto 
sam mora nositi breme ogromne novosti. Prenašati mora tvoje neumnosti, tvoje zlagane ideji-
ce in poniglave ideale ter jih naposled nadomestiti s svojimi dejanji. Ne pomagaš mu pri tem 
garanju. Nasprotno! Ne stopiš k njemu in rečeš: “Prijatelj, vidim, kako trdo delaš. Vidim tudi, 
da delaš zaradi mojega stroja, mojega otroka, moje žene, moje hiše, mojega polja, da bi jih iz-
boljšal. Trpel sem za tem in onim, a si nisem znal pomagati. Ti lahko sedaj pomagam, da mi boš 
pomagal?« Ne, mali človek, nikdar ne prideš k svojemu pomočniku, da bi pomagal. Rajši poješ 
eja-eja-ejaja, igraš karte ali pa nemo garaš v kakšnem rudniku. Toda nikdar ne prideš, da bi po-
magal tistim, ki tebi pomagajo. Zato ker ti raziskovalec ne more ponuditi sprva ničesar drugega 
kot misel. Ne dobička, ne višje plače, ne ugod¬ne pogodbe, ne božičnih daril in ne udobnega 
življenja. S teboj lahko podeli le svoje skrbi, ki jih pa ti nočeš, saj imaš svojih več kot dovolj.

Toda čeprav te ni blizu in ne pomagaš, raziskovalec ni zaradi tega nesrečen. Saj ne misli, skr-
bi in odkriva “zate”. Vse to počne, ker ga nekaj k temu spodbuja, sili. Tvojo oskrbo, preskrbo in 
pomilovanje pa prepušča partijskim voditeljem in cerkvenim ljudem. On bi le rad, da se naposled 
naučiš skrbeti sam zase.

Toda ne zadovoljiš se s tem, da raziskovalcu ne pomagaš, marveč ga pogosto motiš in oplju-
vaš. Če je le-ta po dolgem delu ugotovil, zakaj ne zmoreš podariti svoji ženi ljubezenske sreče, 
prideš in rečeš, da je seksualna svinja. Ne slutiš, da rečeš to, ker moraš v sebi zadrževati seksu-
alno svinjo in morda tudi zaradi tega ne moreš ljubiti. Če je raziskovalec pravkar ugotovil, zakaj 
ljudje množično umirajo za rakom, in si, mali človek, po naključju profesor za patologijo raka z 
dobro plačo, rečeš, da je goljuf ali da ničesar ne razume ali pa da je dobil preveč denarja za svoje 
raziskovanje. Morda se pozanimaš, če ni jud ali tujec ali pa hočeš preveriti, če je pooblaščen, 
da se ukvarja s »tvojim« problemom, ki ga pa sam ne more rešiti. Svoje rakaste bolnike puščaš 
raje umreti, kot da bi priznal njegovo odkritje. Bolj ceniš svoje profesorsko dostojanstvo, vrečo 
denarja, svoj odnos do proizvodnje radija kot resnico in učenje. In zato si in ostajaš majhen in 
beden, mali človek.

Torej ne le da ne pomagaš, marveč hudobno motiš, kar so zate ali namesto tebe pridelali. 
Razumeš sedaj, zakaj ti sreča vedno uhaja? Hoče namreč, da jo pridelaš in si jo zaslužiš! Ti jo 
pa hočeš samo uživati.

Raziskovalec je pred kratkim uspel prepričati mnogo ljudi, da ima njegovo odkritje praktično 
vrednost, da omogoča razumevanje nekaterih duševnih bolezni ali da lahko z njim dvignemo v 
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zrak težak tovor; morda ozdravlja tvore ali razbija skale. Ti verjameš šele, ko piše v časopisu, 
kajti svojim lastnim očem in čutom ne zaupaš. Ko torej odkritje potrdi časopis, tedaj ne prideš 
z zložnim korakom, marveč pritečeš. Raziskovalca razglasiš za genija, istega raziskovalca, ki si 
ga malo prej opsoval za šarlatana, seksualno svinjo, goljufa ali za poosebljeno nevarnost javni 
morali. Sedaj je naenkrat genij. Ne veš, kaj je genij, mali človek? Vem, da tega ne veš, kot ne veš, 
kaj je „jud“, ali „resnica“ ali „sreča“. Še enkrat ti bom povedal, kar ti je že dejal Jack London v 
svojem „Martinu Edenu“: „Genij je trgovska oznaka, ki jo nalepiš na svoje proizvode, preden jih 
pošlješ na trg v prodajo.“ Če je raziskovalec naenkrat genij, boš lahko užival njegovo (odkrito) 
srečo. Naravnost požiral jo boš, kajti prišlo bo mnogo malih ljudi in vpili bodo s teboj „genialno, 
genialno“. Prihajali bodo množično in požirali tvoje proizvode iz tvoje roke. Če si zdravnik, 
bodo to bolniki. Lahko jim boš pomagal mnogo bolje kot prej in zaslužil boš več denarja kot prej. 
„Saj to ni nič slabega“, praviš. Ne, seveda ne. S poštenim delom zaslužiti denar ni nič slabega. 
Toda slabo je, da odkritju ničesar ne vračaš, kar ti je dalo, da ga le izkoriščaš in ne skrbiš zanj. 
In natančno to počneš. Ne storiš pa ničesar, da bi korektno nadaljeval veliko odkritje. Prevzemaš 
ga mehanično, brez misli, poželjivo! Ne vidiš njegovih možnosti, pa tudi ne njegovih mej. Kjer 
so možnosti, odpove tvoj življenjski čut, in kjer so njegove meje, prestopaš možnosti. Če je tifus 
ali kolera nalezljiva bolezen in si ti zdravnik ali bakteriolog, boš nedvomno iskal povzročitelja 
raka in s tem zakopal trideset let raziskovanja. Če se stroji ravnajo po nekih zakonitostih, kar ti 
je nekoč odkril veliki človek, gradiš sedaj stroje za ubijanje in imaš tudi življenje za stroj. Tokrat 
nisi zapravil le treh desetletij, marve tri stoletja, saj si v sto tisočih znanstvenih delih zasidral 
zgrešene predstave in poleg tega neposredno težko oškodoval življenje, saj si odslej zaradi svo-
jega dostojanstva, svoje profesure, svoje vere, svoje denarnice ali svojega tanka preganjal, zasra-
moval, sodil ali kako drugače pohabil vsakogar, ki je bil pravemu življenju na sledi.

Nedvomno, ti hočeš genije in pripravljen si jih častiti. Toda hočeš  pridne genije, genije po 
tvoji meri, spodobne in brez neumnosti, hočeš omejene in prirejene genije, ki jih boš lahko v 
zmagoslavnem sprevodu vodil po ulicah svojega mesta, ne da bi zardel.

Ker si takšen, mali človek, vegetiraš vse svoje življenje v pusti pisarni, za pisalnim strojem 
ali risalno desko; v zakonskem prisilnem jopiču ali kot učitelj v šoli, ki sovraži otroke. Nimaš 
razvoja niti ugodne priložnosti, ki jo človeku prinaša nova misel, kajti znaš samo jemati in ne 
dajati; znaš le zajemati iz sklede, ki jo nekdo drug postavi predte.

Ne razumeš, zakaj je to tako? Povedal ti bom, mali človek, kajti spoznal sem te kot otrplo ži-
val, ko si prišel k meni s svojo notranjo praznino, s svojo impotenco ali s svojo duševno motnjo. 
Tvoja osnovna telesna drža je zadrževanje, kljubovanje in prevzame te smrtni strah, ko začutiš v 
sebi prakretnjo ljubezni in dajanja. Strah te je pravega razdajanja. In tvoje jemanje ima v bistvu 
le en smisel: Vedno se moraš z nečim polniti: z denarjem, s srečo, z znanjem. To pa zato, ker se 
čutiš notranje praznega, sestradanega, nesrečnega. Tudi zato tako bežiš pred resnico, kajti lahko 
bi sprožila v tebi ljubezenski refleks. Pokazala bi ti, kar sem ti zaman skušal pokazati. In tega 
nočeš, mali človek. Hočeš biti le dober porabnik in patriot.

“Poslušajte, poslušajte! Ta zaničuje domoljubje, osnovo države in njeno osnovno celico, dru-
žino! Proti temu moramo nekaj ukreniti!«

Tako vpiješ, mali človek, ko te spomnim na tvoje duševno zaprtje. Tega nočeš vedeti niti 
slišati. Vpiti hočeš svoj „hura“. Saj ti pustim vpiti „hura”, toda ti mi ne pustiš, da bi ti mirno 
povedal, zakaj ne zmoreš biti srečen. Vidim strah v tvojih očeh, kajti moje vprašanje te globo-
ko zadeva. Si za versko strpnost. Hočeš prosto izbirati med to ali ono religijo. To je dobro in 

Poslušaj mali človek - Wilhelm Reich



226

lepo. Toda ti hočeš več: hočeš, da bi drugi molili le po tvoji veri. Strpen si do svoje, ne pa do 
druge vere. In postaneš besen, če kdo moli naravo in ne osebnega Boga, ali če jo ljubi, ker jo 
hoče spoznati. Hočeš, da zakonec obtoži sozakonca nenravnosti ali brutalnosti, če ne more več 
živeti z njim. Ne priznavaš sporazumne ločitve zakona, ti mali potomec velikih upornikov. Kajti 
strah te je tvoje lastne poželjivosti! Hočeš resnico v zrcalu, kjer je ne moreš prijeti in te ne more 
zajeti. Tvoj šovinizem izvira iz tvoje telesne togosti. To ti povem kot prijatelj. Oglej si malo 
svoje patriote: Koliko sovraštva je v njihovem koraku. Vendar ne sovražijo sovražnika. Imajo 
prasovražnike, ki jih vsakih deset let zamenjajo: iz prasovražnikov v prijatelje, iz teh prijateljev 
napravijo spet prasovražnike. Ne pojejo pesmi, marveč se derejo svoje koračnice. Ne objemajo 
svojih deklic; počivkajo jih in „absolvirajo“ toliko in toliko številk v eni noči.

Ničesar ne moreš storiti proti moji resnici, mali človek. Lahko me le ubiješ, kot si ubil toliko 
svojih pravih prijateljev: Jezusa, Rathenaua, značajsko toplega Karla Liebknechta, Lincolna in 
mnogo drugih. V nemščini se temu lepo pravi „položiti“. Da, in na kraju so položili tebe, na 
milijone so te položili in pohodili. Toda še naprej hočeš biti patriot.

Vzdihuješ po ljubezni, rad imaš svoje delo in živiš od njega; in tvoje delo živi od mojega 
znanja in od znanja drugih. Ljubezen, delo in znanje ne poznajo domovine, ne carinskih meja 
ne uniform. So mednarodni, vsečloveški in vseobsegajoči. Ti pa hočeš biti mali patriot, ker te je 
strah prave ljubezni, strah pred lastno delovno odgovornostjo in znanjem. Zato lahko le črpaš iz 
ljubezni, dela in znanja drugih, ne znaš pa jih ustvarjati. Zato kradeš srečo kakor tat v temni noči, 
zato ne moreš gledati sreče drugih, ne da bi porumenel in pozelenel od zavisti.

„Držite tatu! Tujec je, prišlek! Jaz pa sem Nemec, Američan, Danec, Norvežan!“

Nikar se ne peni od jeze, mali č1ovek! Si in ostaneš večno na prihodu in odhodu. Po naključju 
si prišel na ta svet in brez glasu boš odšel iz njega. Kričiš, ker te je strah, grozno strah. Čutiš, 
kako se tvoje telo suši in postaja otrplo. Zato te je strah in kličeš policijo. Toda tudi tvoja policija 
nima moči nad menoj. Celo tvoj policaj pride k meni, da bi potožil nad svojo ženo in svojimi 
bolnimi otroki. Kadar nosi uniformo in pištolo, skriva človeka v sebi; toda ne more ga skriti pred 
menoj. Tudi tvojega policaja sem videl nagega.

„Je policijsko prijavljen? So njegovi dokumenti v redu? Je plačal davke? Preglejte ga! Inte-
rese države in čast naroda moramo zavarovati pred njim!“

Da, mali človek, vedno sem bil pravilno prijavljen in vedno sem plačeval svoje davke. Ne gre 
ti toliko za državo in za narodno čast. Strah te je, ker bi te lahko javno razgalil, kakršnega sem 
te videl v svoji ordinaciji. Zato mi hočeš dokazati zločin nad državo, da bi me za pet let vtaknila 
v ječo. Poznam te. Če si po naključju državni tožilec, ti ne gre toliko za to, da bi varoval pravni 
red, marveč potrebuješ čim boljši pravni primer, da bi čim više napredoval. Tako hočejo mali 
državni tožilci nad tabo. Tako so naredili že s Sokratom. Toda ničesar se ne naučiš iz zgodovine: 
Umoril si Sokrata in zato  tičiš še dalje v blatu. Obtožil si ga, da ogroža javno moralo. Še vedno 
jo ogroža. Umoril si le njegovo telo, ne pa njegovega duha. In še dalje moriš „v interesu javnega 
miru in reda“, toda moriš strahopetno, zahrbtno! Ne upaš me pogledati v oči, ko me dolžiš javne 
nemorale. Morda bi mi utegnil dokazati, da sem plačal sto dolarjev premalo davka ali da sem 
prečkal z neko žensko ameriško državno mejo, ali da sem se prijazno pogovarjal z otrokom. V 
tvojih, ne v mojih ustih dobi vsak teh treh stavkov poseben zven, zven poraza. …Ti imaš revol-
ver in jaz imam znanje. Vloge so pač porazdeljene. …
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Svojo hišo, svoje življenje, svojo kulturo in civilizacijo, svojo znanost in tehniko, svojo lju-
bezen in svojo vzgojo otrok si gradil na pesku, mali človek. Tega ne veš, tega nočeš vedeti. V 
veliki stiski prihajaš vedno znova z istimi problemi:

Moj otrok je trmast, vse razbije, ponoči kriči, slabo se uči, trpi za zapeko, za vetrovi, je okru-
ten. Kaj naj storim? Pomagaj mi! 

Ali: Moja žena je hladna, ne daje mi ljubezni. Trpinči me, histerično kriči, leta okrog z dru-
gimi moškimi, kaj naj storim?

Ali: Nova, grozna vojna je pred durmi, potem ko smo komaj zmagoslavno končali zadnjo, za 
katero smo slovesno izjavljali, da je zares zadnja. Kaj naj storim?

Civilizacija, na katero sem tako ponosen, se zaradi razvrednotenja denarja ruši, podira. Na 
milijone ljudi nima kaj jesti, kradejo, morijo, ker so ob vsako upanje. Povej, kaj naj storim?

Mnogo velikih, pogumnih, osamljenih mož ti je že zdavnaj povedalo, kaj moraš storiti. Nji-
hove nauke si vedno znova skril, uničil, zmaličil, vedno si zgrabil na napačnem koncu, nikdar 
nisi postavil velike resnice za vodilo svojega življenja, pa naj je šlo za krščanstvo, za nauk o 
suverenosti naroda, za socializem itd. Zakaj me sprašuješ, kaj moraš storiti. Saj nisi pripravljen 
poslušati resnice.

Svojo hišo si zgradil na pesku, ker ne upaš, ker ne zmoreš začutiti življenja v sebi, ker ubiješ 
ljubezen v svojem otroku, še preden se ta lahko rodi, ker ne preneseš živega izraza, svobodnega, 
naravnega gibanja. 

Ustrašiš se in pomisliš: „Kaj bo rekel dr. Jones ali gospod Meier?“

Strah te je misliti, kajti pravilno mišljenje se ujema z močnimi telesnimi občutji; tebe pa je 
strah lastnega telesa. Koliko velikih ljudi ti je že zaklicalo: Pojdi k svojemu izvoru! Poslušaj 
notranji glas, sledi svojim pravim občutjem. Vzdrži v ljubezni! Ti pa si bil gluh, kajti izgubil 
si posluh za takšne besede. Zamrle so v daljnih pustinjah in osamljeni klicarji se ožgejo v tvoji 
strašni puščavski pustoti.

Imel si izbiro med Nietschejevim vzponom k nadčloveku in Hitlerjevim ponižanjem v pod-
človeka. Kričal si ejaja in izbral podčloveka.

Imel si izbiro med pravo demokratično Leninovo ustavo in Stalinovo diktaturo. Izbral si 
Stalinovo diktaturo. 

Imel si izbiro med Freudovo osvetlitvijo spolnega jedra tvoje duševne bolezni in njegovo 
teorijo kulturne prilagoditve. Izbral si prilagoditev kulturi, ki ti jo je zmanjkalo pod nogami in 
pozabil si spolno teorijo…

Imel si izbiro med Marxovim spoznanjem produktivnosti tvoje delovne sile, ki edina proi-
zvaja vrednote dobrin, in državno miselnostjo. Pozabil si na Marxa in izbral državno miselnost.

V francoski revoluciji si imel izbiro med okrutnim Robespierrom in velikim Dantonom. Iz-
bral si okrutnost in poslal veličino in dobroto na giljotino.
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V Nemčiji si imel izbiro med Göringom, Himmlerjem in Liebknechtom, Mühsamom in Lan-
dauom. Himmlerja si napravil za šefa svoje policije in umoril si svoje velike prijatelje.

Imel si izbiro med okrutno inkvizicijo in Galilejevo resnico. Do smrti si namučil velikega 
Galileja, odkritja, katerega še danes s pridom uporabljaš, medtem ko si spodbudil, da so se me-
tode inkvizicije v dvajsetem stoletju znova razcvetele.

Imel si izbiro med razumevanjem duševnih bolnikov in zdravljenjem z (električnim) šokom. 
Izbral si šok, da bi ti ne bilo treba zaznavati tvoje lastne bede, da lahko še dalje ostajaš slep, kjer 
zmorejo reševati le odprte, svetle oči.

Stradaš in v milijonih umiraš od lakote, toda z muslimani se boriš za svetost krave, mali in-
dijski človek. Raztrgan hodiš okrog, mali Italijan in mali Slovan iz Trsta; ob tem pa te skrbi le to, 
ali bo Trst italijanski ali slovanski. Jaz mislim, naj bi bil Trst pristanišče za ladje iz vsega sveta!

Obešaš hitlerjance, potem ko so ubili na milijone ljudi. Kje si bil in kaj si mislil, preden so 
ubili vse te milijone? Ti ne zadoščajo ducati trupel, da začneš pravilno misliti? Se tvoja človeč-
nost zgane šele ob pogledu na milijone trupel?

Vsaka tvoja malenkost in težava osvetljuje ogromno bedo človeške živali. Praviš: Ne jemlji 
vendar vsega tako tragično! Se sploh čutiš odgovornega za vse zlo?

S takšnim govorjenjem sodiš samega sebe. Če bi imel, človek milijonov, vsaj za počen groš 
odgovornosti, bi bil svet drugačen. In tvoji veliki prijatelji ne bi umirali zaradi tvojih malenkosti.

Zato stoji tvoja hiša še vedno na pesku. Strop se ti podira na glavo, toda ti imaš “proletarsko” 
ali “nacionalno” čast. Tla se ti udirajo pod nogami in znova me začneš spraševati, kaj ti je storiti.

Zamenjaj svoja slepila za košček resnice. Pošlji svoje politike in diplomate k hudiču. Vzemi 
svoje življenje v svoje roke in ga zidaj na skalo. Pozabi na svoje sosede in prisluhni samemu 
sebi! Tudi tvoj sosed ti bo hvaležen. Povej svojim delovnim tovarišem vsega sveta, da si odslej 
pripravljen delati le še za življenje, ne za umiranje. Namesto da tečeš k usmrtitvam svojih krvni-
kov in vpiješ eja-eja-ejaja, ustvari zakon, ki bo varoval človeško življenje. Takšen zakon bo kos 
skalnatega granita, ki bo podzidal tvojo hišo. Varuj ljubezen svojih otrok pred napadi poželjivih, 
nepotešenih žensk in moških. Preganjaj klepetavo staro devico; namesto mladine, hrepeneče po 
ljubezni, jo spravi v poboljševalnico! Ne prekosi svoje izkoriščevalce v izkoriščanju, če se ti po-
nudi priložnost, da vodiš in usmerjaš delo. Odvrži svoj frak in klobuk in ne čakaj na dovoljenje, 
da objameš svojo žensko. Poveži se s sebi enakimi v vseh deželah, kajti takšni so kot ti, v dobrem 
in slabem. Pusti, da tvoj otrok raste, kot ga je ustvarila narava (ali Bog). Ne skušaj izboljševati 
narave. Uči se, da jo boš razumel in varoval. Pojdi v knjižnico namesto na nogometno tekmo. 
Predvsem pa pravilno misli; zaupaj svojemu notranjemu glasu, ki te tiho opominja. Svoje življe-
nje imaš v svojih rokah, ne zaupaj ga nikomur drugemu, najmanj pa voditeljem, ki si jih ti izvolil. 
Bodi ti sam! To ti je reklo že mnogo velikih mož.

Poslušaj, mali človek, napovedujem ti še hujše stvari: Prevzemaš — to že veš in pred tem 
trepetaš — gospostvo te zemlje. Mnogo stoletij boš moril svoje prijatelje in slavil svoje vodi-
telje vseh dežel, vseh proletarcev, kot svojega gospodarja. Dan za dnem, noč za nočjo, teden 
za tednom, mesec za mesecem, leto za letom in stoletje za stoletjem boš drugega za drugim 
po¬vzdigoval svoje gospodarje, medtem ko ne boš slišal vpitja svojih dojenčkov, vzdihovanja 
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svojih na pol odraslih otrok, izčrpavajočih hrepenenj svojih žena in mož; in če jih boš le slišal, 
jih boš imel za malomeščanske individualiste. Stoletja boš prelival kri, kjer naj bi ščitil življenje, 
verjel boš, da je s pomočjo krvnikov mogoče utemeljiti svobodo…

Stoletja boš tekal za velikim gobcem, požiral boš njegove medene besede, medtem pa boš 
gluh in slep za klic življenja v tebi. Kajti življenja te je strah. Moril boš v prepričanju, da gradiš 
socializem, ali državo, ali narodno čast ali božjo slavo. Le nečesa ne boš vedel in ne boš hotel 
vedeti: Da sam proizvajaš svojo revščino, uro za uro, dan za dnem, brez prestanka; da ne razu-
meš svojih otrok, da jim zlomiš hrbtenico, preden se utegnejo pogumno vzravnati; da kradeš 
ljubezen; da si lakomen in oblasten. Stoletja boš hodil po krivi poti, dokler ne boš umrl množične 
smrti v splošni socialni revščini; dokler ne bo groza tvojega bivanja zanetila v tebi prve iskre 
samospoznanja. Potem se boš, polagoma in previdno, začel učiti iskati svojega prijatelja, člove-
ka ljubezni, dela in znanja. Potem boš razumel, da je za tvoje življenje knjižnica pomembnejša 
kot nogometna tekma, da je sprehod po gozdu boljši od paradiranja, da je zdravljenje boljše od 
ubijanja, samozavest boljša od nacionalne zavesti in skromnost boljša od polnega gobca patriot-
skega in drugega kričanja.

Verjameš, da cilj opravičuje vsako sredstvo, tudi nesramno in pogubno. Jaz ti pa pravim: Cilj 
je pot, na kateri ga dosegaš. Vsak tvoj današnji korak je tvoje jutranje življenje. Velikih ciljev 
ne moremo dosegati z nepoštenimi sredstvi. To si lahko izkusil v vsakem socialnem prevratu. 
Nesramnost ali nečloveškost poti do cilja te napravi nesramnega in nečloveškega, cilj pa nedo-
segljiv.

„Kako pa naj potem dosežem svoj cilj krščanske ljubezni, socializma, ameriške ustave?“ 
se sprašuješ. Tvoja krščanska ljubezen, tvoj socializem in tvoja ameriška ustava so to, kar vsak 
dan počneš, kar vsako uro misliš, kako objameš svojega življenjskega sopotnika in kako doživiš 
svojega otroka, kako razumeš svoje delo kot svojo socialno odgovornost, kako se izogibaš, da bi 
postal takšen, kot so zatiralci življenja, ki jih sovražiš.

Ti pa, mali človek, zlorabiš svoboščine, ki ti jih daje del svobodnjaške ustave, da bi jo naza-
dnje zavrgel, namesto da bi jo zakoreninil v svojem vsakdanjem življenju.

Videl sem te, kako si kot nemški begunec zlorabil švedsko gostoljubnost. Takrat si bil še 
bodoči voditelj vseh zatiranih na tej zemlji. Se spominjaš švedskega smörgasborda? Saj veš, kaj 
mislim; ne bodi tako pozabljiv! Pomagal ti bom:

Švedi imajo velikodušno navado, da napolnijo mize v jedilnicah z mnogo dobrimi jedmi, 
nato pa prepustijo gostu, kaj bo pojedel. To ti je bilo tuje in novo. Nisi razumel, kako lahko zau-
paš človekovi dostojnosti. Skodoželjno si mi kasneje pripovedoval, da nisi ves dan ničesar jedel, 
samo da si se zvečer lahko čim bolj nažrl smörgasborda v gostilni ali na kakšni ladji…

„V svojem otroštvu sem stradal…“

Vem, mali človek, videl sem te stradati in vem, kaj je lakota. Toda ti ne veš, da zapečatiš 
lakoto svojih otrok, če kradeš smörgasbord. So stvari, ki jih je treba preprosto opustiti: Da ne kra-
deš srebrnih žlic ali žene ali smörgasborda v gostoljubni hiši! Po nemški katastrofi sem te našel 
sestradanega v nekem parku. Pripovedoval si mi, da ti je tvoja partija zavrnila pomoč, ker nisi 
mogel dokazati svojega članstva. Izgubil si člansko izkaznico. Tvoji voditelji vseh stradajočih 
razlikujejo rdeče, bele in črne lačne. Mi pa poznamo le en sam stradajoči organizem. 
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Takšen si v malih stvareh. In takšen si, mali človek, v velikih stvareh:

Uprl si se izkoriščanju kapitalističnega obdobja in njegovemu nespoštovanju človeškega ži-
vljenja, ter sklenil, da si priboriš svoje bivanjske pravice. Kajti pred sto leti sta bila izkoriščanje 
in zaničevanje človeškega življenja ter brezmiselnost. Toda bilo je tudi spoštovanje velikih de-
janj in lojalnost do darovalca velikih darov. Če se danes ozrem naokrog, te vidim na delu, mali 
človek:

Kjer si postavil svoje lastne male voditelje, je izkoriščanje tvojih sil hujše kot pred sto leti, 
nespoštovanje tvojega življenja je bolj brutalno in priznanje tvojih bivanjskih pravic se je uma-
knilo popolni brezpravnosti.

In kjer se še boriš za to, da bi postavil svoje lastne voditelje, je kraja sadov trdega dela pre-
gnala vsako spoštovanje pred uspehom. Ne veš, kaj je priznanje daru, kajti meniš, da bi ne bil 
več svoboden Američan, Rus ali Kitajec, če bi spoštoval ali priznal. Kar si hotel uničiti, cvete 
močneje kot kdajkoli, in kar naj bi ohranil, da bi zavaroval svoje lastno življenje, si uničil.

Lojalnost ti je „sentimentalna lastnost“ ali „malomeščanska navada“. Spoštovanje pred uspe-
hom ti je isto kot suženjsko klečeplazenje. Pri tem pa ne opaziš, da se sam plaziš, kjer si brez 
spoštovanja, in da si nehvaležen, kjer naj bi bil lojalen. Stojiš na glavi in meniš, da plešeš v 
kraljestvu svobode. Zbudil se boš iz svojega morečega sna in se nemočen znašel na tleh. Kajti 
kradeš, kjer dajejo, in daješ, kjer ropajo. Pravico do svobodne izmenjave mnenj in kritiko si za-
menjal z gobezdanjem in s pripovedovanjem neslanih šal. Hočeš kritizirati, ne da bi te kritizirali; 
hočeš napadati, ne da bi se izpostavil napadu. Zato streljaš vedno iz zasede.

”Ko bom spravil na oblast svoje voditelje vseh proletarcev vseh dežel, ga bom postavil pred 
steno! On kvari čast naše proletarske mladine! Saj trdi, da je proletariat prav tako moten v svojih 
ljubezenskih zmožnostih kot buržoazija! 1z mojih borbenih mladinskih organizacij dela bordele. 
Trdi, da sem žival! Ruši mojo razredno zavest !” 

Da, rušim tvoje ideale, ki te stanejo glavo in razum. Svoje veliko upanje hočeš videti le v 
ogledalu, kjer ga ne moreš prijeti. Toda le resnica v tvoji lastni, trdni pesti te lahko naredi za 
gospodarja te zemlje!

Se spominjaš mojega laboratorija pred desetimi leti? V njem si bil moj tehnični asistent. 
Meni so te priporočili, ker si bil brezposeln. Rekli so mi, da si izvrsten socialist, član vladne 
stranke. Dobival si dobro plačo in si bil svoboden v pravem pomenu besede. Pritegnil sem te k 
vsem posvetom, kajti verjel sem v tvoje „poslanstvo“. Se še spominjaš, mali človek, kaj se je 
potem zgodilo? Svoboda te je omamila. Dneve in dneve si se sprehajal okrog s pipo v ustih in 
nisi ničesar počel. Nisem razumel, zakaj ne delaš. Ko sem zgodaj zjutraj prišel v laboratorij, si 
na izzivalen način čakal na moj pozdrav. Rad pozdravim prvi, toda če vidim, da kdo čaka na moj 
pozdrav, se razjezim, saj sem jaz bil v tvojem smislu „starejši“ in „predstojnik“. Še nekaj dni 
sem te pustil, da si zlorabil svobodo. Nato sem te poklical k sebi. V solzah si mi priznal, da se 
ne znajdeš v mojem novem režimu, kajti na svobodo nisi bil navajen. V svoji prejšnji službi nisi 
smel kaditi v navzočnosti predstojnika; spregovoriti si smel le, če so te vprašali, tebe, bodočega 
voditelja vseh proletarcev. Sedaj pa, ko si imel pravo svobodo, si se vedel predrzno in izzivalno. 
Razumel sem te, zato te nisem odpustil. Ti si pa šel k nekemu zapriseženemu sodnemu psihiatru 
in mu pripovedoval o mojih poskusih. Bil si skriven ovaduh, eden od hinavcev, ki so začeli proti 
meni časopisno gonjo. Takšen si, mali človek, če uživaš svobodo. Toda tvoja gonja je moje resno 
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delo porinila naprej za deset let.

Zato se poslavljam od tebe, mali človek. Ne bom ti več služil, ne bom se več zate na smrt 
namučil. Ne moreš mi slediti v daljave, v katere grem. Obšel bi te smrtni strah, ko bi vedel, kaj 
te čaka v prihodnosti. Kajti prevzemaš gospostvo tega sveta; to je nedvomno. Moje osamljene 
daljave so kos tvoji prihodnosti. Toda danes te nočem za sopotnika. Kot sopotnik nisi nevaren le 
v gostilni; kamor se jaz obračam, pa si.

„Ubijte ga! Zasmehuje civilizacijo, ki sem jo zgradil jaz, mali človek s ceste. Sem svoboden 
človek svobodne demokracije …Huraaaa!“

Nič nisi, mali človek, sploh nič! Civilizacije nisi zgradil ti, marveč nekaj tvojih spodobnih 
gospodov. Ti sploh ne veš, kaj gradiš, ko stojiš na gradbenem odru. In če ti jaz ali kdo drug reče: 
„Prevzemi odgovornost za gradnjo“, me zmerjaš z »izdajalcem proletariata“ in tečeš za svojim 
očetom vseh proletarcev, ki tega ne zahteva od tebe.

Nisi svoboden, mali človek, in ne slutiš, kaj je svoboda. In ne veš, kako naj bi jo živel. Kdo 
je spravil v Evropi kugo na oblast? Ti, mali človek!

„Poslušajte, obtožuje me, malega človeka! Kdo pa sem, da bi lahko vplival na oblast? Opra-
vljam svojo dolžnost, poslušam svoje predstojnike, ne vmešavam se v visoko politiko…“

In ko vlačiš na tisoče moških, žensk in otrok v plinske celice, tudi tedaj izpolnjuješ le ukaze 
oblasti, kajne? In si tako nedolžen, da sploh ne veš, da se kaj takega dogaja. In vedno si le ubogi 
hudič, ki nima nobene besede, nobenega mnenja — in kdo si sploh, da bi se vmešaval v politiko. 
Vem, vem! Toda sedaj te vprašam: Zakaj ne izvršuješ molče svoje dolžnosti, če ti modrec reče, 
da si odgovoren za svoje podjetje, ali te opozarja, da ne pretepaj svojih otrok? Ali ti tisočkrat 
vtepa v glavo, da ne sledi diktatorjem?

Kje ostane tedaj tvoja dolžnost ali tvoja nedolžna ubogljivost? Ne, mali človek, ne prisluh-
neš, kjer govorijo resnico; prisluhneš le tam, kjer razgrajajo. Da lahko potem z njimi vpiješ eja-
-eja-ejaja! Strahopeten si in krut, brez čuta za pravo dolžnost, da bi bil človek in da bi ohranjal 
človeškost. Tvoji filmi in radijski programi so polni ubojev in nasilja.

Še stoletja boš vlačil s seboj sebe in svoje malenkosti, preden boš postal gospodar samega 
sebe. Da bi bolje služil tvoji prihodnosti, se ločujem od tebe, kajti v daljavi me ne moreš ubiti 
in v daljavi bolj spoštuješ moje delo kot v bližini. Kar ti je preblizu, zaničuješ. Zato povzdigneš 
svojega maršala proletariata ali generale na piedestal, da jih lahko spoštuješ, četudi so zaniče-
vanja vredni.

Pred približno sto leti si se naučil ponavljati za fiziki in sestavljalci strojev, da duše ni. Potem 
je prišel veliki človek in ti pokazal tvojo dušo, toda ni ti znal pojasniti, kako je ta duša povezana 
s tvojim telesom. Dejal si: “Smešno! Psihoanaliza! Smešno! Šarlatanstvo! Analiziraš lahko urin, 
ne pa duše”. Tako si govoril, kajti v medicini si poznal le analize urina. Če si sedaj zdravnik, ki 
meniš, da izločajo dušo organi z notranjim izločanjem, praviš mojemu ozdravljenemu bolniku, 
da je moj uspeh sugestija. Če se trpinčiš z vsiljivkami ali te je strah pred temo, praviš, da ti je to 
pač sugerirano in počutiš se kot v spiritistični seansi. Takšen si, mali človek! Prav tako mirno in 
brezupno čvekaš o duši, kot si jo svoj čas tajil.
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Povedal sem ti, na kakšen način si majhen in nesramen, nisem ti pa še povedal, kako si 
pomemben. Misliš, da bi ti povedal vse, če bi te ne imel za dovolj pomembnega? V luči tvoje 
pomembnosti in ogromne odgovornosti se pokažejo tvoje majhnosti in nesramnosti toliko stra-
šnejše. Pravijo, da si neumen. Jaz pa pravim, da si pameten, toda strahopeten. Pravijo, da si gno-
jilo človeške družbe. Jaz pa pravim, da si njeno seme. Pravijo, da kultura potrebuje sužnje. Jaz 
pa pravim, da se s sužnji ne da zgraditi socialne kulture. To strašno dvajseto stoletje je osmešilo 
vse kulturne teorije, od Platona dalje. Človeške kulture še sploh ni bilo, mali človek! Po malem 
začenjamo razumevati strašno zablodo in bolno spačenost človeške živali. Kot je prvo kolo pred 
tisočletji v primeri s sodobnimi dizelskimi lokomotivami, tako je ta moj govor ali kakršen koli 
današnji spodoben spis v primeri s prihajajočo kulturo čez tisoč ali pet tisoč let.

Misliš vedno prekratko, mali človek, le od zajtrka do kosila. Moraš se naučiti, da boš mislil 
v stoletjih nazaj in v tisočletjih naprej. Ne spominjaš se stvari, ki so se zgodile pred desetimi ali 
dvajsetimi leti, zato ponavljaš neumnosti, ki si jih govoril že pred dva tisoč leti. Še vedno visiš 
kakor uš v krznu na svojih neumnostih kot so „rasa“, „razred“, „narod“, „religiozna prisila“, ali 
„ljubezenska prepoved“. Sploh ne upaš zaznati, v kakšnem močvirju bede tičiš. Le priložnostno 
dvigneš glavo iz tega močvirja, da lahko zavpiješ eja-eja-ejaja. Kvakanje žabe v blatu je bliže 
pravemu življenju. „Zakaj me ne osvobodiš iz tega govna? Zakaj se ne udeležuješ mojih partij-
skih, parlamentarnih in državniških konferenc? Nekoč si se boril in žrtvoval zame, sedaj pa me 
psuješ!“

Ne morem te osvoboditi iz tvojega govna. To lahko storiš le ti sam. Tvojih partijskih, par-
lamentarnih in državniških konferenc se nisem nikdar udeleževal, ker na njih vpijejo “dol z 
bistvenim” in “gor s postranskim”. Zares sem se petindvajset let boril zate in ti žrtvoval svojo 
poklicno varnost in družinsko toplino; tvojim organizacijam sem zdajal mnogo denarja in udele-
ževal sem se tvojih parad in gladovnih pohodov. Kot zdravnik sem na stotine ur gratis delal zate. 
V demonstracijah sem pomagal ščititi tvoje otroke pred policijo. Porabil sem ves svoj denar za 
ustanavljanje svetovalnic, v katerih bi dobil pomoč in nasvet. Toda ti si le jemal in nisi ničesar 
vračal. Hotel si biti le odrešen, a v tridesetih letih kuge nisi imel niti ene rodovitne misli.

In ko se je končala druga svetovna vojna, si se znašel tam, kjer si bil, ko je izbruhnila. Za 
malenkost bolj »levo“ kot „desno“, toda niti milimeter naprej! … Zaigral si veliko francosko 
emancipacijo in si še večjo rusko emancipacijo razvil v grozo sveta. V tej morilski polovici  sto-
letja so prihajale iz tvojih ust le fraze, a niti ena pametna, zdravilna beseda.

Se spominjaš, mala ženska, dneva, ko si v moji ordinaciji polna sovraštva govorila o svojem 
možu, ki se je hotel ločiti od tebe? Dolga leta si ga držala pod svojo pestjo, skupaj s svojo materjo 
in s svojimi tetami in sestričnami, dokler se ni začel sesedati, kajti moral je skrbeti zate in za vse 
tvoje sorodstvo. Tedaj se je v zadnjem naporu svojega življenjskega občutja odtrgal in prišel k 
meni, ker ni bil dovolj močan, da bi se od tebe tudi notranje ločil. Bil je pripravljen plačevati 
alimente, tri četrtine njegovega dohodka — po slavnem zakonu — kot kazen za svojo ljubezen 
do svobode pred zatiranjem. Bil je namreč velik umetnik. Umetnost in prava znanost pa ne pre-
našata nobenih spon. Ti si pa hotela, da te mož, ki si ga bridko sovražila, še naprej oskrbuje kot 
dotlej, čeprav si sama imela poklic. Vedela si, da bi mu jaz še pomagal osvoboditi se nepravičnih 
obveznosti. Tedaj si ponorela. Grozila si mi s policijo, rekla si, da mu hočem v njegovi težki 
duševni stiski pobrati ves denar. A prav to so bili tvoji hudobni nameni; podtaknila si jih meni. 
Nisi mislila na to, kako boš izkoristila svoje sposobnosti v svojem poklicu, kajti to bi pomenilo 
biti samostojna, neodvisna od moža, ki si ga že mnogo let sovražila. Verjameš, da se da na tak 
način zgraditi nov svet?

Janko BOHAK
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Slišal sem, da simpatiziraš s socialisti, ki so vedeli „vse“ o meni. Ne vidiš, da si tip, da je 
takšnih na milijone, ki razbijajo ta svet? Vem, da si šibka in osamljena, navezana na mater, da 
sovražiš  svoje sovraštvo, da sama sebe ne prenašaš in obupuješ. In zato uničuješ življenje svo-
jemu možu. Pač plavaš z življenjskim tokom, kot pravimo danes. Vem tudi, da imaš na svoji 
strani marsikakšnega sodnika in advokata, ki ne znajo ničesar odgovoriti na tvojo bedo. In ker je 
na milijone enakih žensk in moških, si, mali človek, kjer si. Noben cesar te ni mogel premagati, 
noben oče vseh proletarcev vseh dežel.

Lahko so te le zasužnjili, a niso te mogli oropati tvoje majhnosti. Premagalo te bo tvoje hre-
penenje po življenju, mali človek, o tem ni dvoma. Očiščen svoje majhnosti in malenkostnosti 
boš zače1 misliti, sprva dokaj borno, negotovo, mimo cilja; toda začel boš misliti. Učil se boš 
doživljati in premagovati bolečine, ki ti jih bo prineslo mišljenje, kot moramo jaz in drugi doži-
vljati in sprejeti bolečine mišljenja o tebi; dolga leta, nemo, s stisnjenimi zobmi.

In ko boš začel misliti, ne boš prenehal strmeti nad tvojimi zadnjimi štiri tisoč leti „civiliza-
cije“. Ne boš mogel razumeti, kako so lahko tvoji časopisi pisali le o paradiranju, medaljiranju, 
ekserciranju, giljotiniranju, šikaniranju, mobiliziranju, demobiliziranju in ponovnem mobilizi-
ranju, paktiranju, bombardiranju, ne da bi skočil iz kože. Da si imel vsa stoletja svoje pravilne 
misli za napačne, napačne misli pa — da jih je le kdo dovolj glasno tvezil — za pravilne. Tega, 
mali človek, dolgo ne boš prebavil. Sramoval se boš svoje zgodovine, in to je edino upanje, da 
pouk zgodovine našim pra¬pravnukom ne bo več v nadlego. Ne boš več izvedel revolucije, da bi 
se vrnil k „Petru Groznemu“ ali „Dušanu Silnemu“.

Nekoč, v bližnji ali daljni prihodnosti ne boš več vpil eja-eja-ejaja in ne boš več obdeloval 
svojih polj in gradil tovarn, da ti jih bodo uničili topovi. Nekoč ne boš več voljan delati za umi-
ranje; hotel boš delati le še za življenje.

Vem, da zmajuješ z glavo in me imaš za utopista. Sprašuješ, kdaj bo tvoje življenje dobro 
in varno. Lahko ti povem: Takrat, ko ti bo življenje pomenilo več kot varnost, ljubezen več kot 
denar, tvoja svoboda več kot partijsko ali javno mnenje, ko bo razpoloženje Beethovnove ali 
Bachove glasbe razpoloženje tvojega celotnega bivanja (ne le skrito nekje v kotu tvojega bistva); 
ko bo tvoje mišljenje v skladu in ne v nasprotju s tvojim čutenjem, ko boš pravočasno dojel 
svoje darove in pravočasno spoznal svoje staranje; ko boš žive1 misli velikih modrecev in ne 
zlih dejanj velikih vojščakov; ko boš bolje plačeval učitelje svojih otrok kot svoje politike; ko 
poročnega lista ne boš više cenil od ljubezni med moškim in žensko; ko boš pravočasno, ne pre-
pozno, spoznal svoje miselne zmote; in ko boš začutil vzvišenost pri poslušanju resnic in grozo 
ob pogledu na formalnosti; ko boš lahko neposredno in ne prek diplomatov občeval s svojimi 
delovnimi tova¬riši v tujih deželah, ko boš z radostjo in ne z besom gledal na ljubezensko srečo 
svoje odraščajoče hčerke; ko bodo človeški obrazi na cestah izražali svobodo, vedrino, ne pa 
žalosti in bede.

Hočeš vodenje in nasvet, mali človek? Vodenja in nasvetov si imel dovolj vsa tisočletja, tako 
dobrih kot slabih. Niti ni šlo za slabe nasvete, marveč za tvojo majhnost, da si še vedno v bedi. 
Lahko bi ti dal dobre nasvete, toda takšen, kot si in kakor misliš, jih ne bi mogel spremeniti v 
blagor vseh.

„Kaj nisem potem ničesar vreden? Nobene spodobne poteze ne pustiš na meni, pohodil si me 
v prah. Jaz sem pa vendar človek, ki trdo dela za svojo ženo in svoje otroke, ki si prizadeva, da 
bi spodobno živel in služi1 svoji deželi!“

Poslušaj mali človek - Wilhelm Reich
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Vem, da si spodobno, solidarno in delovno bitje kot čebela ali mravlja. Razkril sem le malega 
človeka v tebi, ki ti že tisočletja uničuje življenje. Velik si, mali človek, kadar nisi malenkosten. 
Tvoja veličina je edino upanje, ki nam preostaja. Velik si, kadar gojiš svojo obrt, kadar z vese-
ljem rezljaš in gradiš in rišeš, kadar se veseliš svojih odraščajočih otrok in jutranje rose in glasbe 
in plesa; kadar greš v planetarij, da bi razumel zvezdno nebo, ali v knjižnico, da bi zvedel, kaj so 
mislili drugi moški in ženske o tvojem življenju. Velik si, ko kot prileten dedek ali babica držiš 
v naročju svojega vnuka in mu pripoveduješ o daljnih, starih časih; ko z otroško radovednostjo 
strmiš v negotovo prihodnost. Velika si, mati, ko poviješ novorojenčka; ko s solzami v očeh 
prosiš za srečo njegove prihodnosti.

Velik si, mali človek, ko poješ dobre, tople ljudske pesmi, kajti ljudske pesmi so zdravilne in 
po vsem svetu enake.

In velik si, ko rečeš svojemu prijatelju:

»Hvaležen sem usodi, ki mi je naklonila življenje brez lakomnosti in umazanije, da 
lahko doživljam rast svojih otrok, njihovo lulanje, raziskovanje, hojo, igranje, spraševa-
nje in ljubezen; da imam čut za pomlad in njene blage sapice, za šumenje potoka za hišo 
in ptičje petje v gozdu; da se lahko držim ob strani pred govoricami hudobnih sosedov, 
da začutim srečo v objemu svojega zakonca, da v zmedenih časih nisem izgubil smeri 
in da ima moje življenje smisel in trajnost. Kajti vedno sem prisluškoval sebi in sledil 
sva¬rilnemu glasu, ki mi je govoril: Ničesar drugega ni, kot da dobro in srečno preživiš 
svoje življenje! Sledi svojemu srcu, čeprav te vodi proč od steze boječih duš. Ne otrpni, 
četudi te življenje kdaj izmuči. In ko sedim ob tihih večerih, po opravljenem delu, z 
ljubljenim ali z otrokom na trati pred hišo, začutim dih narave in življenje mi zapoje…“

Janko BOHAK
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Janko Bohak

Esej o svobodi malega človeka, ki je prisluhnil Reichu 
Komentar prevoda

Na pričujoč Reichov spis sem naletel davnega leta 1986 v drobni knjižici graške knjigarne. 
Navdušil me je, da sem ga prevedel, ne da bi se predhodno dogovoril za izdajo. Prevod sem 
poslal v oceno prijatelju Rafku Vodebu, glavnemu uredniku revije Znamenje, ki se je nad njim 
podobno navdušil in tako smo ga v treh nadaljevanjih objavili v Znamenju. Vsebinsko gre za 
celoten prevod, izpustil sem le nekaj odstavkov v zadnjem delu zapisa, kjer se avtor začne pona-
vljati in njegov miselni tok postaja razvodenel. Hotel sem ohraniti strnjenost razmišljanja, kot ga 
je zmogel v pretežnem delu svojega zapisa. 

Pred slabim desetletjem je znameniti igralec Vlado Novak ustvaril iz delov zapisa zelo uspe-
šno monodramo, h kateri je prispeval ne le izbor najmočnejših delov besedila, ampak tudi njegov 
izjemen igralski talent in več vsebinskih aluzij na sodobne družbene razmere. Preko stokrat jo 
je ponovil; odzval se je tudi našemu vabilu na kulturni večer študijskih dnevov SKZP 2. junija 
2011 na Rogli.

Še pojasnilo glede naslova: Reich je delo napisal v nemščini in ga naslovil: Die Anrede an 
den kleinen Mann, kar bi lahko prevedli: Nagovor malemu človeku, a se mi je zdelo preveč splo-
šno, saj ne daje slutiti kritične vsebine. Po premisleku in s pomočjo slovarjev sem se odločil za 
Branje levitov malemu človeku, s čemer pa spet nisem bil zadovoljen, ker mi je zvenelo preveč 
pejorativno. Tudi Govor malemu človeku, naslov Novakove monodrame me ni zadovoljil. Na 
spletu sem naletel na angleški prevod Poslušaj, mali človek, in se takoj odločil zanj, saj upošteva 
tako avtorjevo neposredno ogovarjanje človeka in ga z naslovom še ne ošvrkne - kot posebnost 
slovenščine, ki ljubi glagolsko izražanje.

Ker je Wilhelm Reich malo znan slovenskim psihoterapevtom, saj nimamo nobenega njego-
vega dela prevedenega v slovenščino, se mi zdi smiselno – tudi za boljše razumevanje pričujo-
čega – da na kratko predstavim njegovo življenje.

Rodil se je 24. marca 1897 v Galiciji, v najbolj severovzhodnem delu avstroogrske monarhi-
je. Odraščal je v Bukovini, na kmetiji, ki jo je upravljal njegov oče. Njegov materni jezik je bil 
nemški in do leta 1938 je bil avstrijski državljan. Njegovo otroštvo na kmetiji je očitno budilo 
njegovo zanimanje za naravoslovje, saj je med osmim in dvanajstim letom v svojem laboratoriju 
zbral že veliko zbirko metuljev, insektov in rastlin pod vodstvom privatnega učitelja. Naravne 
življenske funkcije, vključno s spolno, so mu postale domače in očitno je zelo zgodaj razvil 
zanimanje za raziskovanje bioloških osnov človekovega čustvenega življenja, kar ga je kasneje 
vodilo pri raziskavah na področju medicine, biologije in vzgoje.

Do štirinajstega leta so ga poučevali domači učitelji. Njegova mati, s katero je bil zelo po-
vezan, je leta 1910 storila samomor, potem ko je njegov oče odkril, da je imela kratko ljubezen-
sko afero z enim od domačih učiteljev. Štiri leta kasneje je umrl tudi oče zaradi tuberkuloze in 
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sedemnajstletni Reich je prevzel vodenje kmetije, ne da bi prekinil študij na nemški višji šoli. 
Istega leta je izbruhnila prva svetovna vojna. Ruske čete so kmalu preplavile Bukovino in Reich 
je le za las pobegnil od doma, da ni bil poslan v Rusijo kot talec. Kasneje je napisal, da odtlej ni 
nikdar več videl svoje domovine in svojih posesti. 1915 se je pridružil avstrijski armadi in se v 
letih 1916-18 kot poročnik trikrat boril na italijanski fronti ter v tem času dodobra spoznal voja-
ški stroj, „the war as a machine“, kot se je kasneje izrazil. Po razpadu Avstro-Ogrske ob koncu 
vojne je Bukovina pripadla Romuniji. Osamljen, brezdomec in intelektualno sestradan se je po 
štirih letih vojne vpisal na medicinsko fakulteto na Dunaju. Kot vojni veteran jo je lahko kon-
čal v štirih, namesto v šestih letih, in jo je julija 1922 dejansko zaključil z odliko. V naslednjih 
dveh letih je opravil specializacijo iz nevropsihiatrije pri profesorju Wagner-Jaureggu, dobitniku 
Nobelove nagrade v letu 1927. Na univerzitetni kliniki se je dodatno izobraževal v hipnozi in 
sugestivni terapiji ter obiskoval izbrana predavanja iz biologije na dunajski univerzi.

Najpomembnejše za njegovo kasnejše življenje pa je bilo, da je že kot študent medicine v 
oktobru 1920 postal član Psihoanalitičnega združenja na Dunaju. Pritegnil ga je Freud s svojimi 
začetnimi odkritji vzrokov duševnih motenj, zlasti s poudarjanjem pomena spolnosti. Kmalu je 
postal eden najaktivnejših članov njegovega ožjega kroga sodelavcev  in je veljal za enega naj-
perspektivnejših Freudovih učencev. 

Že v letu 1922 je začel s privatno psihoanalitično in psihiatrično prakso. Od 1922-1928 je 
bil prvi asistent v Freudovi psihoanalitični polikliniki, v letih 1928-30 je bil njen poddirektor. 
V letih 1924-1930 je na njej predaval o kliničnih temah in biopsihiatrični teoriji. Na polikliniki 
in na centrih za mentalno higieno v različnih dunajskih okrožjih (Sozialistische Gesellschaft für 
Sexualberatung und Sexualforschung) je vodil raziskave o socialnih vzrokih nevroz. Njegovo 
klinično in raziskovalno delo ga je nazadnje privedlo do konflikta in preloma s Freudom. 

Freud je razvil hipotezo, da nevroze povzroča konflikt med naravnim spolnim instinktom in 
njegovim socialnim zanikanjem in frustracijo. Predpostavljal je biološko spolno energijo v telesu 
ter jo imenoval libido. Toda z leti so Freud in njegovi nasledniki razredčili ta koncept in ga imeli 
za malo več od psihološke energije ali ideje, in leta 1925 je Freud sklenil, da lahko o teoriji libida 
govorimo le kot o spekulativnem pojmu.

Reicha pa je njegovo klinično delo prepričalo o nasprotnem. Posvetil se je vpašanjem tehnike 
in prizadevanju, kako preseči psihoanalitične omejitve v obravnavah nevroz. In pri tem je opazil, 
da spolna zadovoljitev olajša nevrotske simptome in da je funkcija orgazma v vzdrževanju ener-
getskega ravnotežja biološke energije. Če je ta izravnalna funkcija motena, kot je odkrival pri 
svojih pacientih, je ta energija zajezena brez ustrezne sprostitve, kar povzroča nevrotske motnje. 
Odkril je tudi, da se ta biološka energija ne izraža le v simptomih, marveč tudi v značajski in 
mišični rigidnosti, tako imenovanem oklepu.

Teorija orgazma je Reicha osamila od njegovih psihoanalitičnih kolegov, kajti menil je, da 
je libido realna fizična energija, ki jo je mogoče kvantitativno meriti. Z razvojem novih terapev-
tskih tehnik je upal razrešiti značajsko in mišično rigidnost svojih pacientov in jim pomagati do 
tako imenovane „orgastične potence“ – popolne sprostitve spolnega vzburjenja v genitalnem 
objemu. 

Toda epidemično razširjena spolna beda je vodila Reicha do spoznanja, da problem nevroz ni 
njihovo zdravljenje, marveč preventiva: Kako prepričati najširše množice, da bodo spremenile 
način mišljenja; da ne bodo mislile iz stališča države in kulture, marveč iz stališča, kaj potrebu-
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jejo in zakaj trpijo. In temu naj prilagodijo svoje socialne institucije. 

Freud pa je vztrajal na stališču, da ima kultura prednost in da mora človek v svojem spolnem 
življenju upoštevati obstoječe socialne strukture. Bil je tudi prepričan, da intrapsihičnega proble-
ma ni mogoče rešiti s preprosto spremembo zunanjega vedenja; razrešitev konflikta med idom 
in super egom je možna le s krepitvijo ega, ki naj postane vsaj bolj ali manj zanesljiv gospodar v 
lastni hiši, medtem ko bi se v primeru, da se idu dovoli, naj povozi šibek ego, le okrepila fronta 
med arhaičnim, neozaveščenim in nezrelim super egom in še dodatno oslabljenim egom, kar bi 
nevrotski konflikt le še zaostrilo, namesto da bi se v psihoanalitski obravnavi postopoma razre-
ševal. 

Toda Reich je ostajal gluh za pomisleke psihoanalitičnih kolegov, od katerih se je povsem 
oddaljil. Medtem ko je v strokovnih krogih doživljal vedno več odporov in napadov, je s svojo 
preventivno dejavnostjo, ki je neredko delovala kot popolna spolna svobodomiselnost, zlahka 
osvojil množice. Zaradi napadov, za kar je štel tudi resne strokovne pomisleke, in neizbežnosti 
druge svetovne vojne, se je vedno bolj oziral proti Ameriki kot prihodnji domovini svobode za 
svoje delo. Theodore Wolfe, predstavnik psihosomatske medicine v Ameriki, ki je prišel v Oslo, 
da bi sodeloval pri Reichovih raziskavah, mu je omogočil prehod v Ameriko in predavanja na 
Novi šoli za socialne raziskave v New Yorku. 19. avgusta 1939 je z zadnjo ladjo pred izbruhom 
vojne zapustil Norveško.

Njegovega delovanja v ZDA se lahko dotaknemo le na kratko. Pri svojih raziskavah je vedno 
bolj izgubljal stik z realnostjo, s tem pa tudi somišljenike ter naklonjenost strokovnih in laičnih 
krogov. Kot skrajen primer, ki ga je nazadnje pokopal, omenimo „Cloudbuster“, instrument za 
vizualizacijo in merjenje orgonske energije v ozračju, ki bi naj vplival celo na vremenske spre-
membe. 

7. maja 1956 je bil obsojen na dve leti zapora. Sodišče je tudi odredilo, da se:
- uničijo vsi akumulatorji orgonske energije in njihovi deli;
- uničijo vsi materiali, ki vsebujejo pismena navodila za uporabo akumulatorjev;
- sestavi seznam Reichovih knjig, ki omenjajo orgonsko energijo, in se jih odstrani.
Vse njegove pritožbe so bile zavrnjene in 12. marca 1957 je bil najprej začasno zaprt v zve-

znem zaporu v Connecticutu in nato premeščen v Lewisburg, Pennsylvanija, kjer je 13. novem-
bra istega leta umrl zaradi odpovedi srca. Pokopali so ga v Orgononu.

Poslušaj, mali človek

V svojem prizadevanju, da bi čim bolj učinkovito pomagal „malemu človeku“,  je Reich 
odkril pomen preventive in se pri tem tudi politično angažiral v levičarskih strankah. Tako je 
najprej na Dunaju in kasneje v Berlinu ustanavljal centre za spolno svetovanje in vzgojo, kon-
trolo rojstev, pravice do ločitve in boljše stanovanjske pogoje. Odkrito je opozarjal na nevarnosti 
vzpona fašistične stranke, pri čemer ga  „njegovi“ niso podprli in še manj zaščitili. Leta 1933 ga 
je komunistična stranka obtožila in naslednje leto je bil izključen iz Mednarodne psihoanalitične 
zveze. Ko je prišel Hitler na oblast, je moral zbežati iz Nemčije. 

V svoji ekstravertni usmerjenosti in v svojem aktivizmu spominja na Adlerja. Toda Adler 
je tako v svojem političnem in strokovnem angažmaju ostajal na tleh realnosti. Prelom s Freu-
dom ga je spodbudil v iskanje in oblikovanje lastnega psihoterapevtskega pristopa Individualne 
psihologije, vključno s tehnikami, s katerimi je pomagal novemu socialnemu sloju, delavstvu, 

Esej o svobodi malega človeka, ki je prisluhnil Reichu - Komentar prevoda



238

za katerega Freud ni imel posluha. V preventivni dejavnosti je prav tako postajal vedno manj 
psihoanalitik, a vendar odličen pedagog, čigar spisi so še danes izjemno aktualni. Naj omenim le, 
da je prvi med psihoterapevti odkrival in opisal različne vidike razvajenosti.

Reichovo nesrečo bi lahko s Freudovimi besedami (ki pa jih ni namenil njemu, marveč me-
jam psihoanalitične obravnave) poimenovali neugoden razvoj jaza, a v njegovih kasnejših fazah 
bi bil – spričo vedno večjega odmika od realnosti in izgubljanja v vedno bolj veličastnih, a ve-
dno manj realističnih projektih - ustreznejši izraz psihotičen razvoj. In ne morem si kaj, da ne 
bi nekaterih izjav, ki jih v pričujočem tekstu namenja malemu človeku, videl kot izraz njegovih 
lastnih obramb: „[…] Mali človek noče slišati resnice o sebi. […] Bojim se te, ker pred ničemer 
tako ne bežiš kot pred samim seboj. Bolan si, zelo bolan, mali človek. […] Preprostega, pokonč-
nega človeka […] si upaš označiti […] za abnormalnega. […] Kdo ga je naredil takšnega, kot je 
njegov videz po več desetletjih smrtnega trpljenja? To si storil ti, s svojo brezvestnostjo, s svojo 
ozkostjo, s svojim napačnim mišljenjem[…]”.  

A po drugi strani občudujem njegove bistre, skoraj genialne  uvide, ki veljajo tako človeku 
totalitarnega režima, kot množicam, ki  se pustijo uspavati kapitalističnim prisilam potrošnje in 
slepo verjamejo obljubam politikov in ne spregledajo njihove sprege s pohlepom kapitala, dokler 
jih ne prebudi lastna eksistenčna stiska. Na toliko mestih nam postavi tako sugestivno in čisto 
ogledalo, da ne moremo niti pogledati stran, ampak lahko le zardevamo in se zamislimo, saj so 
TV oglasi še bolj vsiljivo sugestivni: “Hočeš vedeti, mali človek, kakšen si? V radiu prisluškuješ 
objavam odvajalnih sredstev, zobne paste, kreme za čevlje, sredstev za preprečevanje zadaha. 
A pri tem ne slišiš propagandne glasbe? Ne zaznaš neumnosti in odvratne neokusnosti vabečih 
zvokov, ki lovijo tvoje oko?”

Če se skušamo odmakniti od čarov literarnega sloga in se vprašati, kaj je vodilna misel nje-
govega spisa, je to človekova svoboda. Mali človek ostaja „solzna postava v solzni dolini tega 
planeta“ prav zato, ker se boji biti svoboden. Saj ne ve, kaj bi počel s svojo svobodo – počutil bi 
se čisto izgubljenega – zlasti pa ni pripravljen plačati cene svoje svobode. On sam je plačal zanjo 
visoko, najvišjo ceno. Tu je blizu Frommovim analizam “bega pred svobodo” in oblik odtujeno-
sti od sebe, s katerimi se posameznik ščiti in tolaži pred njeno izgubo. Vendar pa Reich tudi tu 
bolj slika posledice v zunanjem dogajanju in vedenju, manj pa se posveča analizi notranje psiho-
dinamike nesvobode. Tudi tu vidimo, da je izbral drugo pot od Freuda, saj je Freud s svojo novo 
znanostjo hotel osvoboditi človeka iz njegovega notranjega pekla in je tej svoji zamisli ostajal 
dosledno zvest. Reich je tako v svoji stilni dikciji kot v svoji ideji bliže Nietzscheju, njegovi vi-
ziji nadčloveka, medtem ko je na videz skromnejši, ko hoče iz malega narediti velikega človeka. 

Freud pa je v svoji usmerjenosti na človekovo intrapsihično dinamiko bliže Dostojevskemu; 
liki njegovih romanov so najprodornejše analize še tako različnih vzgibov človeške psihe. In 
oba, tako Freuda kot Dostojevskega, je zaposlovala tema človekove svobode in mehanizmi, ki 
ga oklepajo v notranji nesvobodi. Le da je bil tudi Freudov cilj skromnejši: Človek si naj v psi-
hoanalitičnem zdravljenju toliko ozavesti in okrepi svoj ego, da bo zmogel delati in ljubiti. Tu 
je domet psihoanalitične svobode po Freudu. V tem okvirju še ostaja prostor za kakšno zasvoje-
nost, na primer za Freudovo lastno. Morda pa sta si z Dostojevskim bliže v tem, kako gledata na 
človekovo individuacijo: Freud jo vidi kot pot od načela užitka k načelu realnosti, Dostojevski pa 
v človekovem razvoju svobode, in sicer kot pot od samovoljne do duhovne svobode. Samovoljna 
svoboda ni prava svoboda, saj človeka nujno vodi v prestopanje meja in zanikanje vrednot ter v 
posledično stisko in trpljenje.  Ta stiska pa je za človeka hkrati priložnost, da gre vase in začuti, 
kako je doslej zidal svojo hišo na pesku in s tem hiši svojega življenja ni mogel zagotoviti trdne-
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ga temelja. V notranjih pretresih, mnogih recidivih v stare vzorce in vsakokratni višji ceni, ki jo 
mora plačati zanje, začuti, katere samoomejitve si mora naložiti in katere vrednote mora brezpo-
gojno sprejeti za svoje, da bo nova hiša njegovega življenja, ki jo je odločen zgraditi, zgrajena 
na skali notranje trdnosti in svobode.1 Pot od samovoljne do notranje svobode je pot trpljenja.

To pa ni le pot posameznika, marveč tudi pot človeštva in človeških skupnosti kot celote. 
In kot pri posamezniku je tudi pot človeških skupnosti vse prej kot premočrtna; vedno znova 
prihaja do zdrsov na že prehojeni poti, ko neka večja ali manjša skupnost pozabi na nauk prete-
kle izkušnje in jo mora ponoviti. In pogled na daljše zgodovinsko obdobje daje prav aforizmu 
o edinem nauku zgodovine, namreč da se človeštvo iz nje ne nauči ničesar, kar ne bi zapadlo 
njegovi amneziji.2

Vendar pa kot Freuda ne moremo razumeti ne upoštevaje „žalostnih osemdesetih let 19. 
stoletja“, kot jih poimenuje francoski filozof Bergson, in njegovega uporništva do religiozne  
tradicije „ljudstva knjige“, ki mu je pripadal, tudi Dostojevskega ne moremo razumeti brez nje-
gove vpetosti v krščanstvo, saj je bil najgloblji kristjan in hkrati najradikalnejši kritik krščanstva. 
Prototip uresničene druge svobode vidi v liku Jezusa, tako v evangeljski priliki o skušnjavah, ki 
jih je zavrnil, kot v Golgoti, na kateri je končal svojo zemeljsko pot. A prav te tri sile na zemlji 
– čudež, skrivnost in avtoriteta -  ki jih je Jezus zavrnil, „lahko za vselej premagajo in omamijo 
vest šibkih upornikov v njihovo lastno srečo“, kot pravi v Legendi o Velikem inkvizitorju, v 
kateri Dostojevski najbolj strnjeno poda svoje poglede na človekovo svobodo, s katero se tako 
ali drugače mučijo vsi njegovi junaki. Pri čemer pa pogosto ni jasno, s čigavimi stališči se sam 
identificira; je v omenjeni legendi to Aljoša ali Ivan, ki se sprašuje: „Čemu je treba spoznavati 
to vražje dobro in zlo, če to toliko stane?“ Trpljenje enega samega, do smrti izmučenega otroka 
je zanj previsoka cena. In vrača Bogu svojo vstopnico za vstop v svetovno harmonijo. Berdjajev 
meni, da je dialektika Ivana Karamazova dialektika ateističnega uma, ki je spričo previsoke cene 
odklonil možnost, da bi sprejel Smisel obstoja sveta. 

1Lik takšnega človeka je Dmitrij Karamazov, ko se ob aretaciji po očetomoru poslavlja od svojih 
bližnjih: »…Sleherni dan svojega življenja sem se tolkel po prsih in obljubljal, da se poboljšam, 
in sleherni dan sem počenjal venomer iste grdobije. Zdaj razumem, da je za takšne, kakršen 
sem jaz, potreben udarec, udarec usode, ki jih ujame kakor v zanko in jih upogne z višjo močjo. 
Nikoli, nikoli se ne bi bil vzdignil sam od sebe! Toda strela je udarila. Sprejmem muko obtožbe 
in svoje sramote pred vsemi ljudmi, trpeti hočem in se očistiti v trpljenju! …« F. M. Dostojevski 
(1976). Bratje Karamazovi, 2. del, stran 386. Ljubljana: CZ.

2»Glede vprašanja svetovne harmonije, glede končne zmage dobrega so možne tri rešitve: 1) 
harmonija, raj, življenje v blaginji brez svobodne izbire, brez trpljenja in ustvarjalnega napora; 
2) harmonija, raj, življenje, raj v blaginji na najvišji točki zemeljske zgodovine, plačano s ceno 
neizmernega trpljenja in solz vseh na smrt obsojenih človeških rodov, spremenjenih v sredstvo 
bodočih srečnežev; 3) harmonija, raj, življenje v blaginji, do katere človek dospe prek svobode 
in trpljenja po načrtu, v katerega so vključeni vsi kadar koli živeči in trpeči ljudje, tj. v Božjem 
kraljestvu. Dostojevski kategorično odklanja prvi dve rešitvi vprašanja o svetovni harmoniji 
in raju ter sprejema tretjo. V tem je kompleksnost idejne dialektike Dostojevskega o svetovni 
harmoniji in napredku.« N. Berdjajev (2011). Svetovni nazor Dostojevskega, str. 144-145. Celje, 
Ljubljana: MD.
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Tako pri Reichu kot pri Dostojevskem vidimo, da ni mogoče obravnavati vprašanja svobode 
mimo vprašanja trpljenja, zlasti vprašanja trpljenja otrok, ki je za Dostojevskega edino resno 
vprašanje teodiceje. 

In ob tem lahko večina ljudi le pritrdi misli, ki jo je Koblar odkril v Gregorčičevi zapuščini na 
neznatnem listu papirja: Simon Cirenejec in jaz – oba prisiljena nositi Gospodov križ! Sprejeti tr-
pljenje, čeprav le tisto neizbežno, kot na več mestih poudarja Viktor Frankl, je tisti prag človeko-
ve individuacije ali procesa ozaveščanja, ki ga je najteže prestopiti. In nekateri zenovski mojstri 
prostodušno priznavajo, da je osvobajanje ega težje opravilo od vsakršnega telesnega hiranja.

Vsem, Eckartu, Freudu, Reichu, Frommu in drugim, ki so sanjali o svobodnem človeku in 
vabili ljudi na pot svobode, a so bolj ali manj ostajali glas vpijočega v puščavi, pa odgovarja 
Dostojevski z besedami Velikega inkvizitorja molčečemu Jezusu: „Ti hočeš iti v svet in se odpra-
vljaš z golimi rokami, z nekakšno obljubo svobode, ki je oni v svoji prostodušnosti in prirojeni 
vrednosti niti razumeti ne morejo, ampak se je boje in plašijo – kajti človeku in človeški družbi 
ni bilo nikoli nič neznosnejše od svobode!“ 

To bi tudi utegnil biti odgovor Dostojevskega Reichu ob njegovem čudenju nad pogubno za-
svojenostjo z avtoriteto malega človeka in njegovo nič manj pogubno uporniško in samovoljno 
svobodo. In Freud bi ob tem s kančkom judovskega humorja stisnil skozi zobe: „Ja, resnično, 
opraviti z zaresno separacijo od načela užitka in se napotiti skozi dolgo pot po puščavi, kjer nas 
na koncu čaka načelo realnosti namesto tolikokrat izsanjane obljubljene dežele, ni mačji kašelj!“
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Ana Marija PAVLIČ 

Recenzija knjige Barbare Stambolis: 
Töchter ohne Väter - Frauen der Kriegsgenerationund 

ihre lebenslange Sehnsucht 

Hčere brez očetov – žene vojne generacije 
in njihovo večno hrepenenje

Založba Klett-Cotta, Stuttgart, 2012, mehka vezava, 
315 strani, ISBN  978-3-608-94724-3

Prof. dr. Barbara Stambolis, profesorica novejše in najnovejše zgodovine na univerzi v Pa-
derbornu v Nemčiji, se je začela intenzivno ukvarjati s proučevanjem otroštva posameznikov 
med drugo svetovno vojno in z njenimi posledicami in je pri tem ugotovila, da so filmi, ki so 
obravnavali medvojni in povojni čas, posvečali mnogo večjo pozornost dečkom kot pa dekli-
cam. Zato je zbrala 120 žena, rojenih med letoma 1930 in 1945, ki so svojega očeta komaj 
poznale ali pa sploh ne. Knjiga Hčere brez očetov je namenjena vsem ženam, ki so otroštvo 
preživljale med vojno in po njej. Mnogim med njimi se zdi, da jih vse življenje spremlja občutek 
negotovosti, povezane z večnim hrepenenjem po očetovi opori. Vse prostovoljke so odgovarjale 
na vprašalnik, prihajale osebno na daljše pogovore in se javljale s svojimi zgodbami tudi v pi-
smih. Vse prejete zgodbe so bile osnova za knjigo.

Hčere brez očetov, ki tvorijo osnovo te knjige, predstavljajo četrtino otrok in mladostnikov v 
Nemčiji, katerih očetje so padli v vojni, umrli zaradi vojnih ran, umrli v ujetništvu ali pa izginili 
v do danes nepojasnjenih okoliščinah. V Evropi naj bi po drugi svetovni vojni bilo okrog 20 
milijonov pol sirot, ki so ostale same z enim od staršev, največkrat z materjo.
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Večina vprašanih žena se šele v zadnjih nekaj letih intenzivno ukvarja z vprašanjem o oče-
tu, ki so ga komaj ali pa sploh ne poznale in s posledicami, ki jih je očetova odsotnost morda 
imela na njihovo odraščanje in sklepanje partnerstev. V mladih in srednjih letih je bilo njihovo 
življenje izpolnjeno z delom in z družino in niso imele časa, da bi se kaj več ukvarjale s svojim 
otroštvom in mladostjo. O očetu so se le redko s kom pogovarjale. Večina teh žena je ugotovila, 
da s svojimi občutki niso same in da je dejstvo, da so odraščale brez očeta, že dalj časa – zavestno 
ali nezavedno - igralo pomembno vlogo v njihovem življenju.

Knjiga obsega 11 poglavij: Sence očetov, Odsotnost očeta kot življenjska tematika, Cena 
preživetja, Življenje žensk brez moških, Odraščanje brez očeta, Življenjski načrti žensk, Partner-
ji in otroci, Življenjske zgodbe, ki so obračunale s preteklostjo (Pozno slovo od očeta, Sprava 
z materjo itd.), Pogledi v prihodnost, Kako so posamezniki predelali izgubo očeta, Izvlečki iz 
odgovorov v vprašalniku.

Medtem ko so se že sredi dvajsetih let prejšnjega stoletja v Nemčiji pojavile študije o otrocih, 
ki so odraščali med vojno in med njo izgubili očeta, je bilo v le-teh skoraj izključno govora le o 
sinovih in njihovem odnosu do mater. Hčere brez očetov v teh študijah skoraj niso bile omenje-
ne. Ko se je kasneje pokazala potreba po primerjavi, kako je odsotnost očeta vplivala na sinove 
in kako na hčere, se je tega lotila Barbara Stambolis, kjer kot glavni rezultat svojih raziskav in 
analiz navaja življenjske vidike, kjer so jasno vidne in tudi dokazljive razlike med posledicami, 
ki jih je odsotnost očeta kot posledice vojne imela pri sinovih in hčerah. Pokazalo se je tudi, da je 
obema spoloma skupna potreba, da se ob nastopu svojega tretjega življenjskega obdobja znova 
ozrejo nazaj, si še intenzivneje prikličejo v spomin svojega očeta in si v povezavi s tem skušajo 
razložiti določene trenutke na svoji življenjski poti. Še ena zanimivost: v letih 2003 in 2004 se je 
v Nemčiji v dnevnih časopisih nenadoma pojavilo večje število osmrtnic, v katerih so se sinovi 
in hčere spominjali svojih, pred 60 leti v vojni preminulih očetov. V zgodnih devetdesetih letih, 
ob 50. obletnici vojne, se taka potreba še ni pokazala. 

“Vsak začetek je težak - le v vojni ne. Vojno je lahko začeti, a težko končati.« Če se nave-
žemo na ta citat in se ozremo nazaj na obe svetovni vojni v 20. stoletju z njunimi posledicami, 
ugotovimo, da vojna ne pripada samo preteklosti, temveč da izkušnje, ki jih imajo ljudje med 
njo in z njo pogosto ne spremljajo vse življenje samo njih samih, temveč se v marsičem odražajo 
tudi na njihovih otrocih in vnukih. Psiho-zgodovinski vidiki, vprašanje, kakšno vlogo so vojne 
igrale v čustvenem življenju prizadetih in njihovih potomcev, posameznikov in celotne družbe, 
kako so le-ti vse to obvladali in se s tem spopadali - z vsem tem se zgodovina do pred kratkim ni 
ukvarjala. Šele v zadnjem času je prišlo do preobrata. Ta knjiga je primer, kako so se uresničile 
pobude, povezane z življenjem in spomini ljudi, ki so otroštvo preživljali med drugo svetovno 
vojno in po njej.

Knjiga je zanimivo in do neke mere pomirjujoče branje za vse žene, ki so  - največkrat šele v 
tretjem življenjskem obdobju – našle več časa in miru za razmišljanje o tem, kaj je za njih pome-
nila izguba očeta, ki so ga pogrešale vse življenje. Pomirjujoče predvsem ob spoznanju, da s tem 
niso bile same in da se je s podobnim vprašanjem »Kaj bi bilo drugače, če bi oče spremljal vsaj 
večji del mojega življenja?« ukvarjalo na tisoče žensk po vsej Evropi in še marsikje.
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Ana Marija PAVLIČ 

Recenzija knjige Hartmuta Radebolda: 
Abwesende Väter und Kriegskindheit -

Alte Verletzungen bewältigen

Odsotnost očetov in otroštvo med vojno -
Premagovanje starih ran

Založba Klett-Cotta, Stuttgart, 2010, trda vezava, 
261 strani, ISBN 978 - 3 -608 - 94633 -8

Prof. dr. Hartmut Radebold je knjigo napisal iz treh vidikov: kot zdravnik, kot raziskovalec 
in kot nekdo, ki je bil sam prizadet zaradi izgube očeta. Knjigo je pisal pri svojih 75–ih letih, 
kar mu je omogočilo, da je posledice odsotnosti svojega očeta lahko proučeval nekaj desetletij.

Bistvo knjige predstavlja psihoanaliza, ki jo je opravil pri šestih moških in štirih ženskah, 
rojenih med leti 1935 in 1947. Poročila obsegajo njihovo otroštvo, njihova doživetja med vojno 
in takoj po njej, njihov razvoj v mladosti in v odrasli dobi in  obdobje zdravljenja. Tem poroči-
lom iz leta 1999 pisatelj dodaja še tista iz leta 2009, ko se pojavi vprašanje, kako ti ljudje živijo 
danes in kako je nanje vplivala psihoanaliza.

Knjiga je razdeljena na več poglavij in podpoglavij. V prvem poglavju z naslovom »Kaj se je 
takrat dogajalo?« pisatelj govori o nasilju med vojno, o vojnih izgubah, o beguncih in izgnancih, 
o odhodu očetov v vojno. V tem poglavju navaja tudi precej statističnih podatkov, povezanih z 
obdobjem vojne in po njej.

Sledi poglavje, v katerem predstavi življenje, zdravljenje in razvoj pacientov, kjer vsakega 
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izmed njih obravnava posamično. V poglavju »Zakaj so pacienti prišli na zdravljenje šele v od-
rasli dobi?« navaja številne vzroke, ki so jih navedli pacienti.

V enem od poglavij dr. Radebold podrobno govori tudi o sebi, o svojem otroštvu in o vsem, 
kar je njegova družina doživljala med vojno. Njegov oče je bil zdravnik, ki so ga pošiljali na 
fronte na Poljsko, v Francijo in drugam in z ene izmed njih se ni več vrnil.

Med leti 1970 in 1985 se je pisatelj začel intenzivneje ukvarjati z odsotnostjo svojega očeta 
in te izkušnje so mu pomagale, da je lažje razumel težave svojih pacientov in jih spremljal med 
zdravljenjem. Ko so v Nemčiji v letih 2006/ 2007 ustvarjali film z naslovom  »Sinovi brez oče-
tov« (Söhne ohne Väter), so ustvarjalci filma najprej obiskali njega in šele potem ostalih sedem 
vprašanih.

V naslednjih poglavjih pisatelj govori o diagnozi v zvezi z motnjami svojih pacientov, anali-
zira nekaj ljudi, ki so odraščali med vojno in po njej, govori o tem, kako lahko očetje vplivajo na 
razvoj človekove osebnosti, o rezultatih zdravljenja z vidika psihoanalitika, o procesu staranja 
njegovih pacientov in o posledicah, ki jih je nanje imela odsotnost očeta. Knjiga je zanimiva, ker 
se pisatelj zelo podrobno loteva posamezne obravnavane teme in obenem vleče primerjavo med 
tistim, kar je zaradi odsotnosti očeta doživljal sam in kar so doživljali njegovi pacienti.

Prof. dr. Hartmut Radebold je napisal številne knjige, v zadnjem času pa sta izšli še knjigi Te-
mne sence naše preteklosti (Die dunklen Schatten unserer Vergangenheit) in Moramo se naučiti 
starati (Älterwerden will gelernt sein).

Ana Marija PAVLIČ
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William Glasser in dolgo potovanje do Ljubljane

William Glasser and the long journey to Ljubljana

23. avgusta 2013 je v 88. letu starosti umrl dr. William Glasser, avtor psihoterapevtske šole 
Realitetna terapija in avtor Teorije izbire, ki tudi širše predstavlja sodobno razumevanje člove-
kovega vedenja. Rojen je bil leta 1925 v Clevelandu, ZDA. Magisterij iz psihologije je opravil 
leta 1948, študij medicine in psihiatrije je dokončal leta 1957, po psihiatrični praksi na Veterans 
Administration Hospital v Los Angelesu je leta 1961 pridobil licenco za opravljanje samostojne 
psihiatrične prakse. 

Sprejemanje GLASSERJEVIH zamisli V Evropi in Sloveniji

Z dr. Willamom Glasserjem, v svetu sicer znanim ameriškim psihiatrom, je razvoj sodobne, 
pluralne slovenske psihoterapije in svetovanja, delno pa tudi vzgoje in izobraževanja ter vode-
nja ljudi bolj povezan, kot je to znano celo v strokovnih krogih. Pa vendar, zaradi sorazmerno 
šibke prepoznavnosti teorije izbire in realitetne terapije v naši deželi in tudi v Evropi čutim ob 
njegovem slovesu dolžnost zapisati tudi nekaj besed o vzrokih, kot jih vidim za to upočasnjeno 
sprejemanje obetavnih idej teorije izbire in realitetne terapije v Evropi in posebej v Sloveniji. 
Morda bo razumljivejši položaj, ki ga realitetna terapija ima še danes. 

Oddaljevanje od konvencionalne psihiatrije 

Glasserjeve zamisli so posvečene možnostim, ki jih imajo ljudje za osebne spremembe, za 
izbiro vedenja in osebne odgovornosti ter za izboljšanje kakovosti življenja. Njegove ideje je 
glavnina psihiatrov smatrala za sporne, ker so bili sami pretežno osredotočeni na klasificiranje 
psihiatričnih sindromov in zdravljenja psihiatričnih bolezni s psihotropnimi zdravili. Dr. Glasser 
je vplival s svojo teorijo izbire tudi na druga področja kot so vzgoja in izobraževanje, mene-
džment, zakonske, partnerske zveze itn. Opazno se je oddaljil od konvencionalnih psihiatrov, 
ko je začel opozarjati javnost o možnih škodljivih posledicah, ki jih lahko povzroči  psihiatrija 
s svojim tradicionalnim načinom dela, ko klienta diagnosticirajo kot duševno bolnega in mu 
predpišejo zdravila za bolezen, ki ga je prizadela; v resnici pa se človek lahko nenavadno, noro 
obnaša, ker je preprosto nesrečen in nima nikakršne možganske motnje. Zdi se, da je za to je pla-
čal ceno: večina ameriških psihiatrov ni sprejemala njegovih idej in na psihiatričnih ustanovah, 
kljub uspehom pri delu s pacienti, ni dolgo delal. Odprl je zasebno  psihoterapevtsko prakso in 
se hkrati začel zanimati tudi za druga področja dela z ljudmi (npr. šole). Zavzemal se je za to, da 
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bi duševno zdravje razumeli kot entiteto, ki je ločena od bolezni in bi se zato za razvijanje  du-
ševnega zdravja organizirala javna skrb kot za telesno zmogljivost, kjer zdravstvo nima glavne 
besede, čeprav telesna zmogljivost prav tako služi zdravju.

Vedenje je namensko – oddaljevanje od behaviorizma    

S »teorijo izbire« dr. Glasser utemeljuje uspešnost realitetne terapije. Vsi živi organizmi ho-
čejo preživeti, zato skušajo s svojim vedenjem nadzorovati zunanje spremenljivke. Kadar zgu-
bljajo nadzor nad njimi so ogroženi, kadar ga povsem izgubijo, umrejo. Človekov organizem je 
zaprt sistem, ki s svojim vedenjem nadzira okolje tako, da ga prireja ustrezno svojim potrebam. 
Zunanji svet ne spreminja človeka; človek spreminja zunanji svet in sebe. Zato je vedenje vedno 
namensko. 

Da bi človek lahko kontroliral svet za sebe mora vedeti, kaj je zanj dobro. V filogenetskem 
razvoju je človeška vrsta skozi evolucijska procesa (variacije potomcev in slučajne selekcije 
zaradi različnih pogojev) obdržala v svoji dedni zasnovi vedenja, uspešna za preživetje. So ne-
kakšna »navodila evolucije«, ki jih ne moremo ignorirati in jih doživljamo kot potrebe. Dr. 
Glasser jih imenuje osnovne človeške potrebe: potreba po ljubezni, povezanosti oz. sožitju, po 
moči oz. samospoštovanju, po svobodi oz. možnosti izbire in potreba po zabavi oz. spoznavanju 
novega. Te potrebe imajo lahko enako silnost kot preživetje (ljudje tvegamo življenje za ugled, 
za ljubezen, za svobodo, celo za zabavo). V ontogenetskem razvoju človek razvije specifične 
izkušnje, katera so tista vedenja, ki potešijo osnovne človeške potrebe; torej način potešitve 
potreb izbiramo sami.  

Je potreba po povezanosti varovalka pred socialnim darvinizmom? 

Dr. Glasser je ob »sebičnemu genu«, o katerem govore sociobiološke teorije – vsaj pri člove-
ku  pretihotapil še (hipotetično) gen ljubezni oz. sožitja, ne da bi zašel v sentimentalnost. Trdi, 
da smo pač potomci tistih prednikov, ki so bili močni in ki so hkrati znali sodelovati. Drugi so 
izumrli. Od tega, kako zadovoljujemo osnovne človeške potrebe, posebej potrebo po sobivanju, 
je odvisno naše duševno zdravje in naša sreča. Nepovezani ljudje so lahko zadovoljni, če  živijo 
v gmotnem izobilju, niso pa srečni. Osamljeni ljudje, če tako stanje traja dalj časa, so nesrečni 
in se lahko skušajo rešiti z manj učinkovitimi oblikami vedenja, ki jih prepoznavamo kot znake 
duševne stiske ali kot simptome »duševne bolezni«. Kot da je dr. Glasser obrnil Sartrov izrek 
»pekel, to so drugi« v »sreča, to so drugi!« Seveda je naše življenje lahko tudi pekel, vendar zanj 
niso krivi drugi, naredili smo si ga sami, ker nismo znali razviti povezanosti, sobivanja.

Obdobje kognitivno vedenjske terapije 

Temeljni prispevek dr. Glasserja na področju duševnih stisk je v zavračanju koncepta »du-
ševnih boleznih«, ki naj bi jih povzročili drugi ljudje ali neugodne okoliščine v preteklosti ali 
sedanjosti. Ne priznava, da je vedenje patološko, če je še tako nenavadno, dokler ni evidentirana 
patologija. Prepričanje, ki je sledilo odkritjem sodobne nevrološke-znanosti, da so spremenjeni 
biokemični procesi povzročitelj duševnih bolezni, dr. Glasser zavrača, ker  meni, da gre pri raz-
lagah teh sočasnih pojavov za zamenjavo vzrokov in posledic. Poudarja, da sami izbiramo vede-
nja, ki nas pripeljejo v težave. Meni, da vse pretekle izkušnje sicer vplivajo na sedanje vedenje, a 
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ga neposredno ne določajo. Kljub preteklim neugodnim izkušnjam ali sedanjim neugodnim oko-
liščinam, človek ni nujno tudi žrtev  teh – včasih res hudih – razmer. Teorija izbire je konstrukti-
vistična teorija o človeku.  Dr. Glasser je v realitetni terapiji stavil na sposobnost človeka, da »od 
danes naprej« spremeni svoje življenje in s tem spremeni pogled na svojo preteklost. Realitetna 
terapija je metoda svetovanja oz. psihoterapije, ki uči ljudi upravljati z lastnim življenjem, tako 
da izberejo – glede na svoje osnovne potrebe – bolj učinkovita vedenja kot doslej. Glasserjeva 
zgodnejša realitetna terapija je pravzaprav ena od prvih kognitivno vedenjskih terapij, kamor jo 
prištevajo še danes. 

Nova realitetna terapija

»Nova realitetna terapija« ali »svetovanje s teorijo izbire« (kot dr. Glasser rad poimenuje no-
vosti v svojih pogledih, odkar je razvil teorijo izbire) pomeni omogočati klientu, da se poveže oz. 
sobiva z ljudmi, ki igrajo pomembno vlogo v njegovem življenju. Ker je tudi klient nadzorujoče 
bitje, je terapevtova naloga, da stalno presoja samega sebe (ne klienta!) ali je sposoben razviti 
odnos s klientom. Vsak klient je drugačen in neka v naprej postavljena tehnika, s katero se bo 
psihoterapevt lotil z diagnozo predpostavljene »bolezni«, bo skoraj nujno spodletela. Da je tega 
manj, se je verjetno treba zahvaliti terapevtom praktikom v vseh pristopih, ki se ne držijo pretira-
no teorije, ki jo zagovarjajo, ampak bolj klientovega vedenja. Lahko bi rekli, da v novi realitetni 
terapiji ne »zdravimo« klienta ampak odnos! Odnos z drugim, meni podobnim nadzorujočim 
bitjem, ki bo ali ne bo sprejel moje informacije o možni spremembi dosedanjega prepričanja, da 
so za njegovo osamljenost krivi drugi ljudje, v prepričanje, da on lahko nadzira le svoje vedenje 
ne njihovega. Če klientu uspe sprejeti spoznanja teorije izbire in spremeniti lastna pričakovanja 
in vedenje, je možno, da mu bo to omogočilo povezanost z ljudmi, s katerimi si to želi, s tem pa 
tudi duševno zdravje in srečo.

Glasser korak pred časom

Uveljavitev realitetne terapije ni potekala gladko niti v ZDA in to kljub temu, da je njegova 
druga knjiga Realitetna terapija (1965) postala uspešnica področja. Prodano je milijon in pol iz-
vodov te knjige, ki je predstavljala osnovo za celo vrsto knjig, 'kako reševati' čustvene in dušev-
ne stiske s prevzemanjem odgovornosti zanje. V Ameriki sta ob začetku njegove psihiatrične ka-
riere prevladovali psihoanaliza v psihiatriji in behaviorizem v psihologiji in Glasserjevih novosti 
niso mogli sprejeti. Ko so se kasneje v Združenih državah začele uveljavljati konstruktivistične 
teorije v psihoterapiji, je Glasser pod vplivom fizika W. T. Powersa, ki se je ukvarjal z 'znanostjo 
o življenju',  že krenil z 'novo realitetno terapijo'. Ta sloni na idejah tako imenovane 'epistemolo-
ške revolucije', ki presegajo poenostavljeno razmišljanje kognitivne psihologije, da so možgani 
kot računalnik, ki obdeluje informacije in se odziva nanje. Epistemološka revolucija se začenja 
najbrž v filozofiji že s fenomenologi, v biologiji z avtopoezo  H. R. Maturane in F. J. Varele, in 
s Heinz von Foersterjevo »kibernetiko drugega reda«. Powers je kot fizik razvil model vedenja, 
ki ga je imenoval Zaznavna kontrolna teorija (PCT). Mnoge Glasserjeve trditve so bile potrjene. 
Toda Powers je kot znanstvenik vztrajal na svojem znanstvenem modelu in je rad označil druge 
modele kot psevdo-modele (Freudov, Hullov, celo model Maturane). Glasser je dal Powersu v 
marsičem prav, ni pa odstopil od svoje enostavnosti, češ terapevt mora 'naučiti' klienta, kaj mu 
prinaša teorija izbire, zato je najbolje, da se terapevt in klient zlahka razumeta. Dal je prednost 
uporabnosti pred znanstvenostjo. Zato moramo pri Glasserju, če nas to zanima, sami iskati meta-
-teoretične predpostavke, na katerih gradi svojo terapijo.   

William Glasser in dolgo potovanje do Ljubljane
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Končno visoka priznanja Glasserju za njegovo delo v ZDA 

Kot mnoge dobre ideje so te rabile čas tudi v ZDA. Dr. Glasser je leta 1990 prejel Častni dok-
torat Univerze San Francisco; leta 2003 je prejel od Ameriškega združenja svetovalcev (ACA) 
Priznanje za pomemben strokovni prispevek na področju svetovanja; leta 2004 je dobil priznanje 
kot ‘Legenda svetovanja; leta 2005 je prejel od Ameriškega psihoterapevtskega združenja (APA) 
visoko priznanje kot ‘Mojster terapije’, istega leta pa od Mednarodnega centra za študij psihia-
trije in psihologije za svoj izjemen vpliv, ki ga je imel kot avtor in psihoterapevt – ‘Priznanje za 
življenjsko delo’.

Stanje v Evropi 

Čeprav je po drugih kontinentih na tisoče ljudi, ki so si pridobili osnovno znanje iz teorije 
izbire, Evropa Glasserjevih idej pred letom 2000 ni dosti poznala z izjemo dveh držav: bivše 
Jugoslavije in Irske. Sprejela je psihoterapevtske pristope iz ZDA kot so Rogersov pristop, ge-
štalt, transakcijska analiza in druge. Domnevam, da je šlo za dvoje: filozofska tradicija Evrope 
ne sprejema zlahka ameriškega pragmatizma. Dr. Glasser je bil kot zdravnik zagnan za odkritja, 
ki pomagajo človeku (in morda človeštvu) v duševnih stiskah. Ni pa imel ambicije, da bi veljal 
za znanstvenika. Intuitivno je v psihiatrični in pedagoški praksi odkrival, kaj pomaga ljudem in 
v več kot dvajsetih knjigah na najenostavnejši način sporočal drugim o svojih izkušnjah. 

Realitetna terapija se je v Evropi uveljavila kot enakovreden psihoterapevtski pristop v okvi-
ru pluralistične Evropske zveze za psihoterapijo (EAP) prav preko Slovenije. To ni bilo lahko, 
ker teorija izbire in realitetna terapija na zdravje gledata kot na entiteto neodvisno od bolezni. 
Zdravje lahko razvija večina ljudi sama, zato avtor piše enostavno – tudi za ljudi, ki niso strokov-
njaki. Te enostavnosti tako kot ameriškega pragmatizma Evropa ne sprejema zlahka. Po daljšem 
dokazovanju nam je uspelo prepričati strokovne organe v EAP, da gre za znanstveno utemeljeno 
teorijo in za v praksi preverjeno uspešno terapijo, ki je podprta z mnogimi raziskavami. Društvo 
za RT Slovenije je dalo pobudo društvom v drugih državah za ustanovitev Evropskega združenja 
za realitetno terapijo (EART) in člani slovenskega društva so združenju predsedovali celo dese-
tletje. Društvo za realitetno terapijo Slovenije (DRTS) je leta 1998 skupaj z nekaterimi drugimi 
psihoterapevtskimi pristopi soustanovilo Slovensko krovno zvezo za psihoterapijo (SKZP); to je 
omogočilo pridobitev Evropske diplome iz psihoterapije (ECP). Verjetno je s tem 'teorija izbire', 
še bolj pa 'realitetna terapija', kot bolj znana blagovna znamka, dobila domovinsko pravico v 
Evropi. 

  

Potek sprejemanja realitetne terapije in teorije izbire v Sloveniji   

Ker osnovno razumevanje človeka v okviru neke teorije velja na vseh človeških področjih, 
je dr. Glasser podvomil o ustreznosti ameriškega šolskega sistema. Leta 1969 je izšla knjiga z 
naslovom Šole brez neuspešnih in tej je kasneje sledila še vrsta njegovih knjig o izobraževanju 
in vzgoji. Podobno kot na področju psihoterapije, kjer je naletel na odpor splošnega prepričanja 
o duševnih boleznih, je tudi na področju vzgoje in izobraževanja naletel na odpor splošnega 
prepričanja, da je vedenje človeka treba – in da se ga da – nadzorovati s kaznovanjem oz. nagra-
jevanjem; to prepričanje je podpiral močan behaviorizem  v ZDA. 
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Napačen čas in napačno področje za aplikacije Glasserjevih idej

V Sloveniji realitetne terapije in kasneje teorije izbire niso le težko sprejeli, ampak so njeno 
uporabo aktivno preprečevali. V Sloveniji smo začeli uporabljati Glasserjeve ideje v nepravem 
času in na nepravem področju. S kolegico psihologinjo in sodelavci smo skušali v sedemdesetih 
letih nekatere Glaserjeve zamisli uveljaviti pri vzgojnem delu z mladino z »motnjami vedenja in 
osebnosti« v enem od slovenskih vzgojnih domov. 

Osnovna značilnosti takratnega časa: samoupravljanje z vsemi zvijačami, ki so omogočale 
»mehko« diktaturo proletariata; vzgajali smo »celovite socialistične osebnosti«, kar je lahko 
zagotavljalo le ideološko enoumje. Na področju (pre)vzgojnih ustanov se je začel uveljavljati 
permisivni pristop, ki je bil sam po sebi sicer upravičena protiutež do tedaj pretežno tradicional-
ni vzgoji v slovenskih zavodih, ki je temeljila na kaznovanju in manj na nagrajevanju. Mnogi 
izvajalci permisivnega pristopa so videli v tem pristopu strokovni napredek, kar je tudi bil, spre-
gledali pa so, da je imel za »strokovnjake s političnim pedigrejem« tudi funkcijo Potemkinovih 
vasi. Jugoslovanski oblastniki so vedno z vrhunsko spretnostjo prikrivali svojo totalitarno oblast 
pred svetom prav s pretiravanji, češ da smo samoupravna družba, ki pazi na človekove pravice, 
tako da imamo najbolj humane zapore in da je naša vzgoja skrajno permisivna (ne-avtoritarna) 
ipd. Najvišji politični vrh je avtoritarno vsiljeval permisiven pristop in niso se več ozirali, ali je 
vse skupaj mladostniku še koristno. Žal večkrat ni bilo. 

Temu smo se tisti, ki smo poznali Glasserjeve ideje, uprli. Postavljavci Potemkinovih vasi 
postanejo zelo hudi, če jim kdo podira kulise. Glasserjeve zamisli o tem, da je vsak človek odgo-
voren za svoje odločitve v prihodnosti, so prevedli v juridično odgovornost za pretekla dejanja. 
Torej Glasser naj bi se zavzemal za spreminjanje vedenja mladostnika s kaznovanjem? Seveda 
je to povsem v nasprotju z njegovo teorijo. 

Ker nisem ubogal direktiv z vrha, so izkoristili moje petmesečno študijsko potovanje leta 
1980 v ZDA in so me lustrirali iz pedagoške dejavnosti. Obtožili so me, da sem zlorabil delavsko 
samoupravljanje, ker nisem obvestil samoupravnih organov zavoda, čemu moja pot v ZDA. Za-
sliševali so me dobri dve leti na sodišču; moj primer je bil 'prednosten'! Do glavne obravnave na 
sodišču sem našel »zgubljeni« zapisnik ustreznega samoupravnega organa in bil oproščen. Toda 
moje delovno mesto je bilo zasedeno.  

Zaradi teh neverjetnih zapletov smo morali dr. Glasserja, ki je želel priti v Slovenijo, povabiti  
skozi stranska vrata – preko Hrvaške (leta 1982). V Sloveniji ni bil zaželen, zato je predaval v 
Zagrebu. Leta 1984 je dr. Glasser v Opatiji opravil prvi trening za hrvaške in slovenske psihologe 
ter socialne delavce in pedagoge. V osemdesetih smo opravili še nekaj treningov na Hrvaškem 
z ameriškimi inštruktorji iz Glasserjevega inštituta in ustanovili Društvo za realitetno terapije 
Jugoslavije. 

Končno preboj v Sloveniji

Celo po osamosvojitvi Slovenije smo se Ljubljani približevali v velikem loku. Prve treninge 
smo v Sloveniji organizirali v Mariboru in na Primorskem potem smo šele začeli v Ljubljani. 
Leta 1992 smo ustanovili Društvo za realitetno terapijo Slovenije, ki je organiziralo leta 1997 v 
Portorožu 1. evropsko konferenco za realitetno terapijo s preko 400 udeleženci, ki se je je udele-
žil dr. Glasser. Ob tem sem po tolikih blokadah čutil zadoščenje. 
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Na pobudo slovenskega in hrvaškega društva smo leta 1998 ustanovili Evropsko združenje 
za realitetno terapijo (EART); vanj so se kmalu vključili  še irsko, finsko, bosansko-hercegovsko 
in britansko društvo. Danes je EART član Evropske zveze za psihoterapijo (EAP). V letu 2008 
je bil EART sprejet kot »Evropska pooblaščena organizacija za trening psihoterapije« (EWAO). 
Leta 1997 smo ustanovili Inštitut za realitetno terapijo (IRT), ki je leta 2011 pridobil status 
»Evropskega, za trening psihoterapije pooblaščenega inštituta« (EAPTI). S tem sta teorija izbire 
in realitetna terapija tudi v Sloveniji in Evropi pridobili domovinsko pravico.

Leta 2006 je dr. Glasser zadnjič obiskal Slovenijo in predaval na Rogli različnim psihotera-
pevtom, združenim v Slovenski krovni zvezi za psihoterapijo (SKZP) in v Društvu psihoterapev-
tov Slovenije (DPS). Zadnjič sem se srečal z Glasserjem na Mednarodni konferenci za teorijo 
izbire, realitetno terapijo, menedžment in dobrobit življenja avgusta 2012 v Los Angelesu.

       
Dr. William Glasser, moj učitelj in Bill, moj prijatelj, je stavil človekovo srečo in duševno 

zdravje na medčloveško povezanost, sobivanje, ljubezen. Takega sem poznal, tako je tudi živel. 
Potrebo po ljubezni, sobivanju je povzdignil skoraj na nivo instinkta; da je nikakor ne bi zane-
marili, da se nam ne bi zgodilo podobno kot ptici-selivki, ki zanemari instinkt selitve na jesen 
in zmrzne.

Leon LOJK



251

Navodila za objavo prispevkov

Namen in cilji revije Kairosa – Slovenske revije za psihoterapijo
Kairos – Slovenska revija za psihoterapijo je uradna revija Slovenske krovne zveze za psi-

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

Vrste prispevkov in objava
Vsebina prispevka naj bo s področja psihoterapije oz. mejnih interdisciplinarnih področij. V 

reviji objavljamo tri vrste prispevkov: znanstvene članke, strokovne članke in druge prispevke. 
Čeprav je glavni cilj in namen revije pripomoči k znanstveno strokovni promociji slovenske 
psihoterapije s kvalitetnimi znanstvenimi in strokovnimi članki (tudi glede obsega je to večji 
del revije), so dobrodošli tudi drugi prispevki (bolj natančno glej spodaj). Članek objavimo po 
uskladitvi z recenzentoma (postopek dvojne slepe recenzije) in po lektoriranju. Uredništvo za-
upa, da prispevek, poslan za objavo, ni v postopku za objavo v drugi reviji ali drugem mediju. 
Objavljamo prispevke napisane v slovenskem ali angleškem jeziku, po dogovoru z uredniškim 
odborom tudi v drugem jeziku.

Za prispevke, ki jih ponudite v objavo kot članke, bodisi kot znanstvene ali strokovne, velja-
jo pra vila, ki jih bolj obširno navajamo v nadaljevanju. Objavljamo raziskovalne in teoretične 
član ke, pregledne članke ter prevode pomembnih tujih člankov. V raziskovalnem (empiričnem) 
članku avtor poroča o raziskavi v skladu z ustaljeno strukturo: uvod, metoda, rezultati, razprava 
in lite ra tura. Teoretični članek naj preuči in kritično analizira določene modele ali teorije. Pre-
gled-ni članek kritično ovrednoti na različnih mestih že objavljene prispevke. Metaanalitična 
študija predstavlja posebno vrsto članka, v katerem avtor s pomočjo posebne raziskovalne meto-
dologije pregledno predstavi rezultate številnih empiričnih študij na temo nekega raziskovalnega 
pro b-.lema.

Hkrati so dobrodošli prispevki vseh vrst, ki so namenjeni informiranju o praksi, razvoju stro-
ke, novostih, izmenjavi izkušenj in stališč, saj želimo dati priložnost tudi vsem (strokovnjakom, 
klien tom, študentom psihoterapije), ki niso vešči akademskega pisanja. Pošljete lahko kratka 
poro čila o praksi, projektih, mini raziskavah, kazuistične prikaze, knjižne recenzije, razmisleke, 
pole mike, izkušnje, pisma, ocene prispevkov, strokovne novice, novice o družbenih dogajanjih 
pomem bnih za psihoterapijo, poročila iz različnih psihoterapevtskih kongresov, strokovnih sre-
čanj, usposabljanj, predavanj, seminarjev ipd.

Struktura člankov
Članek mora vsebovati v slovenskem in angleškem jeziku napisane: naslov članka, ključne 

besede (najmanj tri, največ šest) in povzetek (10 do 15 vrstic). Priporočamo naslednjo strukturo 
za raziskovalne (empirične) članke:
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1. V uvodnem delu zgoščeno prikažite glavno teoretično oz. konceptualno ogrodje, iz kate
rega izhaja raziskovalni problem oz. vprašanje. 
2. Raziskovalni problem oz. vprašanje oblikujte jasno, tako da bo logično nadaljevanje uvod-
nega dela prispevka. Poudarite, katere nove dileme odpira. 
3. Raziskovalne hipoteze in spremenljivke, uporabo kvalititativnih in/ali kvantitativnih me
tod morate jasno opisati. Kratek, a natančen opis izbire udeležencev, uporabljenih metod 
raziskovanja in raziskovalnega načrta je nujen. 
4. Prav tako morate jasno prikazati rezultate. Tabele morajo vsebovati le nujne informacije. 
Če je potrebno, lahko podrobnosti predstavite v dodatku (prilogi). 
5. Razprava in interpretacija izsledkov se mora nanašati na znane koncepte in teorije, ne 
glede na to, ali jih dobljeni rezultati podpirajo ali ne. 
6. Trditve ali dognanja drugih avtorjev so v besedilu potrjena z referenco. Na koncu prispev
ka je priložen seznam literature, na katero se besedilo sklicuje. 
Za strokovne članke to strukturo ustrezno prilagodite! V teoretičnem članku empirične po-

datke predstavite samo v primeru, če so v neposredni zvezi s teorijo. V preglednem članku upo-
števajte to strukturo: opredelitev in razlaga problema, povzetek predhodnih raziskav, pojasnitev 
medsebojnih odnosov, protislovij, pomanjkljivosti in na koncu predlogi za nadaljnje raziskovan-
je.

Za druge prispevke veljajo splošna načela dobrega pisanja, npr. da se izogibamo kopičenju 
tem, dolgim uvodom, ki niso povezani s temo, in obnavljanju splošno znanega, temveč čim prej 
preidemo k stvari ter jo obdelamo pregledno in zgoščeno. Če pošljete take prispevke, navedite v 
prvi vrstici svoje ime (oz. imena avtorjev in avtoric prispevka), v drugi naslov prispevka, v tretji 
pa opredelitev vrste prispevka (npr. Poročilo o projektu, Knjižna recenzija itn.). Naslov knjižne 
recenzije je naslov recenziranega dela, opremljen s številom strani in ISBN.

Tehnična navodila za oblikovanje prispevkov
Oblikovni izgled, besedilo, tabele, slike, opombe. Članki naj bodo dolgi do ene avtorske 

pole (30.000 znakov s presledki; to je 16 strani po 32 vrstic z okoli 60 znaki v vrstici). Kot 
navajamo zgoraj, sprejemamo tudi druge prispevke do polovice avtorske pole. 

Besedilo naj ima dvojen razmak med vrsticami in enotno velikost črk, tj. 12 pik. Biti mora 
neformatirano, brez pomikov v desno, na sredino ipd. Ne uporabljajte avtomatičnega številčen-
ja odstavkov. Pri alineah na začetku vrstice ne uporabljajte »bulitov«, črnih pik, temveč samo 
navadne pomišljaje. 

Vmesni naslovi imajo lahko največ dve ravni. Oštevilčimo jih ročno (1., 1.1., 1.2.,2.,2.1 ...). 
Ne uporabljajte avtomatičnega številčenja naslovov.

Citate označite z narekovaji in NE z ležečo pisavo. Daljši citati so v posebnem odstavku.
Ležečo pisavo uporabljajte samo za poudarjeno besedilo, naslove knjig in revij (glej spodaj) in 

za tuje besede v besedilu, ne pa za citate, naslove razdelkov ipd. Krepke (bold) pisave ne uporablja-
mo. Pazimo, da je poudarjeno samo besedilo, ki mora biti poudarjeno, ne pa tudi sosednja ločila.  
Vse tuje besede (razen imen) pišite ležeče. Kjer z izvirnim izrazom pojasnjujete svoj prevod, 
ga postavite v oglati oklepaj, npr.: „... igra [play] ...”; z oglatim oklepajem zaznamujte tudi ne-
izrečen ali izpuščen del citata, npr.: „... [družina] ima funkcijo ...”, „... [V]se tuje besede [...] in 
latinske kratice [...]”. 

Ves tekst, vključno z naslovi, podnaslovi, referencami itn., je pisan z malimi črkami, seveda 
pa upoštevamo pravila, ki veljajo za veliko začetnico. Tega pravila se ni treba držati le, če citira-
mo besedilo, ki uporablja velike črke. 

Za vsako tabelo in sliko mora biti v prispevku nakazano približno mesto, kjer je predvidena 
(npr. ‚vstaviti sliko 1’ ali ‚vstaviti tabelo 1’). Tabel in slik ne vstavljate v besedilo, pač pa jih 
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kjer je označen predvideni položaj slike (npr. najprej v svoji vrstici podate informacijo: ‚vstaviti 
sliko 1’, pod njo pa ime in za piko naslov slike: ‚Slika 1. Odnos med X in Y …’). Slike morajo 
biti izdelane brezhibno in z dovolj velikimi črkami, številkami in ostalimi znaki, ki omogočajo 
pomanjševanje brez večje izgube preglednosti. Ne uporabljajte barv, pač pa, če je potrebno, 
različne dobro razločljive rastre, sivine in/ali vzorce. Grafe v datoteko s tabelaričnimi in grafič-
nimi prikazi prilepite v taki obliki, da jih bo možno urejati v izvornem programu (npr. Excelov 
grafikon prilepite kot predmet in ne kot sliko ali metadatoteko). Fotografije z visoko ločljivostjo 
(> 300 dpi) naj bodo shranjene v kar najboljši kvaliteti grafičnega formata JPG, TIF ali PNG. 
Sheme in diagrami naj bodo iz izvornega programa prilepljene v datoteko kot predmet, izjemo-
ma kot slike navedenih grafičnih formatov z visoko ločljivostjo. V primeru posebnih zahtev (npr. 
pri uporabi manj običajnih programov za generiranje slik ali če se določene slike ne da izdelati 
računalniško), se o načinu priprave slik predhodno posvetujte s tehničnim urednikom revije (e-
naslov: denis.hilcer@viaq.si).

Tabele naj bodo natipkane z enojnim razmikom. Nad tabelo naj bo (v datoteki s tabelaričnimi 
in slikovnimi prikazi) izpisana zaporedna številka tabele in za piko njen naslov (npr. Tabela 1. 
Primerjava vedenjskih vzorcev …). Tabela mora biti informativna brez posebnega sklicevanja na 
besedilo, torej opremljena s potrebnimi informacijami in po potrebi z opombami. V besedilu se 
sklicujte na sliko ali tabelo (npr. z ‚glej sliko 1’, ‚v tabeli 2’ ...), saj prikaz ne bo nujno na mestu, 
ki ste ga predvideli.

V poglavju o rezultatih naj bo isti podatek vedno prikazan le enkrat. Izberite najbolj primeren 
in informativen način (slika, tabela ali prikaz v vezanem besedilu). 

Opombe k besedilu naj bodo pomaknjene na konec besedila pred seznam literature. Ne upo-
rabljajte računalniškega formata opomb. V glavnem besedilu označite opombo z njeno zapore-
dno številko takoj za besedo ali ločilom, in sicer v pisavi superscript („nadpisano”). V taki pisavi 
naj bo tudi številka pred besedilom opombe. Opombo dodajte samo, če je res nujno. Bibliograf-
skih opomb (tj. takih, katerih poglavitna vsebina je navedba vira) ne sme biti. 

Citiranje, literatura. Uporabljene reference drugih avtorjev v besedilu citirajte po temle 
zgledu, npr. Berne (1962) ali (Berne, 1962). Vedno navedite tudi strani v viru, kadar je to smisel-
no, npr. (Berne, 1962: 25). Kadar je citiranih več avtorjev, so navedeni v abecednem redu, npr. 
(Lambert, 2003; Stern, 1992; Varga, 1953). Citati posameznih referenc so ločeni s podpičjem, 
npr. (Berne, 1970; Freud, 1929). Kadar so citirano delo napisali trije avtorji ali več (do vključno 
šest), so pri prvem citiranju vedno navedena imena vseh soavtorjev, npr. (Trstenjak, Ramovš, 
Ule in Pečjak, 1967), pri morebitnih naslednjih citatih pa le ime prvega avtorja, za druge pa je 
dodano le ‚in dr.’ oz. ‚et al.’; drugi citat bi se tako glasil (Trstenjak in dr., 1967). Kadar je citira-
nih več del istega avtorja, napisanih v istem letu, so letnicam dodane male črke po abecednem 
redu, npr. (Peklaj, 1968a, 1968b). Imena istega avtorja ali urednika v zaporednih referencah ne     
ponavljamo, npr. (Miller, 1992: 121-122; 1997: 26-29). Ko citiramo sekundarni vir, zapišemo 
takole (Capra v Burman, 1999: 37) in na seznam virov ne uvrstimo primarnega vira (v našem 
zgledu Caprovega dela), temveč samo sekundarni (v našem zgledu Burman). Če prispevek vse-
buje gradivo, ki zapade avtorskim pravicam, morate sami zaprositi za dovoljenje za objavo. Tako 
gradivo mora biti opremljeno z navedbo vira.

V seznamu literature na koncu prispevka so navedena po abecednem redu avtorjev (in brez 
zaporednih številk) vsa v besedilu citirana dela (in samo ta). Pri navedbi vira so vedno izpisa-
na imena vseh avtorjev prispevka, ne glede na to, koliko jih je. Navedki prispevkov v revijah 
morajo vsebovati priimek avtorjev, začetnice imena, leto izdaje, naslov prispevka, polno (neo-
krajšano) ime revije, letnik, če se v vsakem zvezku znotraj istega letnika število strani začne z 
1, tudi številko zvezka (v oklepaju), in navedbo strani, na katerih je natisnjen prispevek (pri tem 
uporabljamo pomišljaj –, ne vezaj -). Pri tem je potrebno paziti na ločila, ki ločijo posamezne 
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enote navedka. Ime revije in letnik izhajanja pri navajanju prispevkov v revijah ter naslov 
knjige (tako pri avtorskih kot pri urejenih knjigah) so v poševnem tisku. 

Prispevek v reviji vsebuje priimek avtorja, začetnice imena, leto izdaje, naslov prispevka, 
polno ime revije, letnik, številko revije, strani. Pazite na ločila in na pokončno in ležečo pisavo 
(naslov revije je v ležečem tisku). Primer:

Hettinger, R. in Kächele, A. (2006). A retrospective account of former bulimic patient. Inter-
national Journal of Psychotherapy, 10 (3), 62-71.

Navedba avtorske knjige vsebuje priimek avtorjev, začetnice imena, leto izdaje, naslov knji-
ge, kraj izdaje in založbo. Naslov knjige je v ležeči pisavi. Primer:

Jung, C. G. (1989). Spomini, sanje, misli. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
Navedba poglavja avtorja v knjigi z urednikom vsebuje priimek avtorja, začetnice imena, 

leto izdaje, naslov poglavja v knjigi, začetnice imena ter primer urednika, označbo, da gre za 
urednike, naslov knjige, stran, na kateri je natisnjeno poglavje, kraj izdaje in založbo. Naslov 
knjige je v ležeči pisavi. Primer:

Kociper, J. (2005). Bolezen in zdravje v integrativni terapiji. V J. Bohak in M. Možina (ur.), 
Sodobni tokovi v psihoterapiji: od patogeneze k salutogenezi (str. 68-83). Maribor: SKZP.

Vsaka navedba prispevka, katerega naslov ni v enem od pogosto uporabljanih svetovnih 
jezikov (npr. angleškem, nemškem, francoskem, italijanskem, španskem) mora imeti v seznamu 
referenc v oglatem oklepaju dodan tudi naslov prispevka, preveden v angleški jezik. Primera 
navedbe: 

Pogačnik, V. (1995). Pojmovanje inteligentnosti [Conceptions of intelligence]. Radovljica: 
Didakta.

Tušak, M. (1998). Barvne preference, simbolika barv in osebnost [Colour preferences, colour 
symbolism and personality]. Psihološka obzorja, 7 (4), 67–79.

Sledi še nekaj primerov navajanja literature, ko gre za doktorske disertacije, neobjavljen vir, 
prispevek iz strokovne konference oz. kongresa, spletni vir, več virov istega avtorja iz istega leta 
in vir brez avtorja. Spletni vir opremimo z datumom, ko je bil dostopen. Pri objavah v dnevnem 
tisku postavimo za številko časopisa v oklepaj še datum izida. Pri navajanju angleških virov se 
držimo pravila, da so samostalniki in glagoli v naslovu pisani z veliko začetnico, vse ostale be-
sedne vrste pa z malo. (Pravopis seveda zahteva, da pišemo z veliko začetnico tudi prvo besedo 
v naslovu in podnaslovu, ki ga postavimo za dvopičje.):

Ambrož, M. (2002). Alternative razvoja humane paradigme post-industrijske organizacije. 
Univerza v Mariboru: Fakulteta za organizacijske vede (doktorska disertacija). 

Bresler, K. (1947). Spašavanje kozaračke djece godine 1942 (neobjavljeno).
Reed-Victor, E. (2001). Child Temperament and Personality. Prispevek, predstavljen na 10. 

evropski konferenci o razvojni psihologiji, Upsala, Švedska.
Dienel, C. (2004). Family Policies in European Comparison. Http://www.european-social-

work.net (28. 11. 2004).
Dominelli, L. (1997 a). Anti-racist Social Work. Palgrave: Macmillan (druga izdaja).
Dominelli, L. (1997 b). Sociology for Social Work. Basingstoke, Palgrave: Macmillan.
Nacionalni program socialnega varstva do leta 2005 (2000). Ur. l. RS, 31/2000: 3777–3787.

Pošiljanje prispevkov. Prispevki morajo biti v elektronski obliki v formatu WORD ali RTF 
in jih pošljite na naslov: bojcus@yahoo.com

Za lekturo prispevkov v tujem jeziku mora poskrbeti avtor sam. Ko nam boste prvič posredo-
vali svoj prispevek, ga zaradi postopka slepe recenzije oblikujete v treh datotekah, tako da vanje 
razdelite besedilo prispevka, grafični del ter podatke o prispevku in avtorjih:

DATOTEKA 1 (primer: stres-orig.doc)
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To je besedilo, ki vsebuje celoten prispevek, brez podatkov o avtorju. Naslov datoteke naj vsebu-
je ključno besedo iz naslova prispevka brez navedbe imena avtorja/avtorice. 

DATOTEKA 2 (primer: stres-tabeleslike.doc)
To je datoteka s slikami, tabelami, grafi.

DATOTEKA 3 (primer: stres-prva stran.doc)
To je prvi list prispevka, ki naj vsebuje (če je članek po dogovoru napisan v katerem od dru-

gih jezikov, morajo biti informacije tudi nujno v slovenskem in angleškem jeziku):

- naslov prispevka
- ime in priimek avtorja/avtorice 
- ključne besede: naj jih ne bo manj ko tri in – če ni nujno – ne več ko šest;
- prevod ključnih besed v angleški jezik
- povzetek: obsega naj 10―15 vrstic in v njem naj bodo zapisane najpomembnejše ugotovit-

ve (sklepi) prispevka. Ne uporabljajte formulacij tipa „Prispevek predstavlja rezultate raziska-
ve ...” ipd., temveč te rezultate (ali sklepe ipd.) na kratko obnovite. 

- prevod povzetka v angleški jezik
- osnovne informacije o avtorici/avtorju: informacija o avtorju ali avtorici naj vsebuje samo 

najosnovnejše podatke (npr. „Dr. X Y je docentka za sociologijo na Fakulteti za socialno delo v 
Ljubljani, predsednica Društva za realitetno terapijo Slovenije). Avtorji ali avtorice morajo ob-
vezno pripisati svoj naslov, telefonsko številko in elektronski naslov in posebej označiti avtorja 
in podatke, kamor želite prejemati informacije o vašem prispevku.

Vaše besedilo bosta recenzirala dva strokovnjaka s področja, s katerim se ukvarja vaše bese-
dilo. Recenziji sta anonimni, ne avtor prispevka in ne recenzenta ne bosta vedela drug za druge-
ga. Po končanem redakcijskem postopku in strokovnih recenzijah bomo izvod prispevka vrnili 
avtorjem, skupaj z recenzijama in kratkim mnenjem urednika glede sprejetja besedila v objavo. 
V primeru, da je prispevek sprejet v objavo, upoštevajte vse prejete pripombe, popravke in suge-
stije ter pripravite končno verzijo prispevka. Poslana končna verzija besedila pomeni tudi vašo 
potrditev, da prispevka v podobni ali enaki obliki ne boste objavili v drugi reviji brez soglasja 
izdajatelja. Uredniški odbor in izdajatelj ne prevzemata odgovornosti za strokovna mnenja in 
trditve, ki so jih podali avtorji posameznih besedil.

V končni verziji naj bo prva stran besedila takoj za naslovom prispevka dopolnjena še z ime-
nom in priimkom avtorjev, imenom inštitucije, kontaktnimi podatki in morebitnimi dodatnimi 
informacijami o financerju študije, o tem, da je bil prispevek predstavljen na kakšnem od kon-
gresov, ali zahvalo. Končno verzijo v elektronski obliki pošljete na naslov glavnega urednika.

Uredniški odbor revije KAIROS
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NAROČILNICA za KAIROS – slovensko revijo za psihoterapijo 
KAIROS—Slovenska revija za psihoterapijo je uradna revija Slovenske krovne zve-

ze za psiho te ra pijo. Na leto izidejo štiri številke. V njej so objavljeni prispevki z vseh po-
dročij psi ho tera pije in tudi z njenih mejnih interdisciplinarnih področij. Glavni cilji revije je 
vzpo dbu jati ra zvoj psihoterapije kot samostojnega poklica in kot samostojne znanstve-
ne discipline, ki se bo vedno bolj vpenjala tudi v akademski svet tako na Slovenskem 
kot v tujini. Zato želimo z re vijo v čim krajšem času prodreti v mednarodne bibliografske 
baze in promovirati slovenske psihoterapevte in psihoterapevtke tudi zunaj naših meja. 
Prav tako želimo prispevati k odprtosti in dialogu med različnimi psihoterapevtskimi pri-
stopi. Po eni strani hočemo z revijo vzpodbujati objavo izvirnih znanstvenih člankov po 
drugi strani objavo strokovnih prispevkov, ki poročajo o strokovnem delu in raziskovanju 
v praksi. In nenazadnje želimo prispevati k izmenjavi stališč, izkušenj, mnenj ter dilem 
v zvezi z aktualnimi psihoterapevtskimi temami in izzivi. Naročnina velja do preklica.
Naročilnico najdete tudi na spletni strani SKZP: www.skzp.org/kairos

LETNA NAROČNINA - 4 številke v 2 zvezkih. (v ceno je že vračunan 20 % DDV):
- za pravne osebe 44 EUR,
- za fizične osebe in knjižnice 34 EUR,
Naročilo velja do preklica

Naročam(o) Slovensko revijo za psihoterapijo – KAIROS.

Št. izvodov ______________

Status naročnika (ustrezno podčrtajte):     pravna oseba     fizična oseba     študent/ka

PODATKI O NAROČNIKU:

Ime in priimek: ____________________________________________________

Naziv institucije*: __________________________________________________

Ulica: ____________________________________________________________

Poštna številka ___________________ Kraj ____________________________

Matična številka*____________________  Davčna številka*________________

Davčni zavezanec (ustrezno obkrožite)  DA  NE

Kontaktna oseba*: _________________________________________________

Naročilnico pošljete po e-pošti kairos@skzp.org 

Podpis _____________________________   Žig*

* PoDatKE VPIšEjo PRaVNE oSEbE

Uredništvo


