
PRVI DAN SREČANJA BODO NAŠI GOSTJE: 

PETEK, 4. 2. 2022 

8:30–8:45 Pozdrav in uvod 

 

Maja Sedmak Cvelbar, predsednica društva Sloventa 

8:45–10:15 Plenarno predavanje:  

Miran Pustoslemšek: Forenzična psihiatrija in nasilje 

V okviru forenzična psihiatrije so obravnavani bolniki, ki zaradi 
neprištevnosti dobijo ukrep obveznega zdravljenja in varovanja v bol-
nišnici, prav tako tudi zaprte osebe, ki imajo indikacijo za zdravljenje v 
psihiatrični bolnišnici. V predavanju bo predstavljena tudi ambulantna 
obravnava zaprtih oseb. Zaradi velike zastopanosti disocialne osebnos-
tne motnje in psihopatije v omenjeni populaciji bo predstavljena tudi ta 

tematika. 

Mag. Miran Pustoslemšek, dr.med. spec. psihiatrije, kulturni antropolog, vodja Enote za 
forenzično psihiatrijo UKC Maribor, član Biroja Pompidou Group, službe Sveta Evrope za 
področje drog. Večletni kolumnist sobotne priloge časopisa Večer. 



10:15–10:30 Odmor 

10:30 – 11:30 Predavanje: 

Geethan Ananthan, When there is “NO-TWO” what will “ONE” fight 
for? 
Diskriminacija vodi v nasilje, razlikovanje ohranja dostojanstvo 

Ljudje smo del sistema sesalcev in smo se razvili kot socialna bitja. To, 
kar se dogaja v posamezniku, se odraža v odnosu z drugimi. Za 
preživetje posameznika in družbe je zato nujno so-bivanje. 

V tej delavnici bomo obravnavali tri poglavitna vprašanja. 
Kaj olajša so-bivanje? 
Kaj onemogoča so-bivanje? 

Kaj vodi do nasilja v sistemih so-bivanja? 

Po mnenju avtorja je vir nasilja diskriminacija. Diskriminacija pomeni, da nekomu dajemo 
prednost pred drugim. S tem sprejemamo odločitev, da izključimo ali upoštevamo neko 
čustvo, občutek, osebo ali pa družbeno skupino. Zanikana čustva ali občutki vedno pretijo, da 
se bodo prelili in ustvarili kaos. Ob poskusih upravljanja zavrtih čustev se velikokrat srečamo 
s polarno nasprotnimi občutki, kot so užitek in bolečina, ponos in sram itd. Nato ustvarimo 
preferenco do enega občutka nasproti drugemu in s tem ustvarimo prostor za diskriminiranje 
in notranji konflikt. Kadar so ti notranji občutki diskriminacije zelo intenzivni, vodi to v 
opuščanje, tlačenje in celo zanikanje delov selfa. 

Ti notranji konflikti, ki jih ni mogoče uravnavati, so potem projicirani v socialne sisteme in 
onemogočajo so-bivanje socialnih bitij, kar vodi do diskriminacije in posledično v nasilje. 
Pelje v situacije, v katere so človeška bitja vključena ali izključena, ter lahko pripadajo ali ne 
pripadajo družbi ali narodu. Tisti, ki jim pripadajo, lahko koristijo in delijo resurse; tisti, ki 
jim ne pripadajo, pa so lahko prikrajšani za najosnovnejše potrebe. Osebe, ki bodo 
prikrajšane, bodo občutile sram, osebe pa, ki bodo imele moč, da takšna načela vsiljujejo, 
bodo občutile ponos. Sram in ponos sta dve plati kovanca, ki vplivata na zatirane in na 
zatiralce, da s silo uveljavljajo svoja načela. Kjer obstaja ponos, bo sledil sram in kjer obstaja 
sram, bo vzklilo hrepenenje po ponosu. 

V prisotnosti sramu in ponosa je pod vprašajem dostojanstvo. Teh polarnosti se ne moremo 
izogniti, saj so del naše zavesti, ki je razdvojena. Da bi dosegli so-bivanje nasprotujočih si 
delov selfa in da bi družba obravnavala vse svoje člane z dostojanstvom, je potreben ne-
diskriminirajoč um. 
  
Narava ne-dvojnega zavedanja (angl.- “no-two consciousness” ali Advaitha) je ne-
diskriminativno opazovanje. Pri prakticiranju ne-diskriminativnega stanja zavesti vam lahko 
pomagata filozofiji ne-dvojne zavesti (Adi Shankara) in praksa Vipasssane (Buda). Učenje 
uravnavanja dvojne zavesti (diskriminativnega uma) z ne-dvojno zavestjo omogoča razvoj 
pomirjenosti in so-bivanja nasprotujočih si delov selfa, čustev in občutkov. Razvoj od 



diskriminacije do diferenciacije različnih delov nas samih, ki imajo različne potrebe, se razširi 
tudi na zunanji svet. Dokazi takšne transformacije se bodo pokazali v potrpljenju, samo-
raziskovanju, dialogu in etičnih praksah. S tem se zmanjšata notranji boj in nasilje, zamenja 
pa ju vseobsežen občutek dostojanstva in zavedanje, da sem in smo OK, ki se razširi tudi na 
zunanji svet.  

Geethan je psihoterapevt in izkušen coach na področju organizacijskih sprememb. Živi v 
mestu Chennai v Indiji in je vodja inštituta Nibanna. Za več informacij lahko obiščete spletne 
strani inštituta www.nibbanaindia.com in www.nibbanatheraphy.com. Predavatelj je iskalec 
modrosti, sistematični mislec in avtor. 

11:30 – 11:45 Odmor 

11:45 – 12:45 Supervizijska skupina 

Geethan Ananthan 

12:45 – 14:15 Odmor za kosilo 

14:15 – 15:15 Predavanje: 

Blažka Plahutnik Baloh, LGBTIQ+ skupnost in nasilje: od zatiranosti 
do ponosa 

LGBTIQ+ osebe sodijo med najranljivejše družbene skupine, ki zaradi 
osebnih okoliščin pogosto doživljajo različne oblike nasilja. Fizično, 
psihološko ali ekonomsko nasilje se velikokrat začne v domačem 
okolju, po tem ko oseba razkrije svojo spolno usmerjenost in/ali 
identiteto. Poleg nasilja v družinskem kontekstu se LGBTIQ+ osebe 
spoprijemajo z vsakodnevno diskriminacijo, homo/bi/transfobijo in 
nasiljem v širši družbi, ki je kljub družbenemu napredku vseprisotna 
tudi v današnji družbi.  

Izsledki raziskav kažejo na povezavo med opresivnimi situacijami in negativnimi vplivi na 
duševno zdravje LGBTIQ+ oseb, katerim so še posebej izpostavljene osebe z več 
manjšinskimi osebnimi okoliščinami. Po konceptu modela manjšinskega stresa (Meyer, 2003, 
2007) so LGBTIQ+ osebe podvržene diskriminaciji, predsodkom in nasilju, ki izzovejo 
kronični stres, ki se odraža v različnih oblikah psihološkega distresa. Kljub temu vse 
LGBTIQ+  osebe, ki doživljajo nasilje, ne razvijejo simptomov psihološkega distresa. 
Nekatere izmed njih prav zaradi omenjenih izkušenj razvijejo boljše strategije samoregulacije 
in rezilientnosti. 

V teku predavanja bomo preko praktičnih izkušenj in izsledkov raziskav pregledale/i različne 
izkušnje nasilja LGBTIQ+ oseb ter načine, kako se z njimi spoprijemajo glede na faze 
sprejemanja lastne spolne usmerjenosti in/ali identitete. S poudarkom na družbenih 



okoliščinah bomo spoznale/i različne načine podpore in možne doprinose na področju 
duševnega zdravja strokovnjak-inj/ov ter splošne družbe za zmanjševanje nasilja nad 
LGBTIQ+skupnostjo.  

Blažka Plahutnik Baloh, mag. psih., društvo Legebitra je dodiplomski in magistrski študij 
zaključila na Oddelku za psihologijo Univerze v Ljubljani, kjer trenutno nadaljuje 
izobraževanje na doktorskem študiju smeri Aplikativne psihološke študije.  
Po magisteriju in opravljenem strokovnem izpitu na področju socialnega varstva se je pred 
petimi leti zaposlila na Legebitri, kjer je skozi študij pridobivala izkušnje kot prostovoljka.  
Njeno trenutno delo obsega predvsem individualno psihološko podporo LGBT+ osebam, 
večinoma s poudarkom podpore transspolnim osebam v različnih stopnjah potrditve spola. 

15:15 – 15:30 Odmor 

15:30 – 17:00 Predavanje: 

Jelena Vrsaljko, Zaščita pri delu z različnimi klienti 

Delo s klienti, ki so označeni za drugačne, s seboj prinese nekaj 
posebnosti. Zanimivost pri delu z njimi je zagotavljanje varnosti, 
dovoljenj in notranje moči. Včasih značilnosti kulturnega skripta 
otežijo izvajanje terapevtskih vaj in implementiranje terapevtskih 
spoznanj. V tej delavnici bomo osvetlili več nivojev varnosti pri 
delu s klienti, ki so označeni za drugačne.  Najprej se bomo 
dotaknili naših kontaminacij in odkrivanja slepih peg, nato bomo 

obravnavali skript in povezavo z drugačnostjo na dveh primerih iz prakse. Na koncu bomo 
obravnavali kulturni skript in področja, na katera moramo biti terapevti pozorni, da lahko 
zagotovimo varnost v terapevtskem procesu. 

Jelena Vrsaljk, Avtorica je leta 1997 diplomirala iz študija socialnega dela v Zagrebu. Leta 
2006 je pridobila certifikate NLP trenerja in trenerja za humanistični pristop v nevrolingvis-
tičnem programiranju (HNLP) in certifikat za coach-a na Mednarodnem inštitutu za humanis-
tično nevrolingvistično psihologijo v mestu Lancaster. Leta 2015 je opravila CTA izpit, leta 
2016 pa postala učitelj in supervizor v transakcijski analizi (PTSTA). Ima 15 let bogatih 
izkušenj dela s klienti na področju izobraževanja, psihoterapije in coachinga. 



17:00 – 17:15 Odmor 

17:15 – 18:15 Predavanje: 

Ksenja Kos, Razvoj samoregulacije 

Predstavljena bo razlika med samoregulacijo in samokontrolo, na 
kateri temelji razlika med močjo volje in energetsko opremljenostjo 
za procesiranje stresa. Ta razlika je zelo pomembna, saj nam odpira 
pot za osvobajanje izpod determinističnega razmišljanja in vabi v 
raziskovanje tega, kar preko telesa in vedenja sporočajo otrok, mla-
dostnik ali odrasla oseba. 

Samoregulacija je učni in ne dedni process, ki se je otrok uči le 
preko koregulacije odraslih. Brez zmožnosti samoregulacije človek 
izgublja dostojanstvo in se lahko oprime primitivnejših oblik 
preživetja iz nižjih možganskih struktur, med katere sodi tudi nasil-

je. Za razvoj odgovornosti in moči volje, kar spada v področje samonadzora, je samoregulaci-
ja predpogoj. Predstavljen bo koncept limbične resonance kot proces, preko katerega se doga-
ja koregulacija.   

Ksenja Kos, CTA, univ.dipl.ped. in prof.soc., dela v zasebni psihoterapevtski ordinaciji z otro-
ki, mladostniki in odraslimi. Pri delu z otroki in mladostniki sodeluje z njihovim okoljem, kar 
pomeni delo s starši in s šolo. Pri obravnavi otrok se aktivno poveže s šolo in preko psihoe-
dukacije ter strokovnih konzultacij soustvarja otroku okolje, ki ga ta potrebuje pri procesiran-
ju svojih težav in za bolj zdrav razvoj. 

Vključena je v kanadski študij samoregulacije pri dr. Stuart Shankerju in dr. Susan Hopkins. 

SOBOTA, 5. 2. 2022 

8:30 – 10:00  Predavanje: 

Katja Zabukovec Kerin, Vračanje moči po izkušnji nasilja 
v intimno-partnerskih odnosih in družini.  

Izkušnja nasilja žrtvam vzame moč, življenjski prostor in 
dostojanstvo. O tem pogosto spregovorijo v nevladnih orga-
nizacijah, ki v Sloveniji že 30 let delujejo na področju 
preprečevanja in ustavljanja nasilja. V predavanju bo preda-

vateljica predstavila njihove izkušnje pri delu z žrtvami nasilja, pa tudi s tistimi, ki nasilje 
povzročajo. Še posebej bo poudarila, kako smo lahko žrtvam v pomoč v procesu vračanja 
moči in kako jih krepimo, da bodo nasilje zgodaj prepoznale in zmogle za svojo varnost 
poskrbeti tudi same. Spregovorila bo tudi o psihičnem nasilju, saj je družbena toleranca na 
tem področju največja in to vrsto nasilja pogosto spregledamo. 



Katja Zabukovec Kerin je soustanoviteljica in predsednica Društva za nenasilno komunikaci-
jo, nevladne organizacije, ki se ukvarja s preprečevanjem in ustavljanjem vseh vrst nasilja, 
zlasti nasilja v družini. Že več kot 25 let je izvajalka preventivnih in svetovalnih programov za 
žrtve in storil-ce/ke nasilja ter predavateljica. Je članica več delovnih skupin za spremembo 
področne zakonodaje, kamor prenaša raznovrstne izkušnje iz prakse. Bila je tudi članica de-
lovne skupine za pripravo novele Zakona o preprečevanju nasilja v družini. 

O Društvu za nenasilno komunikacijo: 

Društvo za nenasilno komunikacijo je strokovno prepoznana nevladna organizacija, ki ponuja 
programe za delo z žrtvami, povzročitelji/cami nasilja ter preventivne programe. Društvo ima 
status humanitarne organizacije, organizacije, ki deluje v javnem interesu, vsi njihovi pro-
grami so verificirani. Programi obsegajo preventivne delavnice in predavanja, svetovalno 
delo z žrtvami in povzročitelji/cami nasilja, treninge socialnih veščin, treninge starševskih 
veščin, pravno pomoč, zagovorništvo in varne hiše. Je član več mednarodnih strokovnih 
združenj in mrež. 

10:00 – 10:15 Odmor 

10:15 – 11:45 Delavnica: 

Anna Zuykova, !Kadar se zunanji svet trese”. Tehnike 
samopomoči za kliente in strokovnjake. 

Kadar izgubljamo zunanje opore in imamo občutek 
izgubljenosti, nemoči, odtujenosti, je pomembno, da se spomn-
imo na oporo, ki jo imamo vedno – znotraj nas. Preko različnih 
pristopov, kot so transakcijska analiza, čuječnost, igralska ter-
apija in drugi, bomo na podlagi bio-psiho-socio-spiritualne 

paradigme raziskali načine in instrumente samopodpore, centriranja in ravnotežja. Govorili 
bomo o teoretičnih zasnovah in praktičnih izkušnjah ter zbirali vsak svoj »kovček instrumen-
tov«. Lastna pomirjenost prispeva k zmanjševanju nasilja v družbi in  v stiku s svojim telesom 
bolje začutimo svoje dostojanstvo. 

Anna Zuykova, TA, psihologinja, sociologinja in specializantka TA v psihoterapiji. Anna 
Zuykova je TA psihoterapevtka v drugi generaciji, prihaja iz Moskve (Rusija), že 8 let živi in 
dela v Sloveniji. Po izobrazbi je univ. dipl. sociologinja, psihologinja, specializantka TA v psi-
hoterapiji in igralka. Ukvarja se tudi z improvizacijskim gledališčem in razvija metodo 
igralske terapije. Večinoma dela s priseljenci (najstniki in odraslimi, pari) in ranljivimi 
skupinami po celem svetu, v angleščini, ruščini in slovenščini. Izvaja tudi delavnice igralske 
terapije za strokovnjake (psihologe, socialne delavce, predavatelje) in kreativni coaching za 
podjetja. 



11:45 – 12:00 Odmor 

12:00 – 13:00 Predavanje: 

James Sedgwick, Nasilje, zavedanje in kontekst: razlogi za skrb, temelji 
za upanje 

V zadnjih dveh letih se je svet tresel od globalne pandemije, ki je vsilila 
nenadne in pogosto neželene spremembe v naša vsakdanja življenja. Kar 
je morda težje opazno je, da se je pandemija zgodila v obdobju, v katerem 
je zahodna liberalna demokracija v zatonu, topi se zaupanje v naše insti-
tucije, naš javni diskurz je naraščajoče razgret, hkrati pa je vse manj in 
manj zaupanja v našo kolektivno sposobnost, da stopimo skupaj in rešu-
jemo svoje probleme. Verjetno so ravno ta "popolna nevihta#, virusne nad-

loge in družbeni upad tisti, ki najbolj razložijo porast, sleherno porast nasilja in državljanskih 
nemirov.  

Zame kot transakcijskega analitika je najbolj žgoče vprašanje, ali ta novi svet od nas zahteva, 
da prepoznamo tudi nove načine dela znotraj naših klientov in razumevanje, zakaj iščejo našo 
pomoč?  

Ugotovimo lahko, da moramo veliko bolj govoriti o tem, kar se dogaja med ljudmi, kot o tem, 
kar se dogaja znotraj njih. V svojem predavanju bom predstavil ideje iz preoblikovane 
transakcijske analize, ki skuša razumeti posameznike in posameznice ter njihova ego stanja 
kot iztočna in so-oblikovana skupaj s pripadajočimi konteksti ter tako vselej ranljivo dovzetna 
za določene kontekstualne pomankljivosti.  

Kadar razmišljamo o tem, kako pomagati našim klientom in klientkam, da se premaknejo od 
jeze naprej in nazaj k avtonomiji, bom predlagal, naj razmišljamo o našem delu kot o delu, ki 
omogoča osebam, da spet najdejo zaupanje, razumevanje in sposobnosti. Transakcijski anali-
tiki kot taki sveta ne moremo spremeniti,  lahko pa vsaj pomagamo nekaterim ljudem do večje 
učinkovitosti pri spreminjanju njihovega sveta. 

Dr James M. Sedgwick PhD, MSC, MA je certificiran transakcijski analitik in psihoterapevt, 
registriran in delujoč v Birminghamu, v Veliki Britaniji. Je avtor dela Contextual Transac-
tional Analysis: the inseparability of self and world ("Kontekstualna transakcijska analiza: 
neločljivost sebe in sveta#), izdano pri založbi Routledge. V delu opisuje nov pristop v 
transakcijski analizi, s pomočjo katerega raziskuje, kako razumeti nekatere oblike psi-
hološkega trpljenja v luči družbenega in političnega konteksta ob njihovem vzniku. Trenutno 
dela kot višji predavatelj s področja svetovanja in psihoterapije na Univerzi Newman v Birm-
inghamu in je vodja programa za pridobitev magisterija iz integrativne psihoterapije. Živi v 
Birminghamu, v Veliki Britaniji.  



13:00 – 14:00 Odmor za kosilo 

14:00 – 15:30 Delavnica (Omejeno število udeležencev, 20) 

Tanja Krist, Z roko v roki s samosaboterjem 

Ko se pri psihoterapevtskem delu srečamo s "saboterjem#$to pogosto 
pomeni oviro pri našem delu. Zato včasih saboterja doživljamo kot 
negativnega; v klientovem življenju pa ima saboter pomembno vlo-
go. V delavnici bomo ta pomen raziskali in iskali načine, kako klien-
tu pomagati do sprejemanja svojega "saboterja#. Pregledali bomo 
načine dela, da bo "saboter’ čim manj oviral napredek ter koristil pro-
cesu. 

Tanja Krist, PTSTA-P, prof. Športne vzgoje, je certificirana psihoterapevtka TA, učiteljica in 
supervizorka (PTSTA-P). V svoji zasebni praksi v Naklem in Ljubljani deluje od leta 2012. 
Specializirana je za delo z ljudmi z depresijo, anksioznostjo in osebnostnimi motnjami. Tanja 
pri svojem delu uporablja relacijski pristop in pri tem daje delu s "saboterjem#$pomemben 
prostor.   

15:30 – 15:45 Odmor 

15:45 – 17:15 Predavanje: 

Aleš Živkovič, Odvisna osebnost in medosebna odvisnost: Od 
travme do identitete do travme 

Aleš Živkovič, MSc (TA Psych), PTSTA(P) bo imel predavanje in 
klinično supervizijo na letnem strokovnem srečanju Slovenije. 
Predavanje bo vsebovalo teme odvisne osebnostne motnje, me-
dosebne odvisnosti in  etiološke, intrapsihične in na medosebnos-
tne značilnosti odvisnosti, vključno z njenimi manifestacijami v 
terapevtskem okolju. 

Ogledali si bomo razvojni izvor odvisnosti, s posebnim poudarkom 
na otrokovi razvojni potrebi po gratifikaciji, ko skrbnikove patološke potrebe preglasijo 
otrokove prirojene avtentične potrebe. Posebej se bomo osredotočili na povezanost neupošte-
vanja razvojnih potreb, vključno z zlorabo in z oblikovanjem značilnosti odvisnostne oseb-
nosti. 

Ogledali si bomo, kako se z oblikovanjem odvisnosti kot dela identitete, vedno znova ponavl-
ja neupoštevanje razvojnih potreb v odnosih odrasle osebe in kako je identiteta odvisna prav 
od tega neupoštevanja (kršenja). Predstavil bo temeljne raziskave na to temo. 

Govoril bo tudi o vidikih transferja in kotratransferja v procesu obravnave odvisnosti v klin-
ičnem okolju ter o negativnih terapevtskih reakcijah, zastojih klient-ov/k, odporu v procesu 
obravnave in o samosabotaži. 



Aleš Živkovic, MSc (TA Psych), PTSTA(P), CTA(P) je psihoterapevt z registrirano prakso  pri 
Britanski zvezi za psihoterapijo v Veliki Britaniji (UKCP). Je tudi supervizor in učitelj. V 
Londonu vodi prakso klinične psihoterapije in supervizije. Je redni učitelj na Bernovem inšti-
tutu v Nottinghamu, kjer poučuje kot eden izmed tutorjev izpitne komisije. Opravlja tudi redno 
mednarodno poučevanje kot gostujoči tutor. Kot doktorand raziskuje učinkovitost TA psi-
hoterapije pri obravnavah osebnostnih patologij s poudarkom na strukturalni spremembi. 
Njegova strast so diverziteta, družbena dinamika, razvoj teorije, pisanje in z dokazi podprta 
klinična praksa.  

17:15 – 17:30 Odmor 

17:30 – 18:30 Supervizijska skupina 

Aleš Živkovič 

18:30 – 18:45 Zaključek srečanja 


