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Vaja: 
Vabim vas, da za minuto, dve zaprete oči, seveda lahko vajo delate tudi z odprtimi očmi, kot 
vam je lažje, se sprostite na vaših sedežih, kot se pač sprostiti da, zaprete oči in vsak zase 
naj pomisli kako mu je bilo pred to delavnico. Kakšna pričakovanja je imel, določena ali 
neka splošna? Kakšna so bila vaša pričakovanja glede samega prihoda v ta hotel, glede 
ljudi, ki so tukaj, glede prostora v katerem se sedaj nahajamo, glede mene – tisti, ki me že 
poznate, katere misli o meni in delavnici ste imeli in jih imate, in tiste, ki me vidite prvič – 
za kakšna so se vaša pričakovanja zaenkrat izkazala? Samo zavedajte se svojih misli, 
občutkov, telesa, ne vrednotite, ne kritizirajte tega, kar dobite. Vse je ok tako kot je. 
 
Vidimo torej, da v vsak odnos, vnašamo tudi del sebe, naše izkušnje iz preteklosti 
nehote vplivajo na naše sprejemanje sedanjosti in vplivajo na odločitve za naprej.  
Glede na študije, ki kažejo, da pri izidu terapije ni tako zelo pomembna modaliteta 
terapevta, kot sam odnos klient-terapevt, se mi zdi pomembno, da se kot terapevti 
zavedamo kaj mi sami prinašamo v polje, kjer se ustvarja nova zgodba s klientom. 
Katere vsebine vnašamo, katerih ne, in seveda tudi kakšen učinek imajo klienti na 
nas? Kako se naša zgodba spreminja, ker smo vsakodnevno v kontaktu z ljudmi, ki 
so travmatizirani, imajo težave v odnosih, se bojujejo z življenjem v tem svetu – na 
katere naše gumbe pritiskajo, kateri naši spomini pridejo ob njih na plan, kako 
njihov uspeh ali neuspeh vpliva na našo samopodobo in občutek, da smo ok kot 
terapevti in ljudje?  
 
Kako pa smo pravzaprav razvili občutek sebe – občutek kdo smo mi in kdo drugi? 
 



 
 
 
 

OBLIKOVANJE 
OBČUTKA SEBE 

• Berne – lakota po dražljajih, prepoznanju, strukturi – 
doživljanje sebe in drugIh se izgrajuje v procesu 
medosebne izmenjave;  

• kaj je bilo prej življenjske pozicije ali prepričanja? 

 

• HARGADEN H. IN C. SILLS (TA – RELATIONAL PERSPECTIVE, 
2010) 

 

• IZHAJATA IZ SPOZNANJ DANIELA STERNA IN HEINZA 
KOHUTA (teorija objektnih odnosov, Sternova teorija o 
oblikovanju občutka sebe in odnosnosti, teorija 
navezanosti) 



Primarni diadni odnos 
otroka s skrbnikom 

• Ključen za preživetje 

• Ključen pomen za 

mentalni in fiziološki razvoj  

• Porajajo se zametki 

identitete, razvijajo se 

temeljni modeli o sebi in 

drugem, o “sebi-z-drugim”.  



C0 - P0   

C0 - EMERGENT SELF  
PORAJAJOČI OBČUTEK SEBE 
 
0-2 MESECA 
 
DOJENČEK SPREJEMA SVET PREKO SENZORNIH IZKUŠENJ 
(VONJ, OKUS, SLUH, DOTIK, VID) 
 
ČUSTVENI SVET JE TESNO POVEZAN Z VITALNIMI PROCESI – 
LAHKO GOVORIMO O VITALNOSTNIH OBČUTKIH 
 
OBČUTEK POVEZANOSTI Z OKOLJEM SE ODRAŽA NA 
TELESNEM NIVOJU (mama, ki pride, poskrbi zanj, ga potolaži, 
zaziblje) – nastaja P0 



A0 

A0- KOHERENTNI OBČUTEK SEBE 
 
PRESEK TELESNIH DOŽIVLJANJ, PORAJAJOČEGA 
OBČUTKA SEBE IN ODZIVANJA SKRBNIKOV NA 
OTROKOVE POTREBE 
 
ZELO PRIMARNI PROCESI, DO KATERIH NE MOREMO 
DOSTOPATI PREKO  SPOMINSKIH PODOB, MISLI – 
TELO  NOSI  SPOMIN 
 
OTROKOVA IZKUŠNJA S SKRBNIKOM, KI SKRBI ZA 
NJEGOVO POČUTJE (SELF-REGULATING OTHER) 
POSTANE OSNOVNI DEL OTROKOVEGA OK OBČUTJA 
SEBE 



A0  

• „GOOD ENOUGH MOTHER“ – DOJENČEK LAHKO 

INTEGRIRA SVOJE PRIMARNE OBČUTKE IN NJEGOV 

OBČUTEK SEBE SE RAZVIJA 

 

• KADAR PA JE S STRANI POMEMBNE DRUGE OSEBE 

ZAPOSTAVLJEN, ZLORABLJEN, IGNORIRAN, NJEGOVO 

NOTRANJE DOŽIVLJANJE LAHKO POSTANE NEVZDRŽNO 

 

• OTROKOV A0 TAKO OSTANE NEPOPOLEN, NEINTEGRIRAN 

IN PREKO TE IZKUŠNJE SE OBLIKUJE A1 IN P1 (RAZCEP) 

http://www.postpartum.net/Get-the-Facts.aspx


C0 : C1 
 

• PORAJAJOČI OBČUTEK SEBE (EMERGENT SELF - C0) 

TAKO SLUŽI SKOZI CELOTNO OTROŠTVO (IN SKOZI 

ŽIVLJENJE) KOT „BAZA OTROKOVE ZMOŽNOSTI ZA 

UČENJE IN KREIRANJE“ 

 

• C0 JE TUDI BAZA RELACIJSKIH POTREB - 

ZADOVOLJENE ALI NE, TVORIJO C1 – JEDRNI 

OBČUTEK SEBE (CORE SELF – C1)  - KAKO SEM JAZ Z 

DRUGIMI IN KAKŠEN SEM JAZ V NASPROTJU Z 

DRUGIMI ? 

 

 

 

 

 



NE SAMO POMEMBNI 
DRUGI 

* TUDI ŽIVLJENJSKE 
RAZMERE, SITUACIJE 
VPLIVAJO NA 
OBLIKOVANJE SELFA  
 
* TUDI OTROK SAM IMA 
VPLIV SVOJ SELF 
(njegova lastna moč, 
njegove posebnosti) 



ZAVEDANJE SEBE – 
SAMO PREKO ODNOSA 
Kjer ni TI, ni tudi JAZ.  

 

JAZ in TI pa se 
porajata iz tistega, 
kar je VMES-NOST.  

 

To je prostor, kjer se 
lahko JAZ in TI 

ustvarjata. 
 



O PRINCU, KI JE MISLIL, DA JE PURAN  
(iz zgodb Rabina Nachmana, iz Ukrajine, 18. stoletje,  
priredil Gedaliah Fleer, prevod Barbara Repinc Zupančič) 
 
 
Nekoč, pred davnimi časi, v kraljestvu za sedmimi vodami in sedmimi gorami, 
je živel mogočni kralj, ki je imel vse, kar si kralj lahko poželi. Med njegovimi 
najbolj dragocenimi stvarmi, je bil njegov sin, mladi princ. Skupaj z ženo sta 
poskrbela, da je njun sin imel vse kar si je zaželel, najlepša oblačila, najboljše 
jedi, najboljšo izobrazbo.  
 
Nekega dne pa sta kralj in kraljica doživela svojo najhujšo grozo – princ je 
zbolel. Odločil se je, da je puran. Slekel je vsa svoja oblačila in se zatekel pod 
kraljevo mizo. Odklonil je kraljevo hrano in pričel pikati ostanke pod mizo, 
kosti in drobtine, ki so padle od obedovalcev. Prhutal je s svojimi papirnatimi 
krili in se tako glasno puranje oglašal, da so gostje morali nositi ščitnike za 
ušesa. Kralj je za svoje goste pripravil tudi posebne ščitnike za stopala, da so se 
zaščitili pred njegovim kljuvanjem. 
 
Kralj je bil čisto iz sebe, ni vedel kaj naj stori. Poslal je sporočilo med vse 
največje zdravnike in psihologe v deželi. Vendar nihče ni vedel kako naj 
pomaga mlademu princu. Kralj je bil, navkljub vsemu denarju in moči, ki jo je 
imel, brez moči. 
 



Nekega dne pa je prišel do kralja star modrec, ki je slišal za kraljevo težavo, in 
rekel »Dovoli mi, da živim v tvojem domu in se mogoče spoprijateljim s tvojim 
sinom. Bodi potrpežljiv in pomagal mu bom, da mu bo bolje.« Razložil mu je, da 
se mu bo njegova metoda zdela mogoče malo čudna, vendar se mora izvesti tako 
kot on želi. Kralj je privolil ter tudi svoje služabnike podučil naj sledijo zahtevam 
starca, pa četudi bodo čudne. 
 
Modrec je tako slekel svoja oblačila, se zavlekel pod kraljevo mizo in sedel poleg 
princa. »Kdo si ti in kaj si?« ga je vprašal kraljevi sin. »Tvoj prijatelj sem, puran, 
tako kot ti«, je rekel modri starec. »Imel sem občutek, da si mogoče osamljen in 
sem se odločil, da pridem k tebi in živim skupaj s teboj nekaj časa«. 
 
Minilo je nekaj tednov. »Purana« sta se privadila drug na drugega in postala 
dobra prijatelja. Jedla sta drobtine, pila iz plitkih krožnikov in razglabljala o 
prednostih, ki jih prinaša bivanje domače ptice v nasprotju z bivanjem ljudi. 
 
Neke noči, ko je imela kraljeva družina skupno večerjo, je modrec na skrivaj 
signaliziral kralju naj služabnika prineseta dve svileni halji in jih spustita pod 
mizo. Modrec je eno haljo hitro pograbil in si jo odel, in še preden je princ lahko 
odprl usta, je modrec rekel: »Svilena halja ne more ogroziti moje identitete 
purana«. Princ je malo pomislil, pokimal in se še sam oblekel v svileno haljo. 
 



Nekega dne je modrec signaliziral služabnikom naj mu vržejo dve srajci. Princu 
je dejal: »Zakaj misliš, da puran ne more nositi srajce? Lahko nosiva srajco in sva 
še vedno purana.«  In tako sta si oblekla še srajci. Čez nekaj časa pa na enak 
način še hlače. 
 
Nekaj dni kasneje je modrec ponovno signaliziral kralju. Kuhana govedina, 
pečen krompir in sveža zelenjava so bili postavljeni na tla, blizu modreca. Zelo 
zadovoljen, je modrec zagrizel v hrano in vzkliknil »Kako okusno! Krasno je biti 
dovolj sofisticiran puran, da lahko uživam človeško hrano!«. Princ se je strinjal 
in lačno pojedel svojo porcijo hrane. 
 
Kasneje je modrec zaprosil za srebrni pribor in rekel princu: » Navsezadnje, 
zakaj ne bi inteligentni purani želeli najboljše za sebe?« 
 
Nazadnje, po nekaj mesecih, se je modrec usedel za kraljevo mizo. Medtem, ko 
je jedel in pil s kraljevo družino, je nagovoril princa pod mizo: »Pridi, pridruži se 
mi. Hrana je enaka, vendar stoli prinesejo občutno razliko. Poleg tega, mi 
purani, lahko veliko ponudimo. Zakaj bi sami sebe omejevali in ostajali 
ravnodušni do sveta? Sigurno naše ideje lahko doprinesejo marsikaj dobrega 
človeštvu.«  
 
Kraljevi sin je sedel za mizo. Bilo je samo še od časa odvisno, da je ozdravel. 
 



Empatična transakcija 



Empatija ? 

„Točno vem, kako se sedaj počutiš!“ 

http://itsallaboutyou.typepad.com/.a/6a015391f7e9ea970b015435e5ea7a970c-pi


Hargaden&Sills 
 

Empatija ne pomeni, da se strinjamo s 

klientom, ali da ga suportiramo ali z njim 

simpatiziramo.  

 

Ne pomeni, da se izogibamo konfrontaciji z 

namenom, da ostanemo prijazni. Empatija 

je lahko težka, šokantna in konfrontativna. 

 

 



Carl Rogers : 
• „Biti z nekom na empatičen način, pomeni da za ta 

čas poleg sebe odložiš poglede in vrednote, ki jih 

imaš, zato da lahko stopiš v svet nekoga drugega 

brez nekih predpostavk. Na nek način tako svoj self 

postaviš na stran, to pa lahko stori samo nekdo, ki se 

počuti dovolj varnega znotraj sebe in ve, da se ne 

bo izgubil v svetu drugega, ki je lahko tudi čuden in 

bizaren, in da se bo lahko udobno vrnil v svoj svet, 

ko bo to želel. Verjetno ta opis pove, da biti 

empatičen pomeni kompleksen, zahteven, močen, 

a hkrati subtilen in nežen način bivanja.“ 



I-THOU (Martin Buber) 
• Ko sem kot terapevt prisoten in vključen v odnosu, 

ko dajem klientu občutek, da je pomemben in je 

komunikacija med nama odprta, rečemo, da 

ponujamo klientu I-Thou odnos. 

 

• Ob tem smo pripravljeni srečati klienta kot enovito 

osebo, brez analiziranja in poskusa oblikovanja.  

 

• Če pa enak odziv dobimo še z nasprotne strani  = 

najvišja oblika dialoga (I-Thou trenutek). 



I-It 
• Kot terapevti ne moremo biti ves čas v I-Thou obliki 

odnosa, saj se potrebujemo pogovoriti tudi o 

dogovoru, planih, potrebujemo paziti na čas, se 

pogovoriti o odsotnostih, reflektirati kaj se dogaja 

med nama, razmišljati in čutiti kakšen odziv ima 

klient na nas in kakšnega mi na njega. 

 

• I-It odnos sloni na naših preteklih izkušnjah, ljudi in 

stvari vidimo na podlagi tega kar že vemo. 

 



SO MOŽNE 
SPREMEMBE V 

ODRASLI DOBI? 
• Oblikovanje identitete se nadaljuje - npr. 

adolescenca, pa tudi kasneje v življenju, v 

pomembnih odnosih z drugimi.  

• Raziskave na področju nevroznanosti kažejo na 

plastičnost možganov, ki se lahko spreminjajo tudi v 

odrasli dobi – nove, drugačne izkušnje. 

• Če imamo v mislih travmo, tako iz otroštva kot v 

odrasli dobi, tako tiste enkratne kot kumulativne ter 

kako se „zapišejo“ v telo, je pomembno, da 

razumemo vsebine otroškega ego stanja. 

 



Terapevtovo lastno 
otroško ego stanje 

• Tudi, če večino časa delujemo na način I-it, in se 
zavedamo, da so trenutki I-Thou tisti, ki bodo imeli 
največji vpliv na našega klienta (zlasti na njegovo 
Otroško ego stanje, za katerega niso dovolj samo 
besede) je nujno, da poznamo vsebine svojega 
Otroškega ego stanja, da se zavedamo tudi svojih 
lastnih relacijskih potreb in primanjkljajev. 

 

• Tako bomo lahko za klienta dovolj močni, mirni, 
zaščitniški, empatični in sprejemajoči, ter da mu 
bomo sporočali, da je on, njegovi občutki, potrebe, 
hrepenenja, občutki, zahteve…več kot dovolj 
zame.  

 

 

 

 

 



Kaj mi govori moje lastno telo, občutki 
o klientu? 

Primer iz prakse: 

Klientka govori o ponovnih pregledih, ki jo čakajo – pred 
nekaj leti je bila operirana zaradi raka na maternici. 
 
Poslušam jo, povprašujem kako ji je, kaj načrtuje, opazujem 
tudi sebe in v meni se sprva oglasi strah, zatem pa velika 
praznina. Klientke ne čutim več, kot da bi bila med nama 
steklena stena. Kot, da ne smem do nje. 
Del strahu je verjetno njen. Preverim pri sebi – del mene je 
tudi malo prestrašen, negotov, tudi mene v bližnji 
prihodnosti čaka ginekološki pregled. Kaj, če tudi pri meni 
kaj odkrijejo?  
Kaj pa je s praznino? To ni moje, tega ne poznam. Želim biti 
z njo, ne želim stene. Je pa moja tema, da želim priti do 
drugih. 
 
 
 



Terapevtka:„Sonja, nekaj bi rada 
preverila s teboj. Sedaj, ko sem te 
poslušala, sem sprva začutila 
strah, in vem, da je povezan ne le 
s teboj, ampak tudi z menoj, saj 
sem tudi jaz ženska, ki hodi na 
ginekološke preglede in vem, da 
nikoli ni prijetno. Sploh ta 
občutek, ko čakaš na izvide.  
A poleg tega sem dobila občutek, 
kot da se je med naju naselila 
steklena stena – lahko te vidim, 
ne morem te pa več čutiti. Želim 
do tebe, a ne gre. Ti je to kaj 
znano? Poznaš to?“ 

Pozorni moramo biti pri 
deljenju sebe - 

selfdisclousure! Za to 
klientko je bilo ok, da sem 

delila moj strah – s tem 
nisem znižala pomena 

njenih občutkov, kar bi se 
lahko zgodilo pri katerem 

od drugih kleintov! 

Uporaba 
metakomunikacije – 

ubesedimo kaj se dogaja 
med klientom in 

terapevtom tukaj in zdaj. 



Sonja: (tiho, razmišlja) „Ja, to 
sem jaz. Jaz sem tista, ki 
postavim steno. Da me ne 
vidijo, da ne čutijo mojega 
strahu, moje negotovosti, 
zlasti mami, ker potem naredi 
paniko in je ona še bolj v 
stiski kot jaz.“ 
 



Terapevtka: „Kako ti je v tem 
trenutku, sedaj, z menoj?“ 
 
Sonja: (tiho, razmišlja) „Veš, zate 
mi pravzaprav ni treba skrbet. Ko 
sem danes prihajala sem, je bil tako 
dober občutek – da bom lahko na 
nekoga malo preložila in bo to 
zdržal.“ 
 
Terapevtka: Mhhm. 
 
Sonja: (vdihne). Paše. (se 
nasmehne) 
 



KOKREACIJA: MOJA IN NJENA IGRA, 

MOJA IN NJENA SKRIPTNA PREPRIČANJA 
(kako na nekem subtilnem nivoju sokreiramo odnos, kako se ujamemo v 

kokreacijo naših iger, naših skriptnih sistemov – kako je klientka moj osebni strah 

zelo dobro začutila in se odzvala nanj na način kot ga je bila vajena v odnosu z 

drugimi, zlasti z mamo – verjetno je že kot mala morala poskrbeti za druge, sebe 

pa odrezala stran; kako sem opazila pri sebi, da bi jo najprej rada rešila, stopila do 

nje – ker temu nisem sledila, je bilo mogoče stopiti iz igre). 

 

UPORABA METAKOMUNIKACIJE – NOVA 

IZKUŠNJA 

DELITEV SEBE – KDAJ, V KAKŠNI MERI? 



VAJA – POSLUŠANJE 
PESMI 

NAMEN VAJE: PREPOZNAVATI SVOJE VSEBINE, POVEZANE 
Z ODNOSI V TERAPEVTSKEM PROCESU 
 

DELO V PARU: 

 

• IZBERITE OSEBO, KI JE NE POZNATE IN JO POVABITE V PAR 

• NE PREDSTAVLJAJTE SE, NE GOVORITE O SEBI 

• DOLOČITE KDO BO KLIENT, KDO TERAPEVT 

 

• V VAJI SLEDITE NAVODILOM, OB TEM PA SVOJE MISLI, 
ČUSTVA, TELESNE ODZIVE SAMO SPREJEMAJTE TAKE KOT 
SO, NI PRAVIH IN NEPRAVIH ODGOVOROV, VSE JE OK, 
TAKO KOT JE. 

 
 

 
 



pesem 
• KLIENT – POSLUŠAJTE PESEM, KOT DA JO VI POJETE, VI 

IZRAŽATE KAKO VAM JE. KAKŠNO JE VAŠE ŽIVLJENJE, KAJ 

SE DOGAJA ZNOTRAJ VAS, KAKŠNE SO VAŠE MISLI, ŽELJE, 

HREPENENJA, KAKO SE POČUTI VAŠE TELO? KAKO SE 

BOSTE VEDLI V TERAPIJI? KAJ POTREBUJETE, KAJ 

PRIČAKUJETE OD SVOJEGA TERAPEVTA? 

 

• TERAPEVT – POSLUŠAJTE PESEM, KOT DA VAM JO POJE 

VAŠ KLIENT, KI JE PRIŠEL K VAM PO POMOČ – TO JE PESEM 

O NJEM. KAKO VAM JO JE SLIŠATI? KAJ SE DOGAJA 

ZNOTRAJ VAS? KAKO BI VAM BILO S TAKIM KLIENTOM? 

KATERE MISLI IN OBČUTKI BI PRIŠLI? KAKO BI SE ODZVALO 

VAŠE TELO? KATERA VEDENJA BI IZBRALI? 



• ZAPIŠITE NEKAJ VAŠIH OBČUTKOV, MISLI, KI 

STE JIH DOBILI V ENI ALI DRUGI VLOGI, KAKO 

STE SE ZNAŠLI V TAKI VLOGI –VAM JE BILA 

DOMAČA, TUJA 

 

• V PARU PODELITE  KAJ STE OPAZILI V SVOJI 

VLOGI 

 

• V PARU RAZMISLITE KAKŠNA BI BILA LAHKO 

VAJINA SKUPNA POT – KJE BI SE UJELA, KJE BI 

BILE PREPREKE, NEVARNOSTI, DA ODNOS NE 

BI STEKEL 



VAJA – SKUPNI IZDELEK 

• SKUPNI IZDELEK NASTANE NA NAČIN, DA DVA 
UDELEŽENCA BREZ BESED USTVARITA NEKAJ NOVEGA, 
SKUPNEGA 

• NAMEN: PREPOZNAVANJE SVOJEGA NOTRANJEGA 
DOŽIVLJANJA IN DOŽIVLJANJA NASPROTNE OSEBE NA 
NEVERBALNEM NIVOJU 

 

• PRI TEM OBA V PARU OPAZUJETA SVOJE NOTRANJE 
DOŽIVLJANJE – KAKO MI JE BILO V VLOGI, KI SEM JO 
IMEL, KAKO SODELUJEM – SEM JAZ TISTI, KI VODIM ALI SE 
PUSTIM VODITI, KAKO ODREAGIRAM NA AKTIVNOST 
NASPROTNEGA ČLOVEKA, KOLIKO SVOJEGA LAHKO 
VNESEM V IZDELEK, KOLIKO SE LAHKO PRILAGODIM, 
DAJEM NOVE POBUDE?.....KAJ TO GOVORI O MENI, 
DRUGEMU? 

 



• DELO V PARU: ZAMENJAJTE VLOGI 

• KLIENT IZBERE MATERIAL ZA USTVARJANJE 

• PRIČNETA USTVARJATI SKUPNI IZDELEK, VSE DELATA BREZ 

BESED 

• TERAPEVT PAZI NA ČAS – 8 MINUT  ALI PREJ, ČE STA OBA 

ŽE ZADOVOLJNA 

 

• ZATEM PODELITA KAR STA ZAZNALA O SEBI, DRUGEMU, 

KAKO JIMA JE BILO V ODNOSU, KAKO Z IZDELKOM 

• NA KONCU SE DOGOVORITA KAJ SE BO ZGODILO Z 

IZDELKOM 

 

NA VOLJO: MATERIAL ZA SLIKO, MATERIAL ZA TRGANKO, 

MATERIAL ZA IZDELEK IZ PLASTELINA 



You are, therefore, I am, 
and we are! 

 

• Vsak odnos - hkrati del širšega konteksta 

(socialnega, naravnega okolja).  

 

• Ne bomo našli rešitve glede nasilja v svetu in proti 

svetu, dokler ne najdemo rešitve znotraj sebe, 

dokler ne bomo resnično videli in čutili drugega. 

 

 

 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.slate.com/articles/video/video/2014/11/sainsbury_s_christmas_ad_did_wwi_soldiers_really_carol_on_christmas_eve.html&ei=TjHbVIboL5HsaJLwgRg&bvm=bv.85761416,d.d24&psig=AFQjCNEmrPS42QPvBKu69DKN6XHuVdqhKA&ust=1423737536094061
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