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MOTIVACIJA 

ALI ZAVORA? 

 
Petra 

Miha 

Andreja 



• 1. živeti, računajoč  

• a) da kdo, kaj pride 

• b) da se bo kaj zgodilo 

 

• 2. na osnovi določenih dogodkov, pojavov biti prepričan o 

čem (pričakoval je drugačen razplet zgodbe; pričakujejo, da bodo letos 

izpolnili načrt; pričakovali so, da se bo jezil, pa se ni) 

 

• 3. ekspr. biti pripravljen, gotov za koga (tam ga pričakuje sreča 

tam bo srečen, težko pričakovan dan) 

 

Slika:Jacek Yerka 





• POMISLITE NA VAŠE ROJSTVO? 
KAKŠNA ZGODBA JE POVEZANA Z 
NJIM? 

 

• STE BILI ZAŽELJENI, 
NEZAŽELJENI, JE BILA 
NOSEČNOST PRIJETNA, 
NAPORNA, KAJ PA POROD? 

 

• KAJ PA VAŠA POZICIJA V DRUŽINI? 
SO BILA Z NJO POVEZANA KAKŠNA 
PRIČAKOVANJA? 



KAKO SO STARŠI ODREAGIRALI, ČE ČESA NISTE 

ZNALI, ZMOGLI NPR. ZAVEZATI VEZALK, NAREDITI 

MALO BOLJ ZAHTEVNE DOMAČE NALOGE, ČE NISTE 

ZMOGLI OPRAVITI NALOGE, KI JE BILA RAZVOJNO ZA 

VAS ŠE PREVEČ ZAHTEVNA? 

 

 



• DELITE VAŠE IZKUŠNJE OB TAKIH PRIMERIH 

 

• KAKŠEN ODZIV STE PREJELI S STRANI 

STARŠEV ALI POMEMBNIH DRUGIH? 

 

• KAJ JE BILA DOBRA PLAT TOVRSTNEGA 

ODZIVA, KAJ PA SLABA? 





• DEL PHYSISA – ŽIVLJENJSKE ENERGIJE, KI 

SPODBUJA RAST 

 

• TEŽAVA NASTOPI KADAR OKOLJE POVZROČI, DA 

ZARADI ZUNANJIH ALI NOTRANJIH PREVELIKIH 

PRIČAKOVANJ POSAMEZNIK NE MORE ZADOVOLJITI 

LASTNIH POTREB 

 

• DEL VZROKOV ZA TO LAHKO PRIPIŠEMO TUDI 

PRITISKOM KULTURE, JAVNOSTI O TEM KAKŠNI NAJ 

BODO STARŠI, KAKŠNA NAJ BI BILA VZGOJA 





• Dovolj dobre mame otroka stimulirajo ne preveč ne 

premalo, ko se odzivajo in uravnavajo otrokovo 

vzburjenje, aktivacijo, stimulacijo in zdržijo napetosti v 

njem 

 

• Lahko nudijo bližino in telesni stik, znajo pa poskrbeti tudi 

same zase 

 

• OB DOVOLJ DOBRI MATERI DOJENČEK LAHKO 

INTEGRIRA SVOJE PRIMARNE OBČUTKE IN NJEGOV 

OBČUTEK SEBE SE RAZVIJA 

 



• Pojavljajo se tudi stalne motnje stimulacije (pretirana ali 

premajhna stimulacija) saj ne moremo pričakovati 

popolne uglašenosti 

 

• Skozi materine meje, ki izhajajo iz njenega lastnega 

kontakta s seboj, in motnje v odnosu, se otrok nauči 

spopadati s frustracijami in razočaranji ter se nauči, da 

imajo tudi drugje ljudje meje in da niso popolni. 





• Matere, ki so preokupirane s svojimi lastnimi stanji 

(preveč zahtevne, premalo zahtevne) te izkušnje otroku 

ne morejo nuditi – ni prostora za avtonomijo – 

NASTANEK „LAŽNEGA SEBE“ 

 

• 2 MOŽNI MANIFESTACIJI SKOZI ODRAŠČANJE: 

 

• AHILOV SINDROM 

 

• RAČJI SINDROM 

 

 

http://www.stanford.edu/dept/CTL/cgi-bin/academicskillscoaching/wp-content/uploads/2012/07/adult-duck.jpg


• Osebe, ki jih ima okolica za uspešne, 
medtem ko sami kljub odličnim ocenam, 
hvali in ugledu, ne znajo uživati veselja in 
zadoščenja 

 

• Oseba želi, da bi se tudi počutila 
kompetentno, ne da bi bila samo videti 
kompetentna – psevdokompetentnost 

 

• Ker je oseba morala prehitro odrasti, se 
naučiti določene stvari na hitro, brez 
ustreznih priprav, ponavljanja in 
utrjevanja 

 

 

 



• Vse več srednješolcev, ki na zunaj 

dajejo vtis, da so mirni, da uživajo 

v svojem življenju, šolskem delu, 

medtem ko so notranje v hudi 

stiski (tesnoba, depresija, panični 

napadi, samomorilnost). 

 

• Med njimi pogosto dijaki, 

študentje, ki želijo biti najboljši 

učenci, športniki in najbolj 

priljubljeni med kolegi. 

 

 







• Da se izognejo samokritiki in občutkom sramu 

• Zadaj strah pred izgubo kontakta z drugimi 

• Cena = izguba kontakta s seboj 

Włodzimierz Kukliński 

http://www.touchofart.eu/en/Wlodzimierz-Kuklinski/


POLNO ZAVEDANJE 

SENZACIJ, ČUSTEV, 

POTREB, MISLI, 

SPOMINOV ZNOTRAJ 

POSAMEZNIKA 

+ POLNO 

ZAVEDANJE 

ZUNANJIH 

DOGODKOV 



• „Kontakt se nanaša tudi 

na kvaliteto transakcij 

med dvema osebama – 

zavedanje tako sebe kot 

drugega, gre za občutljivo 

srečanje drugega in 

avtentično zavedanje 

samega sebe“ (Theories 

of an Integrative TA, str. 

21) 



Opazujte kontakt deklice s samo seboj in drugimi.  

Kakšno je njeno otroštvo, da ima tak kontakt? 



• Novo soustvarjanje 

• Ne gre le za dva subjekta, pač pa tudi za tisto, kar 

nastaja med njima! 

 

 

terapevt klient 
fokus na 

„vmes“ 



• Berzoff (2011): terapevt vstopa v odnos s kompleksno 

zgodovino (spol, rasa, sloj, religija, starost, kultura, 

sposobnosti) in ob tem vedno pride do interakcije s 

klientovo zgodovino! 

 

• Oba vplivata drug na drugega – razvoj intersubjektivnosti 

 

• Mati ne razvija svoje identite matere brez otroka za 

katerega skrbi – enako terapevt ne more razvijati sebe 

brez svojih klientov (Lerner (2005). 

 

 

 

 



• Zagotovi dovolj varno okolje, v katerem bo klient lahko 

razvijal svoje kapacitete za kontakt 

 

• V prvi vrsti pa naj ima tudi kontakt s samim seboj 

 

• V kolikor imamo kontakt s seboj, bomo dopuščali, da 

nismo perfektni in da v terapevtskem procesu napake 

tudi lahko naredimo – pomembno pa je kaj potem z njimi 

naredimo – na tak način našim klientom modeliramo 

kakšen je lahko zdrav odnos dveh avtonomnih bitij. 

 

 

 



 

• As analysts … we are all the time failing, and we 

expect and get anger. It is the innumerable 

failures followed by the sort of care that mends 

that build up into a communication of love, of the 

fact that there is a human being there who cares. 

(Winnicott, 2002, str. 76).  

 

 

 





• K: Veš, danes imam občutek, da je nekaj drugače med nama. 

• T: Kako to čutiš? 

• K: Kot da je nekaj na tvojem koncu drugače, kot da nisi tako 
zraven kot običajno. 

• T: Dovoliš nekaj trenutkov, da preverim pri sebi? 

• K: Ja, seveda. 

• T: (preverim pri sebi kako sem, kaj se dogaja z mojim telesom, 
mislimi) – Ja, Mojca, imaš prav. Ne počutim se še čisto dobro, 
čez vikend sem imela vročino, zato nimam take energije kot 
običajno. Ves čas sem te spremljala, vidim pa, da se nisem 
odzivala na to kar govoriš, tako kot običajno. Mi je žal, da 
nisem s teboj 100%. 

• K: Hvala, da si povedala, ker sem najprej razmišljala, da je 
nekaj narobe z menoj. 



Vaja je namenjena samospoznavanju – da se pričnemo zavedati kakšen je 

naš odnos do nas samih. Pogosto se zgodi, da klienti na zunaj dajejo vtis, 

da so zadovoljni sami  s seboj, medtem ko so v notranjosti lahko zelo kruti 

do sebe. Preko prvega dela vaje tako prepoznavamo prepovedi, gonila, 

glasove notranjega kritika (kot posledico introjektov ali pa zgodnjih odločitev 

v Otroškem ego stanju), življenjske pozicije in prepričanja. Preko 

povpraševanja o telesu lahko vidimo tudi elemente telesnega skripta. Drugi 

del vaje, ki govori o osebnih omejitvah, pa je povezan s konceptom 

integrirajočega Odraslega in avtonomnostjo – kot je rekel že Berne, je 

avtonomna oseba tista oseba, ki zna prepoznati in sprejeti svoje omejitve – 

na tak način lahko aktivno pristopi k reševanju in odpravljanju omejitev, ki jo 

ovirajo v polnem življenju, ali pa se z njimi sooči in jih sprejme take kot so, v 

kolikor spremembe resnično niso mogoče. Lahko služi tudi razvijanju 

Negujočega starša. Vaje ne uporabljamo pri klientih, ki imajo zelo močnega 

notranjega kritika. 



• Udobno se namesti in zapri oči. Globoko vdihni, zadrži zrak, zatem 
izdihni. Ponovi nekajkrat. Poskušaj si zamisliti vso mrežo mišic v 
svojem telesu. Predstavljaj si svoje mišice in živce kot čvrste in 
napete gumijaste trakove. Nato si predstavljaj, da te iste mišice in 
živci popuščajo, se sproščajo. Predaj se občutku, da se počasi 
pogrezneš v mir in tišino. 

 

• Zdaj si v razdalji približno treh metrov pred teboj zamisli prazen stol, 
ki je obrnjen proti tebi. Bodi pozorna na vse podrobnosti stola. 
Kakšne vrste stol je to? Kakšne barve je? Ali je videti udoben? Ali je 
oblazinjen? Postavi ga ostro v žarišče prizora. Predstavljaj si 
nekoga, ki ga zelo dobro poznaš, morda človeka, s katerim skupaj 
delata ali člana vaše družine. Glej, kako ta človek prihaja iz 
stranskega dela odra, sede na stol in te opazuje. Ali se ob tebi počuti 
prijetno? Ko boš vrnila pogled temu človeku, se boš postopoma 
zavedla svoje reakcije »občutenega vtisa« o tem človeku. Vse tvoje 
izkušnje s tem človekom, občutki, ki si jih imela v stiku s to osebo in 
vsa tvoja mnenja, ki si jih imela o njej – vse to se bo zlilo v reakcijo 
občutenega vtisa. Potem, ko ti bo postala tvoja reakcija povsem 
jasna, se pripravi, da boš kaj rekla temu človeku. Kaj bi mu najraje 
rekla ali ga vprašala? Potihem reci. Nato opazuj, kako ta oseba 
vstane in odide. 
 



• Zdaj pride in sede na stol druga oseba, ki jo zelo dobro 
poznaš. Zaveš se načina, kako ta oseba gleda na tebe, ter 
svoje reakcije občutenega vtisa na tega človeka. Opaziš, da 
se razlikuje od tvoje reakcije na prvo osebo. Ko to postane 
povsem jasno, tiho reci kaj tej drugi osebi. Nato opazuj, kako 
vstane s stola in odide.  

 

• Tretja oseba, ki bo prišla iz stranskega dela odra, si ti. Tvoj 
namišljeni jaz sede na stol in gleda naravnost vate. Opaziš 
izraz na obrazu tvojega namišljenega jaza. Počasi, a 
zanesljivo se zaveš reakcije občutenega vtisa na sebe. 
Začutiš, v kakšni meri si si resnično všeč ali si nisi všeč in 
zakaj. Zanima te, kar vidiš v sebi, in opaziš reakcije na obrazu 
in v govorici telesa svojega namišljenega jaza. Tiho govoriš 
sebi. Reci, karkoli ti leži na srcu. Nato opazuješ, kako se 
počasi dvigneš s stola in odideš. Poslovi se od stola pred 
seboj, vdihni, odpri oči ter počasi pride spet nazaj sem, v ta 
prostor. 

 



• Zapiši reakcije na sebe. Kako ti je tvoj namišljeni jaz 

vračal pogled? Ali ti je bil všeč človek, ki si ga videla? Bi 

izbrala takšnega človeka za prijatelja? Ali si začutil 

obžalovanje do sebe? Ali si bil zadovoljen s seboj? Ali je 

bil tvoj namišljeni jaz videti utrujen ali poln energije? Ali ti 

je ugajal tvoj telesni videz? Kaj si rekel sebi? Zapiši vse 

bistveno. 

 



• Delite v paru vaše 

občutke, pri tem 

poskrbite za sebe – 

delite tisto, kar želite 

deliti. 



• Sedaj sestavi dva spiska: 

 

• Prvi je seznam vsega kar imaš za svoje osebno bogastvo in 

prednost: tvoje posebne odlike, telesnih lastnosti, sposobnosti, 

talentov, nadarjenosti in podobno. To bo trajna naloga v 

prihodnosti, saj boš odkrival vse več darov, zato nadaljuj z 

zapisovanjem.  

• V drugi seznam pa vnesi osebne omejitve in nezadovoljstva, ki 

te najbolj motijo. Ta drugi seznam je neke vrste generalno 

čiščenje. Pravo sprejemanje samega sebe se začne s 

poštenim ovrednotenjem. Pravo sprejemanje samega sebe 

pomeni, da sprejmemo nekaj bolečih resnic o sebi. 

 



• POMISLITE KAKO STE SEDAJ, KAJ 

DOŽIVLJATE, KAKO STE V SVOJEM TELESU. 

 

• PUSTITE TRI STVARI, KI JIH NE ŽELITE NESTI 

S SEBOJ, TUKAJ. 

 

• VZEMITE TRI STVARI S SEBOJ – NAJ VAM 

DOBRO SLUŽIJO! 

• HVALA. 


