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[…] Ne pretaka se v nas samo tisto, kar smo podedovali od očeta in matere.  

Gre še za vse mogoče stare, odmrle nazore in vse mogoče stare odmrle vere in podobno.  

V nas niso več žive; pa vseeno tičijo v nas in se jih ne moremo znebiti.  

Že če vzamem časopis v roke in ga začnem brati, se mi takoj zazdi, 

da vidim strahove, ki se motajo med vrsticami.  

Gotovo živijo po vsej deželi.  

Mislim, da jih je toliko kot peska v morju.  

In povrh se vsi skupaj tudi bojimo luči. 

 

Henrik Ibsen, Strahovi 

 

Uvod 

 

Potem ko smo dobili v roke prevoda Erićevih knjig Strah pred smrtjo (Erić, 2009a) in prvi del 

zbirke Psihodinamična psihiatrija – zgodovina, osnovni principi, teorije (Erić, 2010a), nas je 

izdajatelj Matjaž Regovec razveselil še s prevodom drugega dela zbirke Psihodinamična 

psihiatrija z naslovom Teorije o strahu in stanja strahu (Erić, 2009b). Gotovo smo najbolj 

veseli tisti, ki se s stanji strahu oz. tesnobnimi motnjami ukvarjamo strokovno in sledimo 

razvoju znanstvenih teorij o strahu in tesnobi. Zdi se mi kar neverjetno lepo, da je Matjaž 

zagrizel v tako zahteven projekt, saj je bila moja prva misel, da so knjige iz Erićeve zbirke 

Psihodinamična psihiatrija verjetno preveč zahtevne za laično publiko in se bodo prodajale v 

relativno majhnem krogu strokovnjakov, od katerih se spet samo en del ukvarja s 

psihodinamičnim pristopom. Vendar sem po temeljitem branju prepričan, da bo prav knjiga o 

strahu gotovo lahko zanimiva za širši krog slovenskih strokovnjakov iz raznih področij. Strah 

in tesnoba sta namreč po eni strani univerzalna človeška pojava hkrati pa tako zapletena, da 

potrebujemo različne perspektive, da počasi odstiramo tančice skrivnosnosti, ki ju zakrivajo. 

Psihodinamična perspektiva je še kako dragocena in bogata tako glede izkušenj iz klinične 

prakse kot tudi v številu inventivnih teorij. 

 

Večina do zdaj prevedenih knjig o stanjih strahu oz. tesnobe v slovenščini je poljudnih, 

namenjenih laičnim bralcem in tistim, ki zaradi strahu trpijo in si lahko s takimi priročniki 

tudi pomagajo (npr. Zalokar, 1983; Weekes, 1991; Kabza in Meyendorf, 1998; Gartner in 

Vrbinc, 1998; Burns, 2002; Fennell in Butler, 2006; Dernovšek, Gorenc in Jeriček, 2006; 

Jeriček, 2007; Rebolj, 2008). Brati tako zanimive strokovno znanstvene knjige o psihiatriji in 

psihoterapiji kot so Erićeve v slovenščini, pa je zame kot psihoterapevta in psihiatra in še 

posebno kot (večno) zaljubljenega v slovenski jezik neprecenljivo.  
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Seveda bomo pri sledenju razvoju psihoterapevtske in psihiatrične stroke slovenski 

strokovnjaki še naprej v glavnem odvisni od tuje literature, saj ni mogoče, da bi s prevodi 

ohranjali stik s skokovitim razvojem, ki se dogaja po svetu. Vendar nam je Matjaž pokazal, da 

ni potrebno, da se ujamemo v vse ali nič logiko in da bi se lahko tudi slovenski psihoterapevti 

in psihiatri lotili kakšnega podobnega projekta. Tudi zato ker bi se s tem uprli zame 

zaskrbljujočemu trendu izginjanja slovenščine v slovenski znanosti. Kriteriji, ki so se namreč 

v zadnjih letih uveljavili v akademskem svetu, vse bolj zahtevajo od raziskovalcev, da 

objavljajo v revijah z »impact« faktorjem, kar večinom pomeni, da objavljajo v tujih jezikih. 

Tako da smo danes prišli do točke, ko samo s slovenskimi objavami praktično nihče ne more 

več biti docent ali profesor na univerzi. Ker je slovenščina tako droben otoček v arhipelagu 

jezikov, je to po eni strani nujno in razumljivo, saj tako slovenski strokovnjaki in znanstveniki 

komuniciramo s kolegi v tujini, a po drugi strani prihaja do absurdov in eden od njih je 

izginjanje slovenščine v znanstvenih objavah. S tem problemom se srečujem tudi kot 

odgovorni urednik Kairosa – Slovenske revije za psihoterapijo, katere cilj je priti v 

mednarodne baze podatkov in pomagati slovenskim psihoterapevtom pri njihovih akademskih 

karierah. Zato samo držim pesti in upam, da bo Matjaž po izidu te knjige nadaljeval s prevodi 

nadaljnjih štirih delov zbirke psihodinamična psihiatrija: 

 

- o spolnosti in spolnih motnjah,  

- motnjah osebnosti,  

- o somatomorfnih, disociativnih motnjah in motnjah razpoloženja pa tui o psihotičnih 

motnjah in  

- o psihoterapevtskem zdravljenju. 

 

Naj podam še kratek pregled svoje študije ob Erićevi knjigi, ki je zrasla daleč čez začetni 

načrtovani obseg. Sprožilec ustvarjalnega procesa je bilo vprašanje, ki se mi je porodilo takoj, 

ko sem dobil knjigo v roke: zakaj se je Erić odločil za naslov - teorije o strahu in stanja 

strahu? Ko sem ga o tem osebno vprašal, je njegov odgovor – da iz psihoanalitične 

perspektive ne vidi potrebe po bolj natančnem razlikovanju med strahom in tesnobo ter da se 

je prvi Freudov prevajalec zbranih del v angleščino zmotil, ko je Angst prevedel z anxiety – 

mojo radovednost samo še povečal. Nato se je priključilo več motivov, npr. umestiti knjigo v 

slovenski psihiatrični in psihoterapevtski prostor, izrisati nekaj temeljnih dimenzij za 

integrativni psihoterapevtski in psihiatrični pogled na pojava strahu in tesnobe, prevesti nekaj 

drobcev pomembnih avtorjev v slovenščino, predvsem pa izboljšati lastno orientacijo za bolj 

poglobljeno razumevanje tesnobe pri kliničnem delu in nenazadnje pri sebi. 

 

Študiji gotovo manjka boljša povezanost med njenimi glavnimi deli, kar bo verjetno 

marsikoga zbegalo. Poglavja v študiji so bolj podobna nastavkom kot dobro odmerjenim 

enotam, ki bi se v svoji raznovrstnosti zlile v uravnovešeno aromo. Vseeno pa upam, da bodo 

ti nastavki dovolj zanimivi, da bodo spodbudili bralce k nadaljnjemu iskanju po virih, iz 

katerih sem črpal. Zato sem se potrudil z njihovim skrbnim navajanjem.  

 

V prvem delu najprej pokažem, kako je bil ustvarjalni proces pisanja študije pomemben za 

moje srečevanje z lastno tesnobo.  

Nato sem pobrskal po epidemioloških podatkih; zanimalo me je predvsem, kakšne bi lahko 

bile ocene o razširjenosti tesnobnih motenj pri prebivalcih Slovenije.  

Na vprašanje, ali je znanstveno utemeljeno razlikovati med tesnobo in strahom, sem poskušal 

odgovoriti s primerjavo Erićevega pristopa in delom znanega ameriškega strokovnjaka na 
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področju tesnobnih motenj, Davida H. Barlowa. Njegov model sem bolj podrobno predstavil, 

da bi se bralec lažje znašel v terminološki in teoretični zmedi psihiatričnega slovarja strahu.  

Psihometrični koncepti tesnobe so pomembni za vsakogar, ki se ukvarja z raziskovanjem 

tesnobe in lahko prispevajo k urejanju področja.  

Pri umeščanju Erićeve knjige v slovenski prostor nisem mogel mimo modela krožne 

emocionalne reakcije in analize čustev v psihoterapiji Zorana Milivojevića, čigar knjigo smo 

leta 2008 dobili tudi v slovenskem prevodu.  

Poleg strahu in tesnobe je tudi z njima tesno povezana zaskrbljenost kandidat za posebno 

čustvo, zato sem ji posvetil posebno poglavje.  

Prispevek razvojne psihologije sem izkoristil za opozorilo na nevarnost, ki stalno preži na nas 

– da pri ustvarjanju teorij lahko izgubimo stik z realnostjo in pristanemo v »znanstveni 

fantastiki«.  

Druga nevarnost je povezana z analitskim mišljenjem, ki seka celoto na kose, tako da lahko 

strah in tesnobo preveč umesti v posameznika in pozabi, da smo odnosna bitja. Zato sem 

relacijski regulaciji strahu in tesnobe povezani z medgeneracijskim prenosom posvetil 

posebno poglavje. Ko se osredotočim na medgeneracijski prenos, se mi pojava strahu in 

tesnobe razpreta v veliki širini zgodovinske perspektive, hkrati pa pridem v stik s širšim 

družbenim kontekstom. Razne oblike političnega nasilja, vključno z vojnami, so veliki 

generatorji in vzdrževalci strahu.  

Nato sledi relativno najbolj obsežen del študije o nevrobioloških odkritjih povezanih s 

strahom in tesnobo, ki se v okviru integrativnih teorij o čustvih povezujejo s kognitivnimi in 

vedenjskimi raziskovalnimi tradicijami. Ta integracija ima pomembne posledice za 

psihoterapijo tesnobnih pa tudi drugih duševnih motenj.  

Ena od njih je, da psihoterapija in psihofarmakoterapija lahko hodita z roko v roki.  

V predzadnjem delu študije se vrnem k Freudu oz. bolj natančno k Erićevem vračanju k 

Freudu. Če se malo pošalim, za psihoterapevte velja – povej mi, kaj si misliš o Freudu in 

povedal ti bom, kakšen psihoterapevt si.  

Zaključim z refleksijo o psihodinamični psihiatriji, to je o Erićevem temeljnem okvirju 

celotne zbirke knjig, ki na ozadju sodobnega razvoja psihoterapije kot samostojnega poklica 

in akademske discipline dobiva nove, včasih celo protislovne pomenske odtenke. 

 

Zakaj so Erićeve knjige dragocene za slovenski prostor in zame? 

 

V predgovorih k omenjenima prevodoma Erićevih knjig sta ga ne le strokovno tehtno ampak 

tudi prisrčno in z mnogimi upravičenimi pohvalami predstavila kolega Martina Tomori (2009) 

in Gorazd Mrevlje (2010), zato naj tu dodam samo še par besed k vsemu dobremu. Eno 

glavnih kvalitet Ljubomira Erića vidim v tem, da integrira, povezuje, npr.: 

 

- v seriji knjig Psihodinamična psihoterapija psihiatrijo in psihoterapijo, psihofarmakoterapijo 

in psihoterapijo, psihoterapijo in nevroznanost, »biologistično« in »psihološko« usmerjeno 

psihiatrijo, različne psihoterapevtske šole;  

- v knjigi Psihoterapija (Erić, 2006) različne psihoterapevtske pristope, tako da smo po 

njegovem zgledu pripravili podobno knjigo, v kateri predstavimo glavne psihoterapevtske 

pristope, ki so se prijeli na Slovenskem. Knjiga bo prav tako z naslovom Psihoterapija v 

kratkem izšla na Inštitutu IPSA (Žvelc, Možina in Bohak, 2010); 

- v knjigi Strah pred smrtjo (Erić, 2009) v okviru tanatologije različne discipline (npr. 

antropologijo, filozofijo, zgodovino, sociologijo itn.) in 

- v knjigi Spolne disfunkcije (Erić, 2004) različne teorije in načine obravnave spolnih motenj.  
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Erić povezuje ideje in ljudi, kar je za tak projekt, kot se ga je lotil, nujno. Danes zaradi 

velikega porasta informacij, raziskav in teorij namreč ni strokovnjaka, ki bi lahko sam izdal 

pregledno psihiatrično in/ali psihoterapevtsko monografijo o strahu. Barlow (2002), ki je 

napisal eno pogosteje citiranih preglednih znanstvenih knjig o tesnobi, npr. v predgovoru piše, 

da se takega Herkulovskega podviga ne bo več lotil. Erić je za pričujočo knjigo povezal 

skupino srbskih kolegov in kolegic, od katerih nekateri raziskujejo in poučujejo v tujini (npr. 

psiholog Todorović na Havajih, psihiater Starčević v Avstraliji). Takih povezovalcev kot je 

Erić ni nikoli preveč. Še posebno v času, ko v razvoju znanosti prevladuje (sub)specializacija 

in ko prihaja do fragmentacije z negativnimi posledicami tudi iz osebnih, organizacijskih, 

ekonomskih, političnih in drugih razlogov.  

 

Zakaj pa so Erićeve knjige dragocene zame v osebnem smislu? Bolj kot sem se poglabljal 

vanje in hkrati brskal po člankih in knjigah o strahu in tesnobi, bolj sem postajal skromen pa 

tudi zaskrbljen in tesnoben. Kaj lahko k vsemu temu bogastvu napisanega dodam sam? Ko 

živim s stalnim občutkom, da mi zmanjkuje časa za branje, kaj šele za raziskovanje, ko sem 

do grla vpet v delo s pacienti, v učiteljsko, supervizorsko delo s študenti oz. edukanti in v 

vodstveno vlogo s stalnimi nujnimi organizacijskimi nalogami? Koliko dobrih knjig me čaka 

na policah moje delovne sobe, pa ostajajo nedotaknjene. Po spletu se kar bojim križarit, ko 

vame butnejo gore informacij, ki mi vzbujajo silno radovednost, a hkrati tudi zaskrbljenost in 

tesnobo - kako naj vse to nekako obvladam in razumem? Kako bom zmogel slediti razvoju, ki 

me (nas) stalno prehiteva? Danes se vse dogaja prehitro, tudi dobre stvari prihajajo prehitro, 

vsega dobrega (v tem primeru dostopnega znanja o temah, ki nas zanimajo) je preveč. Stalno 

se soočam z vprašanjem lastnih meja, omejenosti svojega znanja in moči telesa, z nujnostjo 

selekcije. Kajti če ne izbiram, zajadram v področje pregorevanja. Kako izbirati, kar je zame 

smiselno? 

 

Odgovor na to, ali je sploh smiselno, da sem pristal na to, da napišem spremno študijo k 

Erićevi knjigi, sem našel v vprašanju. Predvidevam, da se večini psihiatrov in psihoterapevtov 

v Sloveniji dogaja podobno kot meni, da so vpeti v delo s pacienti in mnogi v učiteljsko vlogo 

in organizacijske obveznosti. Zaenkrat ne vem, da bi se pri nas kdo sistematično posvečal 

raziskovanju strahu in tesnobe, ki bi bil zato vsekakor bolj kompetenten, da napiše spremno 

študijo. Pa tudi če je, bo morda komu zanimivo videti in začutiti, kako jo dojemam kot nekdo, 

ki je v prvi vrsti klinik in učitelj in v manjši meri raziskovalec, vsekakor pa neumoren iskalec. 

Kako se (iz)borim za tiste redke trenutke, v katerih lahko v miru berem in celo študiram, kako 

počasi gradim svoj teoretski zemljevid. Kajti bojim se tiste skrajno pragmatične praktične 

drže, ki jo lahko povzamem v stavku – »rabim čim več uporabnega znanja, ki ga lahko 

čimprej preizkusim«.  

 

Cenim praktičnost, a se bojim empiricizma, v okviru katerega je vredno samo tisto, kar lahko 

uporabim v praksi takoj. Tako celo svojo poklicno kariero delček za delčkom sestavljam 

teoretski zemljevid, ki naj bi ga krasila tudi kvaliteta integracije. Všeč mi je namreč, ko 

znanje, ki ga imam, lahko tudi začutim, ko se prepoji z mojo življenjsko izkušnjo. Proces 

učenja, ki spodbuja integracijo, zahteva posvetitev, vztrajnost, skromnost, celega človeka. Ko 

na mojem drevesu spoznanja poženejo nove vejice, si živo predstavljam, da je to povezano z 

nastajanjem novih sinaps v mojih možganih. Učenje nas spreminja, ni le kopičenje 

intelektualnega znanja. 

 

Če se lahko po eni strani vsak psihoterapevt ali psihiater ujame v razcep med prakso, 

poučevanje, organizacijo na eni strani in raziskovanjem na drugi strani (v razvoju psihiatrije 

in psihoterapije je takih primerov na pretek), je po drugi strani poplesovanje med temi 
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področji lahko plodno. Moja učiteljska vloga me npr. stalno spodbuja k branju, odkrivanju 

novega. Ko se pogovarjam s študenti, prebrano dobi novo dimenzijo, študenti me s svojim 

odzivom in vprašanji odpirajo k neznanemu. Ko jim opisujem svoje terapevtsko delo s 

pacienti, dobivam sveže ideje za svoje praktično delo. Skratka, ustvarjajo se zanke povratne 

zveze s pozitivnimi učinki.  

   

Branje Erićeve knjige me je spodbudilo, da sem se vprašal, kakšen je tisti del mojega 

zemljevida, ki opisuje pokrajino strahu in tesnobe. Vzel sem si čas in znova listal in bral 

knjige, ki so se nabrale na mojih policah na to tematiko. Seveda pa sem se s tem odpravil tudi 

na zanimivo potovanje po lastnih občutkih, po tisti nepredvidljivi stezi k sebi. Tema je 

izrazito osebna, saj je strah naš vsakdanji spremljevalec, sopotnik, ki so ga mnogi filozofi 

razumeli kot glavna vrata h globljemu, k avtentičnemu jazu oz. sebstvu (npr. Kierkegaard, 

Heidegger, Jaspers, Unamuno, Sartre), na kar lepo opozarja Mojca Hribar, ko razmišlja o 

objetivizaciji in subjektivizaciji tesnobe:  

 

»Znanstveno razmišljanje o tesnobi mora biti objektivno, nevtralno, nepristransko, kar 

pomeni, da mora znanstvenik tesnobo motriti od zunaj, ne iz nje same. Znanstvenik ne sme 

biti tesnoben. Njegovo spraševanje in razmišljanje o tesnobi mora biti vselej spraševanje in 

razmišljanje o tesnobi (anonimnega) drugega. Izostanek znanstvenikove tesnobe, njeno 

'preskočenje', preskočenje vprašanja po tesnobi sprašujočega in razmišljujočega o tesnobi (ker 

to vprašanje namreč rezultira v tesnobi sprašujočega in tako kompromitira znanstveno 

objektivnost) je torej pogoj znanstvenega razmišljanja o tesnobi. Vendar: ali lahko 

razmišljamo o tesnobi objektivno, kar pomeni zunaj 'nje'? Ali lahko mislimo tesnobo, brez da 

bi stopili v 'njo'? Ali že samo tovrstno spraševanje paradoksno ne poraja določene tesnobe (ali 

kaže nanjo)? Znanstveno razmišljanje o tesnobi torej terja odsotnost tesnobe v 

razmišljujočem; hkrati pa uvid in refleksija tega dejstva paradoksno rezultirata v tesnobi« 

(Hribar, 2009:  97). 

 

Tako je bilo študijsko posvečanje tematiki strahu in tesnobi v zadnjem mesecu zame tudi 

neizogibno srečevanje z lastno tesnobo. Po eni strani so se kazale dobre posledice v večji 

ustvarjanosti v pogovorih s pacienti in s supervizanti, v večji iskrivosti v prijateljskih in 

kolegialnih debatah, v bolj izostrenem opazovanju utripanja lastne tesnobe v jutranjih 

meditacijah in v trenutkih izostrene čuječnosti preko dneva, v intenzivnejši prisotnosti ob 

večernih sprehodih, v novih in novih vprašanjih, ki so se porajala ob branju in 

samoopazovanju, v razplamtevanju radovednosti. Tako lahko pritrdim Miguelu de Unamunu, 

ki je poudaril, da strah lahko pomaga k izstopanju iz navad: »Navada je začetek nebiti. Mera 

človekove človeškosti, kar pomeni božanskega v njem, je velikost njegove moči, da živi v 

bolečini, ali bolje rečeno, v strahu« (cit. po Kecmanović, 1988: 60). 

 

Prav v zvezi z radovednostjo in gorečnostjo pa se je dogajalo tudi nekaj protislovnega. Bolj 

kot sem bral različne knjige in članke, tako da je postala dnevna soba postopno nastlana s 

knjigami, bolj kot so se mi odpirale nove povezave, bolj kot sem prestopal meje tistega, kar 

sem o strahu in tesnobi že vedel, več kot je bilo novih uvidov, bolj sem se znašel v neke vrste 

Ikarovem letu. Iskateljsko in ustvarjalno vznemirjenje je namreč preskakovalo čez meje 

pozitivnega stresa v negativni stres. Iz previsokega leta sem pristal na skalah. To se mi je 

zgodilo že velikokrat, pa sem vseeno vedno znova presenečen. Nenadoma pridem v območje 

notranjega vzburjenja, ko si več ne vzamem dovolj časa za premore in počitek, ampak me 

nekaj žene, da bi kar naprej sedel za računalnikom in knjigami, ko me dobi v primež neka 

notranja prisila, ko se začnejo motnje spanja, ko ugotovim, da sem začel hujšat, ker se mi 

zmanjša potreba po hrani, ko se pojavijo bolečine v želodcu, ko mi začenja padati odpornost, 
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ko začnem zanemarjati vsakdanjo rutino in strukturo dneva, ker bi samo delal, ustvarjal. Kot 

bi se aktiviral nek notranji vzorec odvisnosti, ki ga poganja mešanica opojne ustvarjalnosti in 

mučne tesnobe. Zato sem vesel, da sem prišel do trenutka, ko sem si zaželel, da proces 

stalnega odpiranja novega nekje presekam in pisanje zaključim. 

 

Strinjam se z Erićem, ko pravi, da je strah »pojav, ki se nenehno izmika vsakršnemu 

razumevanju in opredelitvi, na drugi strani pa je skrajno preprost, kot so ga vsi ljudje doživeli 

in opisali na nešteto načinov« (Erić, 2009a: 7). Ne strinjam pa se z njegovim stališčem, da so 

»zato vsi novi in tako tudi moji opisi popolnoma nepomembni v primerjavi z že podanimi, 

zlasti pa s samim bistvom tega pojava« (prav tam). Moj plamen radovednosti razpihuje tako 

želja po tem, da bi našel neke splošne značilnosti strahu in tesnobe, torej želja po 

objektivizaciji, kot tudi  neizogibni pristanki v spoznanju, kako je vsak avtor, ki se je poglobil 

v tematiko strahu in tesnobe, dal svoj osebni pečat, torej kako je nujna, neizogibna 

subjektivizacija. Zame je vsak resen poskus pisanja o strahu in tesnobi, še posebno pa tisti, ki 

poplesuje med njuno objektivizacijo in subjektivizacijo, več kot pomemben, saj lahko 

prispeva k bolj polnemu bivanju tistega, ki ju opisuje. Bistvo pojava strahu in tesnobe, ki je v 

tako tesni povezavi z bistvom človeškega življenja nasploh, pa se nam razkriva, v kolikor ju 

zmoremo vsak dan odkrivati in opazovati, objemati, sprejemati in na ta način tudi vse bolje 

razumeti. In pri tem nam Erić s svojimi opisi lahko še kako pomaga. Zato iskrena - hvala.  

 

Eksplicitno in implicitno védenje o strahu in tesnobi 

 

Ko sem ob pisanju te študije bral Erićeve in druge knjige o strahu in tesnobi, sem se spet 

zavedel, kako relativno malo vem o tematiki, čeprav sem kot terapevt uspešno pomagal 

številnim pacientom s tesnobnimi motnjami, kot učitelj psihoterapije o njih velikokrat 

predaval in čeprav kot supervizor supervizantom iz tedna v teden pomagam pri razvijanju 

psihoterapevtskih veščin in relacijskih fines, ko se srečujejo z lastnimi strahovi in strahovi 

svojih pacientov. Tudi mi ni težko priznati, da sem ob pisanju tega članka prišel do številnih 

vprašanj, na katera še ne vem odgovora in vem samo, da mi na mnogih točkah ni jasno. Tudi 

tam, kjer sem se zazibal v varljiv občutek vednosti, sem doživel številne pretrese. Npr. že pri 

tako osnovnih rečeh, kakšna je razlika med strahom in tesnobo, si še nisem na jasnem. Bolj 

kot berem različne avtorje, bolj sem presenečen nad razlikami v uporabi teh dveh pojmov in 

nad razlikami med svetovi, ki jih ob raziskovanju te tematike ustvarjajo. Vsak avtor je svoj 

svet, česar se še posebej zavem, ko se ustavim in se jim bolj temeljito posvetim. Kako da 

lahko uspešno pomagam in učim kljub tako luknjičavemu znanju?  

 

Morda zato, ker ne gre samo za eksplicitno znanje, ampak imam veliko implicitnega védenja 

in intuicije, ki se je v veliki meri razvilo v življenjskih preizkušnjah. Le te so bile vedno 

povezane s povečano intenziteto strahu in tesnobe. Ko sem npr. pred dvemi leti doživel 

zadnjo večjo osebno krizo, sem se srečal s tesnobo in napadi panike tako intenzivno in dolgo, 

kot še nikoli doslej. Res me je presenetilo, da je v meni še toliko meni neznanih plasti kljub 

mnogim letom lastne terapije oz. osebne izkušnje in desetletjih ukvarjanja s seboj in dela na 

osebnostni rasti. Kar nekaj mesecev sem bil ohromljen, komaj sem lahko delal, saj so bili 

dnevi, ko sem komaj zmogel vsakdanja rutinska opravila. Iz nezavednega so se reaktivirali 

travmatični spomini iz otroštva, čutenja povezana z zapuščenostjo, osamljenostjo. Lahko sem 

v prvi osebi izkusil, kar piše v učbenikih in o čemer sem velikokrat predaval. Pretrpel in 

predihal sem tudi mnoge bolečine in strahove svojih staršev, morda celo starih staršev, ki so 

se medgeneracijsko prenesle name. Ure in ure sem dan za dnem dihal in ohranjal stik s 

tesnobo, ki so jo prebadali občasni napadi strahu, panike. Zaupal sem telesnemu spominu, saj 

večina čutenj ni bila povezana z jasnimi slikami. Prvič v življenju sem sem in tja segel po 
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zdravilih, da sem lahko zaspal, saj so me napadi panike prebujali ravno v času najglobljega 

spanja med drugo in četrto uro zjutraj. V najhujših trenutkih mi je pomagalo to, da sem si 

govoril: »Še en vdih in še en izdih, še en vdih in še en izdih. Enkrat bo že minilo. Samo dihaj. 

Vdih, izdih… Samo preživeti. Dihanje je dovolj.« 

 

Tako sem razvil globoko zaupanje v pozitivni vidik zaskrbljenosti, tesnobe in strahu. Imel 

sem ga že prej, a v tej zadnji krizi se je to še poglobilo. Ne samo razumem, ampak tudi čutim 

vse tiste strokovnjake, filozofe in modrece, ki opozarjajo na to, da sta strah in tesnoba lahko 

vrata k človekovemu bistvu, k najdragocenejši človeškosti. In teh je veliko, npr. Jaspers je bil 

baje med prvimi filozofi, ki je v strahu poudaril nekaj pozitivnega. Rekel je, da je strah ščit 

pred vsakim navideznim znanjem in lažno sigurnostjo: »Nase moramo vzeti strah v–svetu-

biti, kar pomeni nesigurnost biti. Naša eksistenca mora ostati v strahu odprtja za bitje.« 

(Jaspers, cit. po Jerotić, 1985) 

 

Prepričan sem, da se terapevtov terapevtski potencial povečuje skozi vsako lastno soočanje s 

strahom, tesnobo in zaskrbljenostjo. Vsaka življenjska kriza je odprla nove dele moje duševne 

pokrajine, ki je prej nisem zaznaval in se niso mogle razvijati. Tako sem vesel, ko opažam, da 

sem v terapevtskih srečanjih z ljudmi z leti vse bolj polno prisoten, bolj avtentičen, kontakten 

in to je po mojem mnenju glavno, kar ljudem pomaga skozi strahove na ono stran – k smislu, 

veri in upanju. Teoretični študij tega ne more nadomestiti. Hkrati pa je stalno dopolnjevanje 

sestavljanke znanja o strahu in tesnobi del velike avanture, v kateri poplesujem med 

racionalnim in čustveno intuitivnim, med eksplicitnimi in implicitnim. 

 

Eden od zame pomembnih avtorjev, ki mi vedno znova odpira oči o pomenu implicitnega, je 

Daniel N. Stern (1985, 1995, 2004, 2010). V svoji zadnji knjigi postreže z zgovornim 

primerom. Heller in Haynal (1997; cit. po Stern, 2010: 148) sta raziskovala video posnetke 

psihoterapevtskih srečanj s pacienti, kjer je bila velika nevarnost ponovnega poskusa 

samomora. Terapevti niso mogli napovedati, kdo ga bo znova poskušal. Zavestno niso vedeli. 

Heller in Haynal sta uporabila kodirni sistem za izraze na obrazu, ki sta ga izdelala Ekman in 

Friesen, in skupaj s skupino ocenjevalcev pazljivo proučevala obrazno mimiko pacientov, 

vendar niso uspeli napovedati, kdo bo znova poskusil samomor. Ko pa so preučili mimiko 

terapevtov, ki so delali s pacienti, pa so to lahko predvideli signifikantno uspešno! Terapevti 

so torej pri pacientih nezavedno zaznali nekaj, kar je bilo povezano z ogrožujočo »senco«. 

 

Ključni dejavniki, ki vplivajo na učinek in izid psihoterapije, so terapevtski odnos ter 

terapevtovi in klientovi dejavniki in ne teoretični okvir ali tehnični manevri (Lambert in 

Barley, 2002). To velja tudi pri zdravljenju tesnobnih motenj. Kako se terapevt in klient 

čustveno uglašujeta, zrcalita, je npr. bolj pomembno od metod, ki jih uporablja terapevt. Med 

terapevtovimi dejavniki pa je eden ključnih vidikov terapevtova avtentičnost, do katere pelje 

pot v veliki meri preko tega, kako terapevt sprejema svojo zaskrbljenost, tesnobo in strah.  

 

Nadaljeval bom z vprašanjem, ali ima poglabljanje v tematiko strahu in tesnobe poleg 

osebnega in strokovnega, to je psihoterapevtskega in psihiatričnega, tudi širši družbeni 

pomen. Ali smo Slovenci zaradi svoje zgodovine obremenjeni s strahom in tesnobo bolj ali pa 

podobno kot drugi narodi? Kaj kažejo epidemiološki podatki? 

 

Slovenci smo ustrahovani do kosti 

 

Erzar (2009) meni, da Slovencev ne pesti to, da smo majhen narod, ampak da smo 

travmatiziran narod. Ker smo čustveno in spominsko zasedeni s strahom, težko najdemo 
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energijo za nove izzive. Gre za podedovani, stoletni strah, ki pravi, da ni mogoče ničesar 

narediti in da je bolje, če se potuhneš. Obremenjeni smo z negativnim razmišljanjem, kot saj 

ne zmoreš, ne bo ti uspelo, in nasploh občutji poraženosti. Poudarja, da imamo Slovenci 

visoko stopnjo samodestruktivnosti, depresije in konfliktov znotraj družbe in da vse to govori 

o naši slabi samopodobi. Ta niha od veličastne samopodobe do zaničevanja. Nihanje od ene 

skrajnosti do druge je zelo naše, izraža se v športu, politiki, umetnosti in jaz bi dodal tudi med 

nami psihoterapevti.  

 

Podobno kot Ibsen v zgornjem odlomku iz drame Strahovi Erzar (prav tam) opozarja, da nas 

določajo naša zgodovina, večstoletna čustvena izpraznjenost, zamrznjenost, ustrahovanost, 

depresivnost ter strah. S politično samostojnostjo sta se šele odprla prostor in možnost, da se v 

celoti zavemo svoje čustvene nesamostojnosti, nesposobnosti za sodelovanje ter vztrajanje v 

preizkušnjah ter globoke ustrahovanosti, ki sega do kosti. Bistveno je, pravi, da začnemo strah 

prepoznavati in se mu ne izmikamo več z različnimi oblikami odvisnosti in trenutne bolj ali 

manj manipulativne povezanosti in prijateljevanja. 

 

Ali epidemiološki podatki potrjujejo Erzarjevo stališče?  

Iz epidemiološkega vidika so se tesnobnih motenj bolj sistematično lotili v osemdesetih letih 

prejšnjega stoletja. V ZDA je življenjska prevalenca za vse tesnobne motnje 24,9 odstotkov, 

dvanajstmesečna prevalenca pa 17,2 odstotkov (glej tabelo 1). V Angliji so izračunali, da vsaj 

16 odstotkov populacije trpi zaradi tesnobe in depresije (Kuhar, 2010). Verjetno lahko 

sklepamo podobno kot strokovnjaki v Avstriji, ki ocenjujejo, da zaradi tesnobnih motenj, ki 

potrebuje obravnavo, trpi okoli 20 odstotkov prebivalstva. Ženske obolevajo dvakrat 

pogosteje od moških (Kasper, Danzinger in Kapfhammer, 2004).  

 

Tabela 1: Prevalenca tesnobnih motenj (iz National Comorbidity Survey, USA, 1994, cit. po 

Kasper, Danzinger in Kapfhammer, 2004) 

 

Vrste tesnobnih motenj Življenjska 

prevalenca (%) 

Dvanajstmesečna 

prevalenca (%) 

Generalizirana tesnobna motnja 5,1 3,1 

Panična motnja 3,5 2,3 

Agorafobija (brez panike) 5,3 2,8 

Socialna fobija 13,3 7,9 

Specifične fobije 11,3 8,8 

Posttravmatska stresna motnja - 3,6 

Obsesivno kompulzivna motnja 3,2 2,1 

Vse tesnobne motnje 24,9 17,2 

 

Pri nas je Tanja Lamovec (1988) poročala o rezultatih testiranj 114 dijakov in dijakinj čertrih 

razredov gimnazij v različnih krajih Slovenije, kjer so našli dokaj visoko stopnjo tesnobe 

(precej višjo kot so jo npr. ugotovili na 2000 študentih v ZDA). Podobne rezultate so našli pri 

študentih psihologije. Iz tega je sklepala, da lahko „tolikšne razlike, ki se pojavljajo med 

ameriškim in slovenskim vzorcem morda razložimo z zgodovinskimi pogoji. Skladajo se z 

domnevo Milčinskega, da smo Slovenci anksiozen in depresiven narod” (Lamovec, 1988: 

269). 

 

Raziskava na reprezentativnem vzorcu prebivalcev Slovenije je pokazala, da je v preteklem 

letu vsaj en mesec občutilo  zaskrbljenost, vznemirjenost in napetost 20,2 odstotkov 

anketirancev. To so bili posamezniki, pri katerih so bila prisotna občutja, ki vplivajo na večje 
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tveganje za razvoj tesnobne motnje, ne pa tisti z diagnosticirano tesnobno motnjo. 

Anketirance, ki so poročali o dlje časa trajajočem občutku tesnobe v preteklem letu, so 

spraševali tudi o prisotnosti dvanajstih različnih simptomov, ki so značilni za tesnobne 

motnje. Največ oz. slabih 80 odstotkov je poročalo o nemirnosti, več kot polovica 

anketirancev pa še o (skoraj) vsakodnevni zaskrbljenosti, razdražljivosti, težavah s spanjem, 

težkem osredotočenju na delo, hitri utrujenosti, veliki zaskrbljenosti in občutku, da se ne 

morejo izogniti skrbem. Večji delež anketirancev z občutji tesnobe je v preteklega pol leta 

doživel več kot dva obremenjujoča življenjska dogodka, slabše so obvladovali svoje življenje, 

imeli nižje samospoštovanje, hkrati pa so svoja socialna omrežja zaznavali kot manj oz. šibko 

oporna (Kamin in sodelavke, 2009). 

 

Potrebne bodo še nadaljnje epidemiološke študije, da si bomo lahko z večjo gotovostjo 

odgovorili na vprašanje, ali smo Slovenci bolj ali manj tesnobni od npr. Američanov, 

Angležev ali Avstrijcev. Vsekakor pa je pomembno dodati klinični perspektivi, ki se v 

glavnem ukvarja s posamezniki ali največ z družinami, širšo družbeno perspektivo, saj se 

strah oz. večja predispozicija za tesnobno doživljanje lahko prenaša v družinah tudi 

medgeneracijsko in lahko zrcali družbeno represijo (Možina, 2009). Alenka Puhar (1982) v 

svojem orisu zgodovine otroštva na Slovenskem v devetnajstem stoletju prepričljivo 

dokumentira, da je bilo podobno morastim sanjam, iz katerih smo se šele pravkar začeli 

prebujati in da smo danes še vedno iz take snovi kot hude sanje. Dvajseto stoletje je dodatno 

zarezalo v naše duše z dvema vojnama in desetletji totalitarizma in eno glavnih čustev, ki se 

poraja iz teh zarez, je strah. In vse to nam je zaradi medgeneracijskega prenosa v današnjem 

trenutku še kako blizu. 

 

Celotno študijo sem postavil na tezo, da je možno razlikovati med strahom in tesnobo, čeprav 

je v virih, ki sem jih prebral, glede jasnih razlik med njima velika zmešnjava. Da bi se v njej 

lažje znašli, sem prikaz te zmede dal na drugo mesto, najprej pa si poglejmo, kako ju je 

možno razločiti na ozadju integracije treh raziskovalnih tradicij – vedenjske, nevrobiološke in 

kognitivne (Barlow, 2004).    

 

Na poti k integraciji teorij o strahu in tesnobi 

 

Pred leti sem dobil v dar sedemsto strani veliko monografijo o tesnobi ameriškega psihologa 

Davida Barlowa (2004), ki je impresivno delo. Uvrščajo ga v vedenjsko kognitivno smer, 

vendar je zame več – je integrativen. Všeč mi je, ker vsebuje odličen pregled znanstvene 

literature, vendar se avtor ne izgubi v navajanju ogromnega števila podatkov in izsledkov 

raziskav. Obratno, obilno gradivo poveže v veliko zgodbo o znanstvenem razkrivanju 

skrivnosti povezanih s strahom in tesnobo. Ob tej zgodbi začutim spoštovanje do 

potrpežljivega dela številnih znanstvenikov in skromnost ob tem, kako počasna in naporna je 

pot do celostne, integrativne znanstvene teorije o strahu in tesnobi, ki ne temelji zgolj na 

hevristiki, ampak tudi na skrbnem preverjanju veljavnosti in primerjanju zanesljivosti.  

 

Barlow je odličen pisec, domiseln v načrtovanju lastnih eksperimentov, prepričljiv v svoji 

sistematičnosti zbiranja dognanj množice različnih avtorjev, skrben pri uporabi ključnih 

pojmov in prikazu zgodovinskega razvoja njihovih različnih pomenov, doziran pri 

postopnemu grajenju velike stavbe znanja o strahu in tesnobi, ki mu jo uspe postaviti na 

integrativen način, predvsem pa iz teksta, med vrsticami, čutim njegovo predanost tematiki, ki 

ji je posvetil celo svoje poklicno življenje. Delo je tako obsežno, da ga je nemogoče prebrati 

naenkrat. Tako da sem se h knjigi vračal in jo bral po koščkih.   
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Ko sem dobil v roke Erićevo knjigo o strahu, mi je nenadoma porasla motivacija za ponovno 

bolj poglobljeno branje Barlowa. Tako sem začel izmenično skakati od ene do druge in s 

pomočjo obeh knjig se mi je začel odkrivati globinski vid, kot nam to omogoča pogled skozi 

dve očesi. Pri Barlowu je izrazitejši raziskovalni pristop (v smislu eksperimentalnega 

pristopa), pri Eriću pa pride bolj do izraza klinični vidik. Tako na nek način poosebljata 

razliko med vedenjsko kognitivnim (bolj eksperimentalnim) in psihoanalitičnim (bolj 

kliničnim) pristopom, ki je postala že stereotip, po drugi strani pa ta stereotip presegata, saj 

obema uspeva prodor na raven integracije.  

 

Barlow po mojem mnenju vseeno položi nekoliko širšo matrico integracije, v katero je možno 

umestiti Erićevo psihodinamično perspektivo, ki je v knjigi Barlowa neprimerno manj 

obdelana, je pa vseeno prisotna. Zdaj ko imamo slovenski prevod Erića, bi bilo seveda sijajno 

imeti tudi prevod takšne knjige, kot je Barlowova, knjige, ki ima za cilj integracijo različnih 

teorij, raziskav, perspektiv, kjer je psihodinamična le ena od njih. Barlow prepričljivo pokaže, 

da je razvoj znanosti prišel do stopnje, ko je taka integracija možna in hkrati nujna, saj je na 

drugi strani grožnja fragmentacije stalno prisotna. Imata pa oba avtorja tudi izrazito stično 

točko – nevrobiološko perspektivo, ki je poleg vedenjske in kognitivne ena od treh glavnih v 

Barlowovi integraciji teorij, ki so ključne ne le pri raziskovanju strahu in tesnobe, ampak tudi 

ostalih čustev.  

 

V prvem delu zbirke Psihodinamična psihiatrija Starčević (2010) posrečeno prikaže tudi 

druga stičišča oz. povezave med vedenjsko kognitivnim in psihodinamičnim pristopom, tako 

da se mi zdi škoda, da tudi v knjigi o teorijah in stanjih strahu ni temu posvečeno posebno 

poglavje. Tako Erić kot njegovi sodelavci imajo za to vsekakor dovolj znanja in izkušenj, saj 

je npr. Erić že v sedemdesetih letih prinesel iz tujine v Jugoslavijo znanja in veščine 

vedenjske terapije (Erić, Đurđić in Cvetković, 1978). V osemdesetih je kot »klinični 

psihoterapevt in raziskovalec« pisal o integrativnem modelu anksioznosti, kjer je povezal 

psihološke (znotraj tega psihoanalitične, bihevioristične teorije in psihometrične modele), 

biološke in družbene modele. V okviru »psihološkega modela anksioznosti« je zagovarjal 

stališče, da je »osnovni pristop pri razumevanju anksioznosti tisti, ki temelji na izkušnjah 

dinamične psihiatrije in biheviorističnih znanosti. Le te predstavljajo glavni skelet 

psihološkega modela anksioznosti« (Erić, 1981: 7).     

 

Že prikaz povzetka integracije, ki je uspela Barlowu, bi daleč presegel okvir tega spremnega 

teksta k Erićevi knjigi. Zato naj tu opozorim samo na to, da je zame eno od pomembnih 

sporočil Barlowa, da je razločevanje med strahom in tesnobo (ter zaskrbljenostjo, ki jo bom 

bolj podrobno prikazal v nadaljevanju v posebnem poglavju) vse bolj znanstveno utemeljeno, 

saj ga potrjujejo temeljne razlike v vedenjskem izražanju, kogniciji in nevrofizioloških 

procesih tesnobe in strahu. »Intimni ples teh dveh akcijskih teženj znotraj obrambnega 

motivacijskega sistema pa lahko opazujemo ne le na ravni vedenja in kognicije, ampak tudi na 

ravni tesno povezanih, a specifičnih možganskih krogotokov« (Barlow, 2004: 63).  

 

Za pojem anksioznost (angl. anxiety), ki pri Barlowu dobi solidno znanstveno teoretsko 

definicijo, se mi zdi ustrezna slovenska beseda tesnoba in jo v tej študiji uporabljam kot 

slovensko besedo za anksioznost, kjer je le mogoče. Barlow jo definira kot: 

 

»posebno, koherentno kognitivno-afektivno strukturo znotraj obrambnega motivacijskega 

sistema […]  V središču te strukture je občutek neobvladljivosti, občutek izgube nadzora, 

povezan z grožnjo ali nekim drugim potencialno neprijetnim dogodkom v prihodnosti. Za 

tesnobo je torej značilno stanje nemoči, nebogljenosti, ker se tesnobna oseba počuti 
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nezmožna, da bi napovedala, nadzorovala ali dosegla želene cilje v zase pomembnih 

situacijah ali kontekstih v bodočnosti. To negativno čustveno stanje spremlja premik 

pozornosti vase, v neko stanje pretirane zaskrbljenosti v zvezi s seboj, saj oseba sebe ocenjuje 

kot nesposobno, da bi se postavila po robu ogrožajoči situaciji v prihodnosti. Negativno 

čustveno stanje spremljajo izraziti fiziološki oz. telesni znaki, ki verjetno kažejo na aktivacijo 

CRF (corticotropin-releasing factor) sistema (to je stresne osi: hipotalamus - hipofiza - 
nadledvična žleza, op. M. M.) in Grayevega vedenjskega inhibicijskega sistema. To telesno 

stanje je fiziološki substrat 'pripravljenosti', ki naj bi preprečila nebogljenost. Prav tako je 

značilna za tesnobo (pretirana) budnost, vznemirjenost, pozornost, ki kaže na pripravljenost 

na soočenje s potencialno negativnimi dogodki. Če bi poskusili tesnobo ubesediti, bi morda 

lahko rekli, 'Tisti grozni dogodek se lahko ponovi in jaz ga ne bom znal obvladati, ampak se 

moram vseeno že zdaj pripravljati nanj, da ga bom poskušal obvladati'. Zato predlagam tudi 

pojem 'tesnobno dojemanje' (angl. 'anxious apprehension')« (Barlow, 2004: 64).   

[…] Tudi izogibanje in zaskrbljenost sta zamotano vpeta v tesnobno zanko in ko tesnoba 

postane kronična, kot mehanizma obvladovanja postaneta popolnoma zgrešena (Barlow, 

2004: 105).  

[…]  'Tesnoba' tudi omogoča jasno razlikovanje od 'panike' ali 'strahu' (Barlow, 2004: 64).  

[…] Neoevolucionisti nam kažejo, da je strah ločeno in temeljno čustvo. Strah je primitivni 

alarm kot odgovor na nevarnost tu in zdaj, ki ga spremlja močno vzburjenje in težnje k akciji. 

[…] Klinična manifestacija strahu je panika. Panika je neponarejen, čist, starodavni, verjetno 

prirojen alarmni sistem, ki ga ljudje imenujejo 'strah'« (Barlow, 2004: 104). 

 

Bolj podrobno si Barlowov model procesa tesnobe lahko ogledamo na sliki 1. Sestavljen je iz 

nekaj tesno povezanih čustvenih in kognitivnih sestavin. Pri prevajanju nekaterih pojmov sem 

upošteval model čustvene reakcije Antonia Damasia (npr. »čustveno ustrezni dražljaj« = 

ČUD), ki ga bom bolj podrobno predstavil v nadaljevanju. Barlow sam poudari, da njegov 

model prikazuje kronični proces tesnobe in ne predstavlja opisa njene etiologije. Model je 

postopno izoblikoval na podlagi dolgoletnega raziskovanja spolnosti in spolnih motenj (npr. 

Barlow, 1986; Cranston-Cuebas in Barlow, 1990; Barlow, Chorpita in Turovsky, 1996; vse 

cit. po Barlow, 2004: 66).  

 

Slika 1: Model procesa kronične tesnobe oz. tesnobnega dojemanja (po Barlow, 2004: 65)   
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Po Barlowovem modelu lahko sprožijo proces tesnobe različni čustveno ustrezni dražljaji, kar se 

lahko zgodi brez zavestnega, racionalnega dojemanja. Npr. nekdo lahko doživi tesnobo, brez da 

bi prepoznal specifični sprožilec, kot sta npr. notranja telesna senzacija ali objekt oz. situacija, ki 

»predstavljata« zgodnejšo travmo. Ti sprožilci so lahko »široki« (situacijski, kontekstualni) ali 

»ozki«. Primer ozkega sprožilca je testna (izpitna) tesnoba ali spolna motnja, pri katerih 

sprožilci, ki kažejo na neposredno bližino preizkušnje, povečajo napetost, vznemirjenje, zvišajo 

vzburjenje in negativno valenco. V tem stanju oseba premakne fokus pozornosti na 

samoocenjevanje (ali pa oseba fokus hitro menjuje med zunanjim, potencialno ogrožujočim 

kontekstom in notranjo vsebino, ki jo začne ocenjevati). Raziskave so pokazale, da ta premik 

fokusa pozornosti še bolj poveča vzburjenje in negativno čustvo, tako da nastane majhna 

pozitivna povratna zveza, ki je prikazana na sliki 1. 

 

Na večji povratni zanki pa se pozornost zoži na izvore grožnje ali nevarnosti in tako pripravi 

oder za dodatna kognitivna izkrivljanja v procesiranju informacij. Pride do pristranosti 

pozornosti ali interpretativne pristranosti (to pomeni, da se oblikuje atraktor, ki pozornost in 

razumevanje »vleče« k tistemu, kar tesnobo še povečuje), v čemer se odražajo predhodne 

kognitivne sheme s poudarjeno valenco (za tisto, kar tesnobo še povečuje). Oseba postane bolj 

budna za sprožilce ali dražljaje, ki so povezani z izvori tesnobnega dojemanja. Ta proces pri 

ljudeh je analogen stanju »ustavi se, poglej in prisluhni«, ki ga je opisal Gray kot stanje 

vedenjske inhibicije pri živalih (Gray, 1987; Gray in McNaughton, 1996, cit. po Barlow, 

2004: 65), čeprav stanje inhibicije pri tesnobnih motnjah ljudi ni tako očitno kot pri živalih. 

Ko se razvije dovolj velika intenziteta, ta proces prizadene koncentracijo in učinkovitost pri 

delu, nastopanju ali kognitivno/motorični izvedbi. Tudi če je intenziven, je proces tesnobe 

redko patološki, dokler ne postane kroničen.  
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Ko postane tesnoba kronična, pride v poskusih obvladovanja negativnega čustva in sprožilcev 

tesnobe do dveh posledic. Prva je, da se oseba izogiba temu, da bi vstopila v stanje tesnobnega 

dojemanja. Bolj kot so sprožilci ozki oz. specifični, bolj specifično je tudi izogibanje. Npr. pri 

testni tesnobi se bo človek izogibal izpitu, pri spolnih motnjah pa spolnim odnosom. Če pa je 

tesnobno dojemanje bolj široko, torej povezano z bolj difuznimi situacijami ali konteksti, ljudje 

razvijejo bolj subtilne načine izogibalnega vedenja, rituale ali »vraževerna« vedenja.  

 

Druga posledica je zaskrbljenost, ki jo poganja proces tesnobe in jo je težko nadzorovati, če 

postane intenzivna. To je dodatni, večinoma neuspešen poskus, s katerim poskuša človek 

obvladovati kronično tesnobo. Seveda skrb ali zaskrbljenost v zvezi s prihodnostjo ni 

problematična in je pod določenimi pogoji lahko adaptivna, to je kaže na dobro sposobnost 

prilagajanja, razen če je tesnoba ne poganja do neobvladljive intenzitete. V tem primeru 

zaskrbljenost postane kronična in neadaptivna. Kronično tesnobo spremlja tudi stalna napetost in 

vzburjenje osrednjega živčevja z aktivacijo stresne osi (hipotalamus – hipofiza – nadledvične 

žleze), kar odraža stanje stalne pripravljenosti na soočenje z nevarnostjo. 

 

Poglejmo zdaj za primerjavo, kako pojmuje tesnobo Erić, saj bo morda to olajšalo (ali pa tudi 

otežilo) branje njegove knjige o stanjih strahu, v kateri se terminoloških vprašanj in zapletov ne 

dotakne, ker je to obdelal v svojem Slovarju strahu (Erić, 2007)? Tam pravi, da se je v psihiatriji 

kot strokoven pojem začel uporabljati v prvi tretjini 20. stoletja. V knjigah psiholoških 

povzetkov (psychological abstracts) so bili leta 1927 objavljeni skupaj 3 članki o tesnobi. Do 

1931. leta jih je bilo 14, leta 1950 37, leta 1960 pa 222. Od takrat je postajal pojem v 

psihiatriji vse bolj pomemben.     

 

V psihiatričnih učbenikih so na začetku dvajsetega stoletja pojem tesnoba redko uporabljali, 

bolj pogosto pa strah (angl. »fear«) in agitacija (angl. »agitation«), ker so menili, da se ti dve 

besedi bolj prilegata izvornemu pomenu pojma Angst, ki je takrat v psihiatriji prevladoval. 

Prvi je za klinično uporabo pojem tesnoba uporabil nemški psihiater Wernike, ko je agitirano 

depresijo v melanholiji poimenoval “tesnobna psihoza”. Potem je Freud opisal “tesnobno 

nevrozo” (nemško »Angstneurose”) (prav tam). 

 

V sodobni psihiatriji ima pojem tesnoba več pomenov, definicije pa izhajajo iz različnih 

vidikov: biološkega, kliničnega, dinamičnega, bihevioralnega, itn. Kompromisno definicijo je 

po Erićevem mnenju možno osnovati na naslednjih kriterijih: 

 

- „tesnoba je čustveno stanje, ki ga spremlja subjektivno doživljanje strahu ali nekega 

drugega bližnjega čustva (groza, preplah, strah, panika, i sl.). Po svoji specifični kvaliteti se 

razlikuje od jeze, zato jo je potrebno nedvomno prepoznati kot strah. To je včasih težko v 

primerih subjektivnega doživljanja depresije; 

- kot čustvo je tesnoba zelo neprijetna, posebno kadar jo spremlja občutek, da bo v 

istem trenutku prišlo do izgube zavesti ali smrti; 

- doživljanja tesnobe so usmerjena v prihodnost, ker implicitno v tem občutku obstaja 

grožnja in preteča nevarnost; 

- neke prepoznavne grožnje ali nevarnosti ni ali pa je po razumnih merilih 

nesorazmerna emociji, ki jo navidez vzbuja; 

- prisotne so subjektivne telesne motnje v času doživljanja tesnobe. Upadljivo je 

pospešeno in nepravilno delovanje srca, občutek stiskanja v prsnem košu in grlu, težave pri 

dihanju, slabost v nogah, itn.;    
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- prisotne so očitne telesne motnje, ki so pod vplivom volje, npr. tek, beg v paniki, 

agitiranost, vpitje, (nenadna defekacija), in tiste, ki so delno hotne ali pa nehotne (sušenje ust, 

znojenje, naježenost kože, drhtenje, bruhanje, razbijanje srca, vrtoglavica, trebušne bolečine 

in drugi fiziološki in biokemični fenomeni, ki se jih lahko dokaže z ustreznimi metodami” 

(Erić, 2007: 5).  

 

V knjigi Strah pred smrtjo (Erić, 2009a: 15) doda še vidik zavestnega oz. nezavednega, saj 

tesnobo pred smrtjo definira kot »nezaveden občutek in pomen nelagodja ter napetosti, 

povezanih s smrtjo, ki nima vzroka v zunanjih okoliščinah ali pa v nevarnosti, ki bi jo lahko 

povzročila«, strah pred smrtjo pa kot »zavestna čustvena stanja, ki so odziv na resnično 

zunanjo nevarnost, kjer ima smrt razsežnost nečesa določenega in resničnega…« 

 

Če povzamem s ključnimi besedami, so torej Erićevi kriteriji za tesnobo: nezavedno čustvo 

(glede na Damasijevo razlikovanje med čustvi in občutki, ki ga bom predstavil v 

nadaljevanju, raje govorim o nezavednem čustvu in ne o nezavednem občutku), subjektivno 

doživljanje strahu, neprijetnost, usmerjenost v prihodnost, neprepoznavnost grožnje ali 

nevarnosti ter subjektivne in manifestne telesne motnje. Vidimo lahko, da so Barlowovi 

kriteriji širši od Erićevih, hkrati pa jih v svojem modelu poveže tako, da je rezultat več kot le 

vsota posameznih delov. 

 

Integracijo je možno delati v razne smeri. Če se bom v tem tekstu posvetil predvsem 

integraciji psihoterapevtskih in psihiatričnih znanj o strahu in tesnobi, pa naj vsaj omenim 

smeli poskus Mojce Hribar, ki je šla v drugo smer in se lotila primerjave Heideggrovega 

pojmovanja tesnobe in nekaterih psiholoških konceptov tesnobe. Ko išče skupni imenovalec, 

enoto primerjave v psiholoških konceptih tesnobe, ugotavlja, da je to »dražljaj«, ki ga ne 

razume naturalistično, »ampak širše, v smislu vsega, kar tangira subjektovo intencionalnost, 

kar (hote ali nehote) pritegne njegovo pozornost […] Predpostavljam, da je subjekt naravnan 

na določeno količino in intenzivnost dražljajev – to je zanj ‘optimalna raven dražljajev’. Če se 

ta raven nenadoma močno zniža ali poviša, je interakcija z zunanjim svetom izven optimalne 

ravni. Takrat nastopi tesnoba. Ti dve obliki tesnobe imenujmo ‘tesnoba niča’ in ‘tesnoba 

vsega’. ‘Tesnoba niča’ pomeni, da dražljaji umanjkajo, ‘tesnoba vsega’ pa, da jih je nenadoma 

preveč, da je subjekt preplavljen z dražljaji. O ‘tesnobi niča’ se v psiholoških konceptih 

anksioznosti govori predvsem v smislu separacije od objekta (teorija objektnih odnosov, 

psihoanaliza) in v tesnobi umanjkanja smisla (eksistencialisti). ‘Tesnoba vsega’ pa se omenja 

predvsem v smislu preobilice zunanjih dražljajev, ki jih oseba ne more več obvladovati; 

dražljaji so lahko dejansko premočni (Freudova transformacija presežnega libida v tesnobo, 

dogodek rojstva po Ranku) ali pa gre za hipersenzibilnost posameznika (visoka bazična 

ranljivost po Barlowu in Craskejevi, labilni živčni sistem v teorijah nevroticizma, shizoidna 

osebnostna struktura v teoriji objektnih odnosov)« (Hribar, 2009: 95).   
 

Ko se kot strokovnjak lotiš podrobnejšega proučevanja določene teme, se običajno zaplete že 

pri uporabi ključnih pojmov in pri njihovih definicijah. Ta zaplet ni banalen, ampak je odraz 

temeljnih epistemoloških zakonitosti. Že na prvem koraku lahko namreč pridemo v stik z 

relativnostjo naših zemljevidov sveta in s tem z negotovostjo. Zato nadaljujem s kratkim 

epistemološkim vložkom, predno se bom posvetil terminološkim vprašanjem v zvezi s 

pojmoma strah in tesnoba ter sorodnimi pojmi.   
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Terminološka vprašanja iz vidika epistemologije  

 

Že na začetku svoje psihoterapevtske poti v osemdesetih letih sem se v svojem prvem 

sistematičnem izobraževanju iz ti. kibernetike psihoterapije med drugim seznanil z 

epistemološkim pristopom Gregoryja Batesona (1972), s konstruktivizmom in narativnim 

pristopom, kar mi je pomagalo, da sem se postopno odvadil iskanju objektivistične gotovosti 

in začel razvijati gotovost v negotovost (Možina, 2010). Tako sem se postopno vse bolj 

navdušil za raziskovanje razvoja idej s stalno konstrukcijo in dekonstrukcijo pomenov, za 

arheologijo vednosti, kot bi rekel Foucault (2001).  

 

Kako vemo, kar vemo, se je v svojem razumevanju epistemologije vedno znova spraševal 

Bateson (1972). Kako spoznavam in kako se gradi družbena konstrukcija realnosti (Berger in 

Luckmann, 1988)? Spomnim se, kako so me pretresli trenutki, ko sem se zavedel, da svet 

nima temelja, da ni ničesar absolutnega, razen če se ljudje med seboj ne dogovorijo, da ima 

nekaj zanje pomen absolutnega, temeljnega (npr. da so telesni procesi v možganih temelj 

duševnih procesov). Postopno je vame pronicalo spoznanje, da je svet medicine, v katerega 

sem kot študent medicine vstopil z občutkom, da gre za trdni, iz marmorja zgrajeni hram, kjer 

ugotovitve o boleznih, diagnoze in načini zdravljenja izhajajo iz objektivne vednosti, kjer vse 

temelji na organskem, prav tako samo en možen svet, konstrukcija. Da se je »svet klinike« 

(Foucault, 2009) ravno tako porajal postopno in da je krhek, relativen. Razočaranje nad 

objektivizmom in ti. organskim modelom v medicini, ki se je še posebej intenziviralo prav v 

času specializacije iz psihiatrije, kjer je relativnost diagnostike in zdravljenja v primerjavi z 

drugimi področji medicine najbolj izrazita, pa je postopno vse bolj nadomestil izpolnjujoč 

občutek, da sem del toka, evolucije idej, znanja, vedenja, in da nosim tudi veliko odgovornost, 

kako gradim svoj svet, kar od takrat v meni prižiga stalno radovednost. 

 

Zato terminološka vprašanja zame niso nek čistunski posel piljenja pomenov pojmov s ciljem 

priti do njihove čim bolj objektivne definicije, ampak bolj raziskovanje tega, kako so različni 

avtorji napolnjevali besede s svojim pomenom in kako se v teh pomenih zrcali tudi socialni in 

širši družbeni kontekst, »duh časa«, ki je razviden tako v epistemologiji vsakdanjega življenja, 

umetnosti, religiji, znanosti kot različnih načinih spoznavanja ter v političnih in gospodarsko 

ekonomskih okoliščinah. 

 

Najlažje je videti, kakšno spoznavno matrico je avtor položil za obravnavanje svoje teme, če 

pogledamo v kazalo in preberemo uvod. V kazalu Erićeve knjige o psihodinamični psihiatriji 

strahu nam takoj pade v oči, da je temeljno strukturo knjige položil na psihiatrično 

diagnostiko tesnobnih motenj. V razvoju psihoanalitičnih idej pomeni tak pristop odmik od 

tradicionalne psihoanalize, ki v svoj način predstavljanja primerov ni vključevala koncepta 

medicinske diagnoze (Gill, Newman in Redlich, 1954, cit. po Eels, 1997: 9). Kako je bil 

Freud sam nezainteresiran za medicinske diagnoze, se pokaže v kazalu standardne izdaje 

njegovih zbranih del, kjer v indeksu pojmov ne najdemo zadetkov pod »diagnoza«, pod 

»anamneza« pa jih je le nekaj. Pasnau (1987, cit. po Eels, 1997: 9) in Wilson (1993, cit. po 

Eels, 1997: 9) sta mnenja, da je majhen poudarek psihoanalize na diagnozi pripomogel k 

»demedikalizaciji« psihiatrije v petdesetih letih prejšnjega stoletja. Poudarjata, da se »koncept 

bolezni« ni ujemal in ni bil pomemben za psihoanalizo, saj njen glavni fokus ni bil na 

organskih, ampak na nezavednih psiholoških determinantah simptomov.  

 

V dvajsetem stoletju je prihajalo do nihajev med etiološkim in deskriptivnim, kategorijskim 

modelom psihopatologije. Napetost med tema dvema pristopoma nozologiji kaže na eni strani 

na nezadovoljstvo z deskriptivnimi modeli in na drugi strani na znanstveno pomanjkljivost 
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etioloških modelov. Tako se je sredi stoletja Kraepelinova deskriptivna psihiatrija, ki je 

prevladovala v prvi polovici stoletja, umaknila psihosocialnemu fokusu, ki sta ga zagovarjala 

Adolf Meyer in Karl Menninger kot tudi Freud s svojim poudarjanjem nezavednih 

determinant vedenja. Do ponovnega nihaja v smer deskriptivnega modela in izključevanja 

etiološkega je prišlo leta 1980 z uvedbo ameriškega sistema za diagnostiko duševnih motenj 

DSM-III (Eels, 1997: 5-6). 

 

V uvodu Erić (2009b) prav tako poudari, da sta glede razumevanja strahu in zdravljenja stanj 

strahu psihoanaliza in psihodinamična psihiatrija od sredine prejšnjega stoletja doživeli več 

udarcev: z razcvetom biheviorizma, razvojem psihofarmakoterapije in uvedbo DSM-III. Ta je 

v imenu ateoretičnosti odstranil klasično nozologijo nevroz in psihodinamični model 

oblikovanja simptomov povezanih z njimi. Zato bo morda marsikdo menil, da je Erić s 

pristankom na novo klasifikacijo tesnobnih motenj stopil stran od Freuda, saj je sprejel 

medicinske diagnoze in s tem medicinski model, to je kategorijski pristop psihopatologiji. Ta 

ima v psihiatriji dvajsetega stoletja najpomembnejšega utemeljitelja oz. glasnika v Kraepelinu 

in naslednike v zagovornikih DSM-III sistema. Vendar gre po mojem mnenju za bolj subtilni 

obrat, za nihaj, s katerim se Erić dviga po spirali k večji stopnji integracije. Psihodinamični 

pristop, kot ga predstavi Erić, si namreč v psihiatriji spet krepi svoj položaj, ker je sposoben 

integracije z biološko-farmakološko in vedenjsko kognitivno razvojno linijo. Na tem širšem 

ozadju se lahko zdaj posvetimo terminološkim vprašanjem, ki so povezana s slovarjem strahu.  

 

Psihiatrični slovar strahu 

 

Terminološka zmeda je še posebno izrazita prav v primeru pojmov »strah«, »bojazen«, 

»tesnoba« oz. »anksioznost«. Ko sem bral srbsko izdajo Erićeve knjige, sem bil presenečen, 

da se je odločil dati prednost besedi strah pred besedo tesnoba oz. anksioznost, saj v Sloveniji 

v psihiatričnih in psihoterapevtskih krogih ni praksa. Tako npr. govori o »generalizovanom 

stanju straha«, v Sloveniji pa je udomačeno »generalizirana anksiozna motnja« (npr. Kocmur, 

1999; Dernovšek, Gorenc in Jeriček, 2006; Rebolj, 2008;) ali »splošna tesnobna motnja« 

(Erzar, 2007). Pri nas bi bil torej naslov knjige, ki bi ga pričakovali, »teorije o anksioznosti in 

anksiozna stanja« oz. »teorije o tesnobi in tesnobna stanja«. 

 

Kot sem že omenil zgoraj, mi je Erić (2010b) povedal, da je vse, kar je napisano v knjigi, 

napisano tako o strahu kot o anksioznosti iz psihoanalitične perspektive in da ne vidi potrebe 

po bolj natančnem razlikovanju med njima. Hkrati je dodal, da je pripomoglo k njegovi 

odločitvi, da je dal prednost pojmu strah to, da v srbščini ni velike razlike med besedama strah 

in tesnoba (srbsko strah in strepnja), s tem da strah vključuje tesnobo, medtem ko obratno ne 

drži.  

 

V Slovarju strahu (Erić, 2007) poudarja, da je Freud za vsa doživljanja strahu uporabljal 

besedo Angst. Prevajalec Freudovih del v angleščino James Strachey (1887-1967), ga je 

prevedel kot anksioznost (anxiety), kar se je sčasoma pokazalo kot netočno in nepopolno, ker 

ima pojem Angst več pomenov in nians kot anxiety. Čeprav je kasneje povedal, da mu je žal 

in da je napravil napako, je bilo po njegovem mnenju prepozno, da bi jo popravil, ker je bil 

pojem anksioznost (anxiety) hitro široko sprejet. Vseeno je bil Strachey proti enačenju pojma 

Angst s patološko anksioznostjo (morbid anxiety), saj je Freud pisal o različnih okološčinah, v 

katerih je imel pojem Angst enkrat normalen, drugič pa patološki pomen. 

 

Pojem “Angst” so izvorno uporabljali v religiozni literaturi in so z njim označevali trpljenje, 

tesnobo, trepet, veliko bolečino v duši in kasneje tudi hrepenenje (Martin Luter). V 
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eksistencialistični filozofiji so isti pojem uporabljali kot osnovno postavko človeške narave 

(Heidegger, Jaspers, Kierkegaard, Unamuno, Sartre) (prav tam).    

 

Spomnim se, kako sem pred specialističnim izpitom iz psihiatrije leta 1991 ponavljal razne 

ključne definicije in kako mi je od takrat ostalo: strah je odziv na specifično nevarnost (npr. 

nenadoma zagledamo kačo), medtem ko se tesnoba aktivira brez objekta. Enako definicijo 

uporabi tudi Erić v slovarju na koncu knjige o spolnih motnjah, kjer je tesnoba »neprijetno 

občutje strahu, ki ni povezano z določenim objektom ali situacijo« (Erić, 2004: 534) in strah 

»osnovno človekovo čustvo, katerega glavni vlogi sta zaščita in prilagojevanje« (prav tam: 

547). To razlikovanje, s katerim so bili takrat člani izpitne komisije zadovoljni, je še danes 

pogosto, čeprav ga je precej spodkopal vedenjski pristop, kot opozarja Barlow (2002). 

Vedenjska terapija je v zadnjih desetletjih postopno prodrla s predpostavko, da so vse oblike 

tesnobe odzivi na sprožilce, čeprav so le ti lahko včasih bolj difuzni (npr. vzorci svetlobe in 

teme). Tako je razlikovanje med strahom in tesnobo za številne avtorje postalo nejasno in so 

oba pojma vse bolj enačili.  

 

Pojem anksioznost ima indogermanski koren besede »angh«, ki se v grščini in latinščini (npr. 

angustus, angustia, ango, angor, anxius, anxietas, angina) pojavlja v številnih besedah, ki 

pomenijo ozkost ali stiskanje, nevarnost, dušenje, obremenitev, težavo, potrtost zaradi 

neuspehov, preplavljenost z žalostjo idr. Latinsko ango pomeni zaustavljanje diha, dušenje, 

angor prehodni in eksplozivni izliv nelagodnosti, anxietas pa trajno predispozicijo. Tako je 

tudi Cicero (106 - 43 pred našim štetjem) besedo angor uporabljal za prehoden izliv ali 

eksplozijo strahu, do katere je prišlo pod pritiskom, anxietas pa za trajno predispozicijo za 

izražanje strahu. Njegovo razlikovanje je utrlo pot uporabi pojmov »angoisse« in »anxiete« v 

francoščini. Angoisse je postala oznaka za začasni atribut strahu, medtem ko je anxiete trajni 

konstitucionalni atribut strahu (Erić, 2007). 

 

V angleščini se je koren »angh« ohranil v besedah »anxiety«, »anguish« in »anger«. V 

angleški strokovni literaturi najdemo za pojave, ki opisujejo strah, besede »anxiety«, »fear«, 

»dread«, »phobia«, »fright«, »panic« in »appreheniveness«. Vsakemu od teh pojmov dodajajo 

besede kot so »akutno«, »bolezensko«, »generalizirano«, »difuzno«, da bi izostrili odtenke 

pomenov (Barlow, 2002). V slovenščini je beseda tesnoba najbližje temu izvornemu pomenu 

in dobro ponazarja nekatere občutke, ki jih ljudje opisujejo s »stiska me v grlu ali pri srcu« in 

»zapira mi sapo«.  

 

Za Kierkegaarda je beseda Angst pomenila grožnjo in tesnobo (v angleških prevodih njegovih 

del se pojavljajo različne besede, npr. »dread«, »anxiety«). Bil je prvi, ki je menil, da strah 

ključno določa človeka. Od začetka renesanse preko razsvetljenstva pa vse do Hegla je bil za 

filozofe strah namreč samo en moment svetovnega uma, logosa. Velik pomen je strah dobil 

pri eksistencialistih (npr. Heidegger, Sartre, Jaspers), ki so se naslanjali na Kierkegaarda, 

razvijali njegove teze, vendar so odklanjali njegovo krščansko utemeljitev in usmeritev 

(Filipović, 1989).    

 

Za razliko od Erića Barlow (prav tam) meni, da je Freudu beseda Angst pomenila tesnobo, ki 

se je sprožila brez objekta, za strah, ki ga je sprožil objekt, pa je raje uporabljal besedo Furcht, 

ki bolj ustreza slovenski besedi strah. Aubrey Lewis (1980, cit. po Barlow, 2002) je predlagal, 

da je ustreznejši angleški prevod za Angst »agony«, »dread«, »fright«, »terror«, 

»consternation«, »alarm« ali »apprehension«. S tem je hotel poudariti, da ima beseda Angst 

strašljivešji prizvok od besede »anxiety«, ki za angleško govoreče velikokrat pomeni skrb oz. 

zaskrbljenost (»concern«). 
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Obilje pomenov in priokusov, ki so povezani s ključnima besedama strah in tesnoba, različni 

načini uporabe v različnih jezikih, nedoslednosti v prevajanju ključnih strokovnih knjig, vse 

to je pripomoglo k mednarodni meglici, ki obkroža ta dva pojma. Tudi njuna uporaba na 

področju psihopatologije je polna nejasnosti in prepletanja. S pojmom anksioznost (angl. 

anxiety) so v angleškem jeziku opisovali tako različna razpoloženja in čustvena stanja, kot so 

dvom, dolgčas, razočaranje in občutki neresničnosti. Celo različne kognitivne deficite, kot je 

pomanjkanje koncentracije, so nekateri označili z besedo »anxiety«. Drugi so pojem povezali 

z besedami, ki opisujejo različna depresivna stanja. Z dodatnimi teoretičnimi povezavami, 

npr. »nezavedna«, »zavestna«, »kognitivna«, »somatska«, »prosto lebdeča«, »vezana«, 

»signalna« tesnoba, se je zmeda še povečala (Barlow, 2002). 

 

Milivojević meni, da je pomemben razlog za terminološke probleme prav v prevladovanju 

angleške strokovne literature, saj v angleščini po njegovem mnenju manjka beseda za strah, 

usmerjen v prihodnost. Zato predlaga, »da je treba angleško besedo anksioznost (anxiety) 

prevajati z besedami tesnoba, anksioznost ali neopredeljena bojazen, vsakič, ko je to mogoče, 

pa poiskati bolj specifično besedo« (Milivojević, 2008: 526). 

 

Tako so socialni konstruktivisti (npr. Hallam 1985, cit. po Barlow, 2002) celo predlagali, naj 

se pojmu anksioznost odrečemo, ker je neznanstven. Hallam je predlagal, da je anksioznost v 

bistvu laični konstrukt, ki se nanaša na zelo različna čustvena, kognitivna in somatska stanja 

in se razlikuje od človeka do človeka. Za socialne konstruktiviste je anksioznost metafora. 

 

Slovenski psihiatrični slovar strahu 

 

Kako pa je s pojmi strah, tesnoba, anksioznost in bojazen v slovenskih psihiatričnih virih? 

Tudi če prebiramo slovenske avtorje (npr. Milčinski, 1978; Zalokar, 1983; Lamovec, 1988; 

Rakovec Felser, 1991; Kocmur, 1999; Erzar, 2007; Rebolj, 2008; Pretnar Silvester, 2009), 

pridemo do podobnih zaključkov kot Barlow. Še danes se rad vračam k učbeniku psihiatrije 

Leva Milčinskega iz leta 1978 in prav posebno k poglavjem, ki jih je napisal on sam. 

Namenoma bom bolj podrobno prikazal njegova razlikovanja med anksioznostjo, ki jo je 

enačil z bojaznijo oz. tesnobo, in strahom, plahostjo, zbeganostjo in grozavostjo, saj je bil ta 

učbenik temeljna referenca slovenskih psihiatrov in psihiatrinj. Kljub temu, da je leta 1999 

izšel novi učbenik psihiatrije (Tomori in Ziherl, 1999), ostaja učbenik Milčinskega dragocen 

vir. Hkrati je bil Milčinski glavna avtoriteta za psihiatrično izrazoslovje (Milčinski, 1984). 

Anksioznost je v učbeniku definiral kot motnjo čustvovanja, v kateri najdemo »vsakomur 

znani afekt bojazni oziroma strahu, le stopnjevan in trdovratnejši« (Milčinski, 1978: 112).  

 

Za tujko »anksioznost« mu je glede na njen koren ustrezno zvenela slovenska beseda 

»tesnoba«, hkrati pa je za anksioznost uporabljal tudi besedo »bojazen« (Milčinski, 1984: 10). 

»Tesnoba je nelagodno čustveno stanje v pričakovanju nečesa neznanega, ogrožujočega, 

anksioznost, bojazen« (prav tam: 158). Tesnobo je videl na enem koncu spektra, na drugem 

pa »smrtno grozo, pred katero utegne kak bolnik ubežati v smrt […] Preplašen je človek, ki 

mu kak zunanji dogodek, pa tudi notranji konflikt prehodno to bojazen stopnjuje tako, da ga 

obdaja že tudi nemir, ne da bi le-ta nakazoval pot v organizirano akcijo. Če je ta nemir hujši, 

bi lahko govorili o zbeganosti. Bojazen, tesnoba v skrajni obliki je groza, tisto pričakovanje 

katastrofe, ko ne veš, kaj te čaka in odkod, ko se človeku že megli zavest in je sposoben tudi 

agresivnih dejanj proti sebi in drugim« (prav tam: 153): 
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 TESNOBA   ZBEGANOST   GROZA 

 

Poudaril je, da »grozava stanja spremljajo vegetativni pojavi, kakršni so nam v blažji obliki 

znani iz vsakdanjih situacij, ki nam zbujajo strah: močno utripanje srca, pospešeno dihanje, 

potenje, diareja, vrtoglavice itd.« (prav tam).  

 

O »bojazni« piše v poglavju o sindromih duševnih motenj ne le psihiatrično kompetentno in z 

dobrim poznavanjem psihoanalitskih avtorjev ampak tudi s pridihom življenjske modrosti, kar 

smo pri njem tako cenili in občudovali. Poudari, da je razumevanje bojazni pomembno 

»zaradi številnih variant, v katerih se javlja, njegovih tesnih povezav z vegetativumom in 

spričo svojega pomena v psihodinamiki nevrotskih pojavov, pa sploh, ko iščemo pravi odnos 

do svoje človeške usode« (prav tam: 152). Besedo »plahost« predlaga za označevanje »trajne 

karakterne poteze, v kateri dominira, vsekakor manj izrazita, bojazen« (prav tam).  

 

Poglavitno pa se mu je zdelo, da »razlikujemo pojma bojazen in strah. V bistvu je oboje eden 

od praafektov ogroženega človeka in verjetno tudi mnogih živali, kot izraz mobilizacije za 

beg ali aktivno obrambo. Razlika pa je ta, da je strah bojazen pred objektivno ogrožujočimi 

situacijami (realna bojazen psihoanalitskih avtorjev), medtem ko bojazen (v ožjem pomenu 

besede) objekta bodisi sploh nima, ali pa je zelo meglen in nedoločen, pa je zato to stanje 

pogosto tudi bolj mučno od strahu, ki je usmerjen v nekaj določnega« (prav tam: 153). 

 

V slovarju psihiatričnih izrazov iz leta 1984 pa je razlika med strahom, bojaznijo, tesnobo in 

anksioznostjo že bolj zabrisana, saj strah definira v širšem in ožjem pomenu:  

 

 »1. široko: čustveno oz. psihofiziološko stanje v pričakovanju neke nevarnosti, 

doživljanja ogroženosti od zunaj ali od lastnih, notranjih kompleksov, se pojavlja v 

različnih kvantitativnih in kvalitativnih odtenkih, kot tesnoba, bojazen, anksioznost, 

fobija, groza, včasih povezano z realnimi objekti ali situacijami, včasih pa kot lebdeča, 

brezobjektna tesnoba; 

 2. ožje: afektivni in vegetativni odziv človeka na nenadna in huda realna doživetja« 

(Milčinski, 1984: 149). 

 

Podobno kot Milčinski tudi Erić, kot sem poudaril zgoraj, uporablja pojem strah na dveh 

različnih logičnih ravneh (v smislu teorije logičnih tipov Russella in Whiteheada (Možina, 

2010)), v »ožjem« in »širšem« smislu. Na »širši« logični ravni bi jaz raje uporabil množino – 

torej strahovi – saj se pojavljajo v različnih kvalitativnih in kvantitativnih odtenkih (prva 

logična raven). Tesnobne motnje pa so po mojem mnenju tretja logična raven, ki na podoben 

način kot so zložene ruske babuške vključuje prvi dve, kar lahko shematično prikažem takole: 

 

TESNOBNE MOTNJE         3. logična raven 

 

 

STRAHOVI          2. logična raven 

 

 

ZASKRBLJENOST   STRAH        PANIKA        TESNOBA      1. logična raven 
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Zlatka Rakovec Felser podobno kot Milčinski razlikuje med strahom in tesnobo ter besedi 

bojazen in anksioznost uporablja kot soznačnici tesnobi. Pri razlikovanju si pomaga tako, da 

najprej strah označi pozitivno, tesnobo pa negativno. »Strah ima v bistvu zaščitno funkcijo in 

posamezniku pomaga, da pretečo nevarnost uspešno obvlada, medtem ko ima anksioznost, 

kot pravimo stanjem tesnobe, povsem nasproten učinek. Ker se pojavi dokaj nepričakovano, 

brez otipljivega stvarnega povoda, posameznika za lep čas onesposobi za smotrno ukrepanje. 

Naval tesnobe, duševno in telesno neprijetno občuten pojav, traja običajno mnogo dalj od 

strahu in v nasprotju z njim še tedaj, ko mine, zapušča za seboj vselej grenak priokus« 

(Rakovec Felser, 1991: 16). Kmalu zatem pa se razlikovanje zamegli, ko pravi, da je: »pojav 

anksioznosti lahko normalen in nujen[…]« (prav tam: 17) in da »so tesnoba in bojazni lahko 

nepogrešljiva sila v razvoju posameznika in vsečloveške skupnosti« (prav tam: 20). Menim, 

da se je zapletla s tem, ko negativno označi naval tesnobe, torej kratkotrajno tesnobo. Tesnoba 

je namreč problem le, če se kronificira. 

 

V novem učbeniku psihiatrije, ki je v prvi vrsti namenjen študentom medicine, pa tudi 

splošnim in družinskim zdravnikom ter specialistom drugih medicinskih strok (Tomori, 

1999), je večji poudarek dan besedi anksioznost kot pa pojmoma strah in tesnoba, kar je 

razvidno že iz stvarnega kazala, kjer tesnobe ni med pojmi, besedico strah najdemo samo v 

povezavi – strah v otroštvu, medtem ko je anksioznost omenjena na triintridesetih mestih. S 

tem pa žal avtorji niso dosegli večje jasnosti, ki bi bistveno pripomogla k zmanjšanju 

večpomenske uporabe pojmov strah, anksioznost, tesnoba in bojazen. Poglejmo si, kako škrat, 

ki dela zmešnjavo, najde način, da tisto, kar želijo avtorji jasno definirati s pojmi strah, 

tesnoba in anksioznost, vedno znova zavije v tančico skrivnostnosti.  

 

Kobal v poglavju o znakih in simptomih duševnih motenj anksioznost kot motnjo čustvovanja 

podobno kot Milčinski prikaže na spektru: anksioznost se razteza od običajnega občutja 

tesnobe (nejasnega strahu pred neznanim, prosto lebdečega strahu) v različnih življenjskih 

okoliščinah in se lahko iz različnih psihopatološko utemeljenih razlogov intenzivira v 

povišano tesnobo, ki se ne navezuje na določen ogrožajoči objekt ali situacijo, pa tja do 

grozavosti in/ali paničnega napada. Zbeganost je posledica povečane anksioznosti. Fobija pa 

je dolgotrajni, obsesivno pretirani strah, ko človek natančno ve, česa se boji in tudi, da je 

njegov strah nesmiseln (Kobal, 1999: 81-82).  

 

Nevrofiziološko poveže tesnobo z delovanjem limbičnega sistema oz. natančneje Papezovega 

kroga: »Dražljaj, ki ga možgani iz le njim znanih razlogov ne morejo predelati v odgovor, 

lahko dolgotrajno kroži po strukturah Papezovega kroga: subjektivno fiziološko dogajanje 

registriramo kot povečano anksioznost« (prav tam). V tem citatu je zanimiva dikcija, da 

včasih le možgani vedo za razloge, zakaj dražljaja ne morejo predelati v odgovor. Tu je škrat 

pomešal logične ravni opisa, kajti ali možgani lahko kaj vedo? Imajo lahko možgani 

skrivnosti? Taka metaforika je običajna v vsakdanjih pogovorih in na umetniškem področju, 

ko npr. govorimo o tem, da »srce ve, kar glava ne ve«, v strokovno znanstvenem tekstu pa je 

to nenavadno. Možgani so gotovo nujno potrebni za to, da kaj vemo, vendar lahko na ravni 

možgan opazujemo le elektrofiziološke procese, kakšne vednosti pa ne.   

 

V specialnem delu učbenika Tomorijeva v poglavju o duševnih motnjah v razvojnem obdobju 

relativno svobodno uporablja besede strah, anksioznost, tesnoba in bojazen, tako da včasih 

med njimi razlikuje, včasih pa jih uporablja kot soznačnice. Lep primer za to je, ko definira 

ločitveno tesnobo ali separacijsko anksioznost: »Ločitvena tesnoba je huda bojazen pred 

izgubo oseb, na katere je otrok navezan. Otrok se pretirano boji vsakršne ločitve od oseb, ki 

mu zagotavljajo varnost in zaščito. Muči ga strah, da ga bodo zapustile, da se jim bo kaj 
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hudega zgodilo in se s temi mislimi in slikanjem najbolj groznih predstav o tem tako ukvarja, 

da je za drugo povsem nezbran« (Tomori, 1999: 338). Če bi se npr. bolj disciplinirano držala 

razlikovanja med strahom in tesnobo, bi napisala »muči ga tesnoba« in ne »muči ga strah«. 

Tako škrat stalno skače med dvema ravnema uporabe pojma strah – enkrat v ožjem, drugič v 

širšem pomenu, kot sem ju s pomočjo Milčinskega definiral zgoraj. 

 

Marga Kocmur, avtorica poglavja o nevrotskih, stresnih in somatoformnih motnjah, v okviru 

katerega je del posvečen anksioznosti, se izrazito izogne besedi strah, saj uvede pojem 

»normalna« anksioznost za »uporabno obrambo«, za »odziv boja in bega«, kar večina 

avtorjev razume kot strah: »Anksioznost je usklajen spoznavni, čustveni, fiziološki in 

vedenjski odgovor na dejansko ali grozečo nevarnost« (Kocmur, 1999: 230). Posebej 

zanimivo se mi zdi, da postavi besedico normalna v narekovaj ali pa je to spet škratova 

domislica, ki v nadaljevanju dela vse večji nered, čeprav si avtorica seveda prizadeva v 

obratno smer. Nadaljuje namreč s tem, da so »nekateri anksiozni tudi takrat, ko ni nevarnosti« 

(prav tam). Škratu je tu uspelo vzpostaviti očitno kontradikcijo z začetno definicijo. 

 

Tudi da je »anksioznost običajna in uporabna samo tedaj, ko jo sproži pravi vzrok, ko doseže 

pravšnjo stopnjo in traja ravno prav dolgo« (prav tam), zveni lepo, vendar se nam lahko hitro 

postavi vprašanje, kaj je pravi vzrok, pravšnja stopnja in ravno prav dolgo? Ubogi študent 

medicine, ki morda dobi na izpitu iz psihiatrije takšno vprašanje. O ti škodoželjni škrat, ti! 

Glede vzroka anksioznosti bo študent težko jasno odgovoril, saj Kocmurjeva v nadaljevanju 

nenadoma uvede tudi pojem strahu, ko poudari, da »je lahko vzrok (anksioznosti) v zunanjih 

okoliščinah, ki pri večini povzročijo strah[…]« (Kocmur, 1999: 231). Opozori pa tudi, da 

včasih vzroka »ne moremo najti, zato je takrat anksioznost težko razumeti.« 

 

Kako tudi določiti (izmeriti) ravno pravšnjo stopnjo anksioznosti in ravno pravšnjo dolžino? 

Kdo odloča o teh kriterijih oz. jih postavlja? Bolnik ali zdravnik ali raziskovalec? Samo s 

kvantifikacijo stopnje in dolžine tesnobe ne moremo razločiti med »običajno in uporabno« 

tesnobo in tisto, ki je neobičajna in neuporabna, kajti »nikjer ni tako nejasna meja med 'še 

zdravim' in 'že bolnim' kot pri človeškem izkustvu strahu« (von Gebstattel, cit. po 

Kecmanović, 1988: 60). 

 

Kocmurjeva poudari, da gre v primerih, ko vzroka anksioznosti ni mogoče najti, 

»najverjetneje za primarne biokemične nenormalnosti v možganih […]« (Kocmur, 1999: 

230). V takem sklepanju vidim vpliv ti. »organskega modela«, v katerem so psihični procesi 

posledica »primarnih« telesnih dogajanj. V psihiatriji se še danes vedno znova pojavlja, kljub 

temu da naj bi odstopil mesto širšemu »medicinskemu modelu, ki vključuje individualne 

značilnosti vsake osebe in dejavnike okolja, ki sodelujejo pri obolevanju« (Erić, 2010: 31). 

Tako Erić kot Barlow si prizadevata preseči kartezijanski dualizem med psiho in telesom in se 

pri tem sklicujeta na sistemsko, mrežno logiko, kjer npr. geni ali telesni procesi nimajo neke 

že vnaprej nadrejene, primarne vloge, ne predstavljajo absolutnega temelja: »Ni smiselno 

govoriti, da tesnoba kot koherentni sistem 'začne' z aktivacijo specifičnih možganskih 

krogotokov ali zaradi zaznav nečesa grozečega ali zaradi neobvladljivosti ali premika 

pozornosti. Vsak sestavni del tesnobe je del celote in jih je težko preučevati izven konteksta« 

(Barlow, 2004: 103).   

 

Glede na precejšnjo zmedo v uporabi psihiatričnega slovarja strahu si poglejmo, ali si lahko 

pomagamo s psihometričnimi koncepti oz. modeli tesnobe. 
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Psihometrični koncepti tesnobe in dimenzionalne analize čustev  

 

Tanja Lamovec (1988) je v svojem Priročniku za psihologijo motivacije in emocij v posebnih 

poglavjih podala pregled lestvic za ocenjevanje emocionalnih stanj (Adjective Check List, 

Multiple Affect Adjective Check List, Mood Adjective Check List, Profil of Mood States, 

Profil indeks emocij, Differential Emotion Scale, slovensko Lestvico emocionalnih stanj) in 

lestvice za ocenjevanje anksioznosti kot stanja in kot osebnostne poteze (Lestvica manifestne 

anksioznosti, State Trait Anxiety Inventory, Vprašalnik testne anksioznosti).  

 

Pokrajac (1980, cit. po Lamovec, 1988: 246), ki je sestavil merski instrument Skala 8 emocija, 

se je odločil za razlikovanje med strahom in tesnobo, ki ga drugače pri večini lestvic ne 

najdemo. Čeprav je med obema odkril visoko korelacijo (0,70), je utemeljil svojo odločitev s 

tem, da vsako od njih na drugačen način korelira z ostalimi čustvi. Faktor tesnobe se je kot 

poseben faktor pojavil v faktorski analizi z dvanajstimi faktorji, kar pomeni, da je bil 

razmeroma stabilen. Avtor je s pomočjo svojega instrumenta preučeval uspešnost pri 

športnem udejstvovanju. Na osnovi lestvice je lahko ločil stresno od nestresne situacije, 

napovedal motorično učinkovitost, uspešnost nastopa v gimnastiki ipd. Prav tu se je pokazal 

pomen razlikovanja strahu od tesnobe. Medtem ko strah ni vplival na motorično uspešnost, jo 

je tesnoba zmanjšala. 

 

Lamovčeva bolj podrobno predstavi Spielbergerjev model tesnobe (1970, cit. po Lamovec, 

1988 : 277-286), ki razlikuje med tesnobo kot stanjem in kot osebnostno potezo. Natančneje 

je tudi opredelil nekatere pojme, ki se pojavljajo v zvezi s tesnobo. Predlagal je, da naj bi z 

besedo »stres« označevali objektivne lastnosti situacije, to je zunanje dražljajske pogoje, ki 

vsebujejo določeno mero objektivne nevarnosti. Situacijo, ki jo označimo kot stresno, naj bi 

torej večina ljudi doživljala kot ogrožujočo. »Grožnja« pa naj bi se nanašala na subjektivno 

zaznavo neke situacije kot nevarne, kar je odvisno od posameznikove osebnosti in preteklih 

izkušenj.  

 

Stopnja tesnobe kot osebnostna poteza ni nujno povezana z vsemi stresnimi pogoji, temveč le 

s tistimi, ki jih posameznik dojema kot ogrožujoče. Osebe z visoko stopnjo tesnobe imajo 

navadno slabo mnenje o sebi in se zelo boje neuspeha. Raziskave so pokazale, da so visoko 

tesnobne osebe doživljale psihološki stres kot bolj ogrožujoč od nizko tesnobnih, obe skupini 

pa sta se enako odzivali na fizične grožnje.  

 

Spielberger je v svojem modelu tesnobe kot stanja (A-stanje, angl. »state anxiety«) in kot 

osebnostne poteze (A-poteza, angl. »trait anxiety«) (glej sliko 2) dal osrednji pomen 

kognitivni oceni situacije, kot tudi kognitivnim in motoričnim procesom, ki delujejo kot 

obrambni mehanizmi in tako zmanjšujejo tesnobo: 

 

1. V situacijah, ki jih posameznik oceni kot ogrožujoče, bo nastopilo tesnobno stanje (A 

– stanje). S pomočjo senzornih in kognitivnih povratnih informacij, bo posameznik 

občutil visoko A-stanje kot neprijetno. 

2. Intenzivnost A-stanja bo premosorazmerna stopnji grožnje, ki jo dana situacija za 

posameznika predstavlja. 

3. Trajanje A-stanja bo odvisno od vztrajanja posameznikove ocene situacije kot 

ogrožujoče. 

4. Osebe z visoko A-potezo bodo zaznavale situacije, ki vključujejo možnost neuspeha 

ali grožnjo samospoštovanju, kot bolj ogrožujoče od oseb z nizko A-potezo. 
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5. Povišanje A-stanja deluje kot dražljaj ali motiv, ki se lahko izrazi v neposrednem 

vedenju, ali pa spodbudi psihične obrambe, ki so bile v preteklosti pri zniževanju tega 

stanja učinkovite. 

6. Stresne situacije, ki se često ponavljajo, lahko tudi privedejo do razvoja uspešnih 

strategih spoprijemanja. 

 

Slika 2: Shematični prikaz Spielbergerjevega modela tesnobe kot stanja in kot osebnostne 

poteze (po Lamovec, 1988: 279) 

 

 

 

Spielbergerjevi lestvici STAI-X1 in STAI-X2 sodita med najbolj uporabljani lestvici za 

merjenje tesnobe. Pokazali sta se koristni pri razlikovanju običajnih tesnobnih reakcij od 

pogostejše, intenzivnejše in ponavljajoče se tesnobe, čeprav so vzroki za individualne razlike 

v tesnobi kot osebnostni potezi neznani. Kot pri vseh atribucijskih teorijah, ki se osredotočajo 

na odnos med kognitivnim procesiranjem in čustvi, je tudi s Spielbergerjevim modelom težko 

razložiti iracionalno tesnobo. Terapija, ki izhaja iz atribucijskih teorij, je neposredno 

usmerjena na spreminjanje nefunkcionalnih kognitivnih ocen nevarnosti ali grožnje (Barlow, 

2004: 50).  

 

Lamovčeva se v svojem priročniku tudi dotakne še danes aktualnega vprašanja, kaj so 

temeljne dimenzije, skupne vsem čustvom. Le na soglasju o teh temeljnih dimenzijah je 

namreč možno graditi celostno teorijo o naravi čustev in specifično določiti naravo 

posameznih čustev, kot so strah, jeza ali ljubezen. Pomembna posledica dimenzionalne 

analize je, da s primerjavo različnih razpoloženj in čustev, ki so pogosto tesno povezana, npr. 

s primerjavo strahu in tesnobe z depresivnostjo, lahko odkrijemo, kaj je bistveno pri strahu in 

tesnobi. In v zadnjem koraku – s specificiranjem ključnih dimenzij tesnobe - lahko pridemo 

do pomembnih vodil za etiologijo in zdravljenje tesnobnih motenj (Barlow, 2004: 58). 
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Veliko raziskav o dimenzijah čustev se osredotoča na subjektivno doživljanje, na samoocene, 

tako da posamezniki ocenjujejo npr. svoja razpoloženja na osnovi pridevnikov, ki nosijo v 

sebi nek čustveni naboj (npr. nemiren, prestrašen, zdolgočasen). Seveda so te ocene, še 

posebno retrospektivne, lahko izkrivljene iz različnih razlogov, kot so nezanesljivost spomina 

ali potlačevanje. Vseeno pa je v vsakdanjem življenju eno najpogostejših vprašanj – kako si? 

kako se počutiš? – in tudi v raziskavah je doživljajska komponenta ob fiziološki in vedenjski 

ključna. Tako so nekateri raziskovalci poskušali izdelati semantični zemljevid sveta čustev. 

Glavno analitično sredstvo za določanje posameznih čustev so zapleteni korelacijski postopki, 

kot je npr. faktorska analiza. Ko raziskujejo stabilne čustvene dispozicije in ne trenutnih 

čustvenih stanj, to postane proučevanje osebnosti (prav tam).  

 

Tako npr. v teorijah nevroticizma osebnostne lastnosti razumejo hierarhično. Eysenck je s 

pomočjo empiričnih raziskav in faktorske analize ugotovil, da je nevroticizem osebnostna 

poteza najvišjega reda. Tesnoba je komponenta nevroticizma, ki je ena od dimenzij osebnosti. 

Kot druge osebnostne lastnosti ima tudi tesnoba poddimenzije, podfaktorje, ki se od avtorja 

do avtorja nekoliko razlikujejo. Avtorji variirajo glede vprašanja, koliko je temeljnih faktorjev 

oziorma dimenzij osebnosti – npr. pri Eysencku 3, Catellu 16, v Modelu Velikih pet 5 ipd.). 

Poglavitni izvor tesnobe vidijo v dednosti, vendar priznavajo tudi vlogo učenja kot faktorja, ki 

vpliva na oblikovanje osebnostnih potez; neposredno pa vidijo izvor tesnobe v bioloških 

substratih osebnosti (dopamin, serotonin, AP-2 beta genotip, amigdala ipd.) (Hribar, 2009).  

 

Lamovčeva (1988) zanimivo prikaže razlike med unipolarnim ali bipolarnim razumevanjem 

čustev in razpoloženj pri različnih avtorjih in o njihovih kritičnih soočanjih. Vprašanje 

bipolarnosti je le druga oblika starega vprašanja, ali so možna mešana čustva. Postopno se je 

med raziskovalci razvil konsenz, da je najboljši način za prikaz študij, ki temeljijo na 

faktorski analizi, krožni model, znana sta npr. Russellov in Tellegenov krožni model (Barlow, 

2004: 59). 

 

Russell je v svoji analizi dimenzij čustev izluščil dve osi, ki predstavljata največji delež 

variance: prvo je poimenoval »aktivacija« (angl. »activation«) z visoko aktivacijo ali 

vzburjenjem na enem koncu in nizko aktivacijo ali pomirjenostjo na drugem koncu. Druga je 

»valenca« (angl. »valence«), ki se nanaša za bipolarno dimenzijo ugodje – neugodje (angl. 

»pleasure-displeasure«). Nato je dodal še dimenzijo »nadrejenost – podrejenost« (angl. 

»dominance – submission«) oz. »nadzora« (angl. »control«), ki predstavlja kognitivno 

spremljavo čustva. Posameznikov občutek, koliko nadzora ima, je pomemben pri razlikovanju 

jeze in tesnobe: jezni ljudje čutijo neprijetno vzburjenje, hkrati pa imajo občutek, da imajo 

nadzor nad situacijo oz. se počutijo dominantni, medtem ko tesnobni ljudje nimajo občutka, 

da nadzorujejo položaj in se počutijo podrejeni, nemočni ali ranljivi.  

 

Tudi Tellegenov model (glej sliko 3) ima dva glavna faktorja: »pozitivno čustvo« (angl. 

»positive affect«) in »negativno čustvo« (angl. »negative affect«). Krog je razdeljen na osem 

delov z dodatnima osema, ki sta podobni Russellovim, s tem da je dimenzija valence 

poimenovana »prijetno – neprijetno« (angl. »pleasantness – unpleasantness«), aktivacija pa 

»zavzetost – nezavzetost« (angl. »engagement – disengagement«) (Barlow, 2004: 61-62).  

 

Slika 3: Tellegenov krožni model (Tellegen, 1985, cit. po Barlow, 2004: 60)     
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Barlow (2004: 62-63) meni, da raziskave o dimenzijah čustev dajejo pomemben doprinos k 

trem glavnim raziskovalnim smerem v proučevanju čustev: ekspresivno-vedenjski, 

nevrobiološki in kognitivni. Osvetljujejo namreč, kaj je v raznolikem čustvenem doživljanju 

skupno in kaj specifično. V zvezi z tesnobo so odkrile veliko o njeni strukturi in o povezavah 

z depresivnostjo, strahom in vzburjenjem. S tem znanjem je možno prodreti globlje v 

skrivnosti tesnobe, optimistično zaključi Barlow. 

 

Po drugi strani je seveda integracija različnih raziskovalnih smeri zahtevna, saj se poleg 

dopolnjevanja mnogokrat zdi, da so ugotovitve nasprotujoče. Tako npr. Vaitl, Schienle in 

Stark (2004: 163) opozarjajo, da so trije glavni nevrofiziološki modeli v raziskovanju čustev 

(LeDouxjev, Rollsov in Davidsonov) v marsičem temeljito razlikujejo od modelov, ki 

temeljijo na deskriptivnih taksonomijah (npr. od zgoraj omenjenih krožnih modelov Russella 

in Tellegena). Glavni cilj bioloških modelov je odkrivanje specifičnih mehanizmov in živčnih 

struktur, ki sodelujejo pri nastanku različnih čustvenih stanj in katerih poškodbe privedejo do 

izpadov določenih funkcij. Teh mehanizmov in struktur pa po mnenju nemških avtorjev do 

zdaj z dvodimenzionalnimi deskriptivnimi taksonomijami ni bilo možno opisati ali pojasniti. 

 

Ali imamo v slovenščini monografijo, ki iz psihoterapevtskega vidika govori o čustvih in 

vključuje tudi prikaz vsebin povezanih s strahom in tesnobo? Ker je odgovor pritrdilen in ker 

gre za obsežno delo, ki je v Sloveniji dobro sprejeto v psihiatričnih, psihoterapevtskih in 

drugih strokovnih krogih, sem mu namenil posebno poglavje.    
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Milivojevićev »model krožne emocionalne reakcije« in analiza čustev v psihoterapiji 

 

Na ozadju nejasne uporabe slovenskega strokovnega slovarja strahu pri različnih avtorjih, kot 

sem na kratko opisal zgoraj, je bila še toliko bolj dobrodošla knjiga Zorana Milivojevića 

Emocije: razumevanje čustev v psihoterapiji (Milivojević, 2008), ki smo jo leta 2008 v 

odličnem prevodu Igorja in Slavice Ravnik dobili tudi v slovenščini. Pred tem je Milivojević 

uradno kot učitelj transakcijske analize, čeprav je razvil svojo integracijo različnih 

psihoterapevtskih konceptov in pristopov, že dvajset let sejal svoje bogato znanje iz te knjige 

na predavanjih in seminarjih, tako da je njegovo delo našlo širok odmev med slovenskimi 

strokovnjaki, še posebej med psihoterapevti pa tudi med psihiatri. Prevod knjige v 

slovenščino je bila samo pika na i. 

 

Poleg tega da je knjiga uporabna za psihoterapevtsko delo (Milivojević imenuje praktično 

metodo, ki izhaja iz njegove teorije čustev, »analiza čustev«), je zame dragocena avtorjeva 

konsistentnost pri uporabi raznolikega nabora pojmov za opisovanje čustev in pri njihovem 

povezovanju s teoretično podlago v okviru integrativnega modela KER (model krožne 

emocionalne reakcije), ki je nastal iz integracije konceptov transakcijske analize, 

psihoanalize, eksistencialistične in vedenjsko kognitivne terapije ter sistemske teorije 

(Milivojević, 1993). Model KER je hrbtenica knjige, kar po eni strani pripomore k 

preglednosti in urejenosti avtorjevega zemljevida čustev, po drugi strani pa je seveda ravno to 

tudi šibka točka, saj je zaradi interdisciplinarnosti področja in skokovitega porasta raziskav 

(še posebno nevrobioloških) v zadnjih dvajsetih letih integracija v eno samo teorijo vse bolj 

zahtevna in za enega avtorja neobvladljiva naloga. Zato upam, da bo avtor vključil sodelavce 

in nadaljeval z novimi, posodobljenimi izdajami. Pregledu prispevkov različnih avtorjev, kot 

to disciplinirano počne Erić s svojimi sodelavci, se je Milivojević do zdaj zavestno odrekel z 

utemeljitvijo, da na ta način ohranja večjo konsistentnost svojega modela KER.  

 

Če je šel Erić v svoji knjigi o psihodinamičnih teorijah na en pol, s tem da je dal prednost 

pojmu strah, ki ga uporablja v širšem (kot logični tip razreda različnih čustev, ki npr. 

vključuje tudi tesnobo, paniko itn.) kot tudi v ožjem smislu, je Milivojević s svojimi 

številnimi in pretanjenimi razlikovanji med različnimi kvalitetami in intenzitetami strahu oz. 

strahov, ker razume strah kot skupino čustev, na drugem polu. Branje obeh knjig je zato lahko 

plodno, saj se dobro dopolnjujeta. Tudi iz zgoraj navedenega razloga, da Milivojević nasloni 

celo knjigo na eno samo integrativno teorijo in je njegovo stališče in avtorstvo stalno v 

ospredju, medtem ko Erić kronološko niza doprinose različnih avtorjev in postopni razvoj 

psihodinamičnih teorij, s tem da se kot avtor drži v ozadju in bralec težko ugotovi, kakšno je 

njegovo stališče. To je še posebej opazno, ko Erić navaja večkrat popolnoma nasprotujoča si 

stališča različnih psihoanalitskih oz. psihodinamičnih avtorjev in se ne opredeli. Erić je zato 

kot pisec in urednik še posebno dober za tiste, ki jim njegovi kratki povzetki številnih avtorjev 

vzbudijo interes in nato lahko poiščejo izvorno literaturo. Pri Milivojeviću je to večkrat 

nemogoče, ker druge avtorje navaja le tu in tam, čeprav je nabor virov, iz katerih je črpal in ki 

jih navaja na koncu knjige, širok in bralec, ki je že prej domač v različnih teorijah, lahko 

opazi njegovo veliko sposobnost integracije velikega števila avtorjev. 

 

Milivojević razlikuje med strahom, paniko, grozo in bojaznijo. Strahove definira kot »skupino 

čustev, za katera je značilno, da jih subjekt doživlja, ko oceni, da je ogrožena katera izmed 

njegovih vrednot in da se ne bi mogel ustrezno zoperstaviti objektu ali situaciji, ki ga ogroža. 

[…] Bojazen pa je skupno ime za strahove, ki so usmerjeni v prihodnost, med njimi pa 

razlikuje zaskrbljenost, tremo in anksioznost (tesnobnost)« (Milivojević, 2008: 490). Kot 

glavni razlikovalni kriterij med strahom, paniko in grozo postavi umik iz situacije: pri strahu 
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bi se subjekt lahko umaknil iz ogrožajoče situacije, pri paniki ne ve, ali bi se lahko umaknil, 

pri grozi pa ni izhoda (prav tam). Ta kriterij j vsekakor pomemben, vendar je samo eden. Tudi 

definicijo tesnobe oz. anksioznosti, besedi vidi kot sinonima, postavi samo na en kriterij - 

obvadljivost: »Oseba je anksiozna, če ocenjuje, da ne zmore obvladovati življenjskih težav« 

(Milivojević, 2008: 525). Če se spomnimo na definicijo Barlowa, je pri njem to samo eden od 

razlikovalnih kriterijev.  

 

Ko Milivojević razpravlja o strukturi tesnobe, opozori na zmedo v njenem razumevanju pri 

strokovnjakih in na nekatere napačne definicije, npr. da je tesnoba neopredeljen strah in iz nje 

izhajajočo besedno zvezo »prosto lebdeča anksioznost«. Enega glavnih  razlogov za zmedo 

vidi v abstraktnosti konteksta, v katerem se to čustvo pojavlja, tako da imata večkrat problem 

oba, pacient in terapevt, ko poskušata tesnobo povezati z neko specifično situacijo ali 

objektom. 

 

Tudi psihoanalitično razlikovanje, kjer je strah odziv na zunanjo nevarnost, medtem ko je 

tesnoba vedno notranjega izvora, po njegovem mnenju prispeva k zmedi. Ta logika namreč 

temelji na sklepanju, da zato ker ni zunanjega vzroka, mora obstajati nekakšen notranji vzrok 

in da je tesnoba rakcija na grožnjo, da bo prepovedan instinktivni impulz ušel subjektovemu 

nadzoru. »Vendar je po tem pojmovanju težko strogo ločevati med zunaj in znotraj. Tako je 

anksioznost lahko nedoločena bojazen pred zunanjim objektom ali situacijo, kadar se oseba 

zaveda samo čustva, ne pa mentalizacije, ki je izzvala čustvo.« (Milivojević, 2008: 526-7).    

 

Naj s primerom iz psihoterapevtske prakse Miltona H. Ericksona (Haley, 1973) ponazorim,  

kako je možno pomagati bolniku, da odkrije vzrok za svojo tesnobo, ki je bil do srečanja s 

terapevtom nezaveden in se s tem reši hromeče tesnobe. S tem primerom želim hkrati 

opozoriti, da so v številnih psihoterapevtskih pristopih, ne samo v kognitivno vedenjskem, ki 

se je v zadnjih dveh desetletjih najbolj promoviral, in ne samo v psihoanalitičnem, ki ga 

promovira Erić, razvili marsikaj, kar nam lahko pomaga k boljšemu razumevanju in 

zdravljenju tesnobnih motenj. Erickson je bil tudi inovativni hipnoterapevt, ki je nadgradil 

klasično hipnozo in je pokazal, da je njegov »naravni pristop« lahko učinkovit tudi pri 

tesnobnih motnjah (Haley, 1967). Tudi sam imam dobre izkušnje s hipnoterapevtskim 

pristopom po Ericksonovih principih in upam, da si bo v prihodnosti še bolj utrdil svoj 

položaj med empirično podprtimi metodami za psihoterapijo tesnobnih motenj (Phillips in 

Frederick, 2003).  

 

Pri Ericksonu (Haley, 1973) se je oglasila gospa, ki je imela naslednje simptome: 

ponavljajoče dušenje, občutek težkega dihanja, bolečino v prsih, sopenje in občutek, da ne bo 

preživela niti naslednje ure. Erickson jo je pazljivo spraševal, kdaj se to dogaja, kje, itn. 

Simptomi so se pojavljali predvsem pred spanjem, pa tudi čez dan (dopoldne/popoldne), med 

obiski. Predvideval je, da je njena tesnoba povezana s spolnostjo. Tega ji ni naravnost 

povedal, ampak je delal na svoj znani posredni način. 

 

Gospa simptomov ni povezovala s spalnico ampak z drugimi situacijami. Erickson ji je 

zastavljal številna vprašanja in sicer: kaj bi ji v spalnici lahko povzročilo to dušenje, glede 

obleke, ali ima v spalnici tudi skrinjo z balo, kaj vse je še v spalnici; preproga, toaletna 

mizica, (postelje namenoma ni omenil), stoli, zastori. 

 

Nadaljeval je z vprašanji, kje se v spalnici slači, kam odlaga oblačila, kako spi, s pižamo ali 

brez, z dolgo ali kratko spalno srajco. Povedala je, da mož zelo rad spi gol, ona pa v zelo dolgi 

spalni srajci. Tako je na eleganten in neboleč način dobil pomembne informacije. Potem jo je 
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spraševal o tem, ali spi rahlo, globoko ali mirno. Kako spi mož, hčerka in komentiral, da 

ljudje pač različno spimo. Mimogrede je vprašal, če je bila hčerka načrtovan otrok, ali si želita 

z možem samo enega otroka, ali si želita še več otrok. Ali sta spolne odnose skrbno 

načrtovala, ali to počneta še sedaj? Povedala je, da si zelo želita še več otrok, vendar jima to 

ne uspe. S tem je neposredno omenila spolne odnose. 

 

Vprašanja so se vrstila naprej. Med drugim je povedala, da se slači v temi in dodala, da se naj 

terapevt temu ne smeji. Dejal ji je, naj ob eni priložnosti, ko bo sama doma, zatemni vsa okna 

in se sleče in ugotavlja, kako prijeten je občutek popolne golote. Potem sta se pogovarjala o 

ljudeh, ki se kopajo brez kopalk, sončijo itd. Če ne verjame v terapevtove izjave, si naj nadene 

kopalke in gre v domačo kad, kjer bo videla, kakšno breme so. 

 

Gospa je povedala, da uživa v šivanju in ročnih delih. Erickson ji je dejal, naj si sama sešije 

spalno srajco. Počasi sta se približevala pogovoru o spolnosti, o odnosu z možem. Vedno bolj 

se je odpirala in spraševala. Dogovorila sta se, da bosta njeno dušenje in sopenje shranila v 

epruveto, ki jo lahko obdrži in porabi v druge namene. Odločila se je, da bo to uporabila pri 

obisku dveh prijateljev, ki ju ne mara. Tako se ju je znebila in ne prihajata več. 

 

Gospa se je začela o spolnosti pogovarjati vedno bolj sproščeno in tudi vedla se je vedno bolj 

sproščeno. Spat je začela hoditi gola. Spolni odnosi z možem so postali bolj pogosti, tri do 

štirikrat na teden, tudi čez dan, če sta bila sama. Simptomi tesnobe - dušenje, občutek težkega 

dihanja, bolečina v prsih, sopenje in občutek, da ne bo preživela niti naslednje ure – so 

izzveneli. 

 

Ericksonu je uspelo, da je tesnobo pacientke povezal s specifično situacijo, to je s spolnimi 

odnosi, in jo je potem postopno desenzibiliziral. Presenetljivo je, kako hitro je prišel do 

pravilne hipoteze, da je njena tesnoba povezana s spolnostjo, kar se je kasneje potrdilo. 

Marsikateremu terapevtu, vključno z mano, verjetno to ne bi bilo tako očitno. Kot pravi 

Milivojević, je zato lahko problematično, če tesnobo definiramo s pomočjo razlikovanja med 

zunaj in znotraj. Tako se je npr. odločil tudi Rebolj (2008: 46), ki v definiciji tesnobe pravi, da 

ni povezana z »resnično oz. očitno zunanjo nevarnostjo«. Erickson pa je hitro opazil prav to, 

da je tesnoba povezana z resnično in očitno zunanjo situacijo – spolnimi odnosi z možem, 

predno je bilo to očitno pacientki in marsikomu od nas. Če je terapevt manj pronicljiv, bo 

lahko prezrl očitno zunanjo tesnobo vzbujajočo situacijo, in se namesto tega znašel v 

nevarnosti, da bo v pacienta projeciral različne teoretične konstrukte o njegovi notranji 

dinamiki (npr. o potlačeni jezi) kot izvoru tesnobe. 

 

Kot sem že obljubil zgoraj, bom nadaljeval s prikazom odkritij, ki so se v zadnjih tridesetih 

letih nabrala o zaskrbljenosti, ki je tesno povezana s tesnobo, vendar je hkrati tudi posebno 

čustvo. S tem v študiji zaokrožim postavitev temeljnih definicij strahu, tesnobe in 

zaskrbljenosti na zemljevidu strahu oz. strahov.  

 

Zaskrbljenost in njene povezave s tesnobo 

 

Milivojević definira zaskrbljenost kot posebno čustvo: »Zaskrbljenost je vrsta bojazni pred 

tem, da bi neka okoliščina, v katero oseba nima vpogleda in/ali nima nadzora nad njo, lahko 

ogrozila nekaj, kar je za osebo pomembno ali za kar se čuti odgovorno« (Milivojević, 2008: 

537). Pozitivni vidik pa je, da lahko »pripravi subjekt na dejanja v sedanjosti, s katerimi bi 

preprečil, zmanjšal ali odložil pričakovani negativni izid oziroma da v sedanjosti najde 

najboljšo rešitev, če bo problem v prihodnosti zares nastal« (prav tam).  
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Tudi Barlow smatra, da se je nabralo dovolj eksperimentalnega gradiva, da lahko razumemo 

zaskrbljenost bodisi kot pozitiven proces prilagojevanja ali pa kot spodletel poskus 

obvladovanja grožnje ali nevarnosti, ki je povezan s kroničnim tesnobnim dojemanjem (oz. 

atribucijo po Milivojevićevem KER modelu). »Ko se tesnoba intenzivira in postane kronična, 

se enako zgodi s procesom zaskrbljenosti (vsaj pri nekaterih ljudeh), dokler oba procesa ne 

dosežeta patološke ravni. Na tej točki postane proces zaskrbljenosti neadaptiven, uide nadzoru 

in ovira človekovo delovanje. Tako postane glavna značilnost pri najmanj eni od tesnobnih 

motenj, to je pri generalizirani tesnobni motnji« (Barlow, 2004: 102).    

 

Glavno zaslugo za to, da je zaskrbljenost postala predmet znanstvenih raziskovanj, ima Tom 

Borkovec s sodelavci, ki je v sedemdesetih letih opazil, da je nespečnost povezana 

neobvladljivimi kognitivnimi vsiljivkami. Postopno se je potem lotil proučevanja ljudi, ki so 

kronično zaskrbljeni (več o tem v Goleman, D., 1997: 85-90). Ko so v ameriški diagnostični 

sistem za duševne motnje DSM leta 1980 zaskrbljenost postavili kot ključno značilnost 

generalizirane tesnobne motnje, so v raziskave vključili tudi paciente s to motnjo.  

 

Na sliki 4 je prikazan model Craskejeve, ki prikazuje razlike in povezave med zaskrbljenostjo, 

tesnobo in strahom (paniko), ki temelji na ugotovitvah o psihofizioloških in kognitivnih 

razlikah med temi čustvi. Raziskave so npr. pokazale, da je zaskrbljenost veliko bolj 

lingvistično/verbalna kot pa slikovna. Zaskrbljeni ljudje poročajo, da imajo več misli kot 

podob. Z njihovimi poročili se ujemajo tudi odkritja o povečani EEG aktivnosti leve 

možganske hemisfere, ki je bolj povezana z besednim procesiranjem, medtem ko je desna bolj 

povezana z vizualno doživljajskim procesiranjem. Na kognitivni ravni zaskrbljenost torej 

preprečuje stik s podobami potencialne grožnje. Podobe so namreč veliko močnejši generator 

tesnobe kot misli.  

 

Psihofiziološka prednost zaskrbljenosti je, da zaskrbljujoče misli zmanjšajo hiperaktivnost 

avtonomnega živčnega sistema in zaznavanje telesnih občutkov tesnobe. Bolj kot se po 

modelu Craskejeve premikamo navzdol od zaskrbljenosti do anticipatorne tesnobe ob 

bližajoči se grožnji, kognitivno procesiranje postane vse manj izdelano. Ko se ob soočenju z 

neposredno grožnjo aktivira strah oz. panika, je kognitivna aktivnost minimalna (Barlow, 

2004: 102; Goleman, 1997: 88). Če to povem slikovito – naš IQ pada. V svojih odgovorih 

postajamo vse bolj neustvarjalni, vse manj svobodni.  
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Slika 4: Povezave med zaskrbljenostjo, tesnobo in strahom (paniko) (Craske, 1999; cit. po 

Barlow, 2004: 103) 

 

         Ni grožnje                                                      Stanje varnosti oz. nadzora 

 

 

 

Potencialna grožnja                                     Zaskrbljenost: priprava, pripravljenost 

 

 

 

Bližajoča se grožnja                            Anticipatorna tesnoba: mobilizacija, aktivacija 

 

 

 

Neposredna grožnja                                  Strah in panika: boj ali beg 

 

Morda je na tem mestu dober trenutek, da se spomnimo eksistencialističnih filozofov, ki 

opozarjajo, kako dragocena je tesnoba za človekovo samouresničevanje. Če upoštevamo 

razlikovanje med zaskrbljenostjo in tesnobo, kot sem ga prikazal zgoraj, potem je verjetno 

veliko dobrega, kar smo do zdaj povezovali s tebnobo, bolj povezano z zaskrbljenostjo. Le ta 

nas namreč lahko prebuja, požene v pripravo na zahtevno situacijo v prihodnosti, ki se je 

bojimo. Hkrati pa zmanjšuje tesnobo, ki bi nas lahko ohromila.     

 

Za odstiranje tančic skrivnosti s pojavov strahu, tesnobe in zaskrbljenosti je dobro, da se 

ozremo na začetek človekovega življenja. Kdaj in kako se v otrokovem razvoju pojavi strah 

kot posebno čustvo? Če smo psihoterapevti po eni strani enotni v tem, kako ključne so 

zgodnje otroške izkušnje za čustveni in osebnostni razvoj, pa obstajajo precejšnje razlike v 

psihoterapevtskih razvojnih teorijah. Kako se po eni strani oblikuje odpornost in po drugi 

strani ranljivosti, ki se lahko kaže tudi v večji nagnjenosti k tesnobnemu odzivanju? Sodobna 

razvojna psihologija je s svojim eksperimentalnim pristopom pokazala, da je marsikatera 

psihoterapevtska razvojna teorija zašla v »znanstveno fantastiko«.  

 

Kompetentni dojenček razvojne psihologije sreča psihoanalitičnega teoretičnomorfnega 

in adultomorfnega dojenčka  

 

V devetdesetih letih sem bil sam priča, kako je v nemško govorečem prostoru med psihoanalitičnimi 

in psihodinamičnimi psihoterapevti močno završalo ob izidu knjig Martina Dornesa (1997, 1998). 

Poglobljeno in berljivo je namreč soočil psihoanalizo z novimi spoznanji razvojne psihologije 

dojenčka oz. otroka do dveh let starosti, ki so se razvila predvsem od vključno sedemdesetih let 

naprej. Psihoanalizo je sicer od nekdaj zanimal razvoj otroka, saj ima psihoanalitična razvojna 

psihologija svoje začetke že v letu 1925, ko je Bernfeld zbral vse dotedanje znanje o razvoju 

dojenčkov in majhnih otrok in to znanje primerjal s psihoanalitičnimi hipotezami. Nato so rezultate 

direktnega opazovanja dojenčkov v svoje teorije v štiridesetih vključili psihoanalitiki Fries, Spitz, 

Mahler, Kris, Wolff, razcvet pa je ta dejavnost dosegla v šestdesetih (Dornes, 1997). 

 

Kljub temu pa je Dornes s spoznanji razvojne psihologije pretresel nemško psihoanalitično sceno. 

Zakaj? Ker je v psihoanalizi vse do takrat še vedno ostalo slabo razumevanje dojenčka: ohranili so 

sliko pasivnega, nediferenciranega dojenčka, prepuščenega svojim nagonom, ki mora v dolgem in 

dramatičnem boju premagati nemoč in odvisnost tega zgodnjega obdobja. Čeprav je v tem pogledu 
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resnica, pa je le delen. Nova spoznanja iz razvojne psihologije so namreč pokazala sliko ti. 

»kompetentnega dojenčka«, kar pomeni, da je dojenček v prvem letu in pol bolj aktiven, diferenciran, 

sposoben odnosa, da je bitje s sposobnostmi in občutki, ki je zmožno veliko več, kot je takrat menila 

psihoanaliza. Od vsega začetka vidi sebe in svet bolj urejeno kot pa kaotično. 

 

Zakaj je psihoanaliza tako dolgo ohranjala sliko pasivnega in nemočnega dojenčka? Dornes (1997: 

24) domneva, da iz treh razlogov: ker je teorijo gradila na rekonstrukciji otroštva v spominih odraslih 

pacientov, ker je izpeljevala zaključke iz teorije in ker v šestdesetih še ni bila tehnologija tako razvita, 

da bi omogočala tako kvalitetno direktno opazovanje v razvojni psihologiji kot danes.  

 

Peterfreund (1978, cit. po Dornes, 1997) je razlago, da razvoj poteka tako, kot ga opisuje teorija, 

imenoval »teoretičnomorfni mit«. Skoval je tudi izraza »patomorfizem« in »adultomorfizem«. 

Adultomorfizem pomeni, da dojenčka opisujemo s kategorijami odraslih, da fantazije odraslih ali 

starejših otrok projiciramo na mlajše otroke. Stvarnega zaznavanja dojenčka ne poznamo, primerjamo 

ga s svojim zaznavanjem in sodimo, da zaznava nediferencirano. Produkt adultomorfizma so npr. 

pojmi omnipotentnosti in halucinatornega izpolnjevanja želja (projekcija fantazij odraslih). 

Patomorfizem pa pomeni, da normalno razvojno fazo poimenujemo po patološki fazi v odraslosti, ker 

opazimo podobnosti v vedenju. Fazo avtizma imenujemo po avtističnem odraslem, ki se zapira v svoj 

svet, ker menimo (na podlagi teorije), da se tudi dojenček zapira pred dražljaji iz zunanjega sveta. Z 

enako pravico bi potem lahko trdili naslednje: motorika odraslega s cerebralno paralizo je negotova, 

kakor je negotova tudi motorika dojenčka v določeni razvojni fazi. Zatorej bi to fazo označili za 

"normalno cerebralno-paralitično razvojno fazo". Ta primer pokaže, kako nedopustna je taka 

primerjava. 

 

Strah pri dojenčku v prvih dveh letih življenja 

 

Dornes (1998: 183) na podlagi Piagetovih temeljnih predpostavk poudari, da dojenčki ne 

morejo fantazirati in da razvoj sistema čustev predhodi razvoju sistema fantazij. Prve oblike 

zavesti so čustva in ne fantazije, dojenčkova čustva pa se sprožajo preko zaznav ali notranjih 

senzacij in ne preko predstav/fantazij. Zato Dornes razlikuje med simboliziranimi čustvi, kjer 

so čustva povezana s fantazijami, in nesimboliziranimi čustvi, kjer čustev fantazije ne 

spremljajo niti jih ne sprožajo.  

 

Strah pri dojenčku sprožajo različni naravni pogoji, npr. samota, tema, presenetljivi in 

nenadni zvoki itn. Strah se poleže, čim se spremeni sprožilna situacija. Kronična tesnoba se 

lahko razvije takrat, ko se sposobnost za doživljanje strahu poveže z vsebinami predstav, ki so 

neodvisne od situacije. Ker dojenčki ne morejo fantazirati, imajo zato realistične strahove, to 

pomeni, da so povezani z zaznavami zunanjih ali notranjih ogrožujočih dražljajev. Poleg tega 

so njihova doživetja strahu časovno omejena glede na spremembo sprožilne situacije. 

 

Psihoanalitično razlikovanje med strahom in tesnobo je pri dojenčku (z dojenčkom tudi v 

nadaljevanju vedno mislim na prvi dve leti življenja) neustrezno, ker dojenček še nima 

razvitih obrambnih mehanizmov. Strahovi so posledica averzivnega pogojevanja. Zato Dornes 

uporablja besedi strah in tesnoba v obdobju dojenčka kot sinonima in bom v nadaljevanju 

prikaza njegovega dela uporabljal samo besedo strah. 

 

Razvojni psihologi so ugotovili, da se strah običajno pojavi okoli sedmega meseca. 

Nelagodje, ki ga dojenček izraža do takrat, imenujejo »nelagodje/bolečina« (angl. 

»distress/pain«). Če npr. dojenčka zbodemo z iglo ob cepljenju, se bo odzval s specifičnim 

izrazom na obrazu, ki sporoča nelagodje/bolečino, vendar ne strahu. Od sedmega meseca 
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naprej pa obrazna mimika pokaže jasen vzorec strahu (bolj natančno celoten vzorec strahu, 

kajti posamezni elementi izraza strahu na obrazu obstajajo že prej). 

 

Zakaj se oblikuje čustveni vzorec strahu šele okoli sedmega meseca? Evolucijska razlaga je, 

da ima strah pomembno funkcijo v adaptaciji (prilagojevanju), ko se dojenček začne 

samostojno premikati. V enakem obdobju, kot se pojavi strah, to je okoli osmega meseca, se 

začne dojenček plaziti. Ker je oddaljevanje od staršev lahko nevarno za preživetje – vsaj tako 

je bilo v evolucijski preteklosti – je naravna selekcija spodbujala razvoj sistema strahu, ker se 

je s tem povečala zaščita pred roparicami in drugimi nevarnostmi. 

 

Najbolje raziskana strahova pri dojenčkih sta strah pred tujci in pred ločitvijo. Prvi se pojavi 

okoli sedmega meseca, drugi pa v osmem oz. devetem mesecu. Freud je definiral strah pred 

tujci takole: »Osamljenost in tuji obrazi prebudijo hrepenenje po materi, ki ji zaupa; otrok 

tega libidinoznega vzgiba ne more obvladati…, ampak jo spremeni v strah. Otroški strah torej 

ni realni strah, ampak nevrotični« (Freud, 1933: 89, cit. po Dornes, 1998: 185). Spitz (1965, 

cit. po Dornes, 1998) je kasneje dodelal Freudovo pojmovanje. Jedro njegove in Spitzove 

teorije o strahu pred tujci v osmem mesecu življenja je, da to v bistvu ni strah pred tujci, 

ampak maskirani strah pred ločitvijo in končno strah pred nagoni.  

 

Argumentacija se glasi takole: Dojenček zagleda tujca; na podlagi tega zaključi, da matere ni 

in da ga je zapustila. Vendar to samo po sebi še ni ogrožujoče, ampak postane grožnja zato, 

ker je dojenček sam na milost in nemilost prepuščen svojim nagonom, ki ga mučijo. Strah 

pred tujci je »v bistvu« strah, da ga je mati zapustila in strah pred ločitvijo je »v bistvu« strah 

pred nagoni. Dojenčka ne skrbi to, da je ostal sam, ampak ker se počuti sam izpostavljenega 

nasilju svojih nagonov, še posebno svojemu libidu. Nato razvije bodisi travmatski strah, če ga 

povozijo njegovi nagoni, ali signalni strah, če je njegov jaz (ego) dovolj razvit. To je lepo 

mišljeno, vendar je verjetno narobe. Nadaljnja usoda te teorije kaže, kako so jo spravili v 

težavi podatki pridobljeni z opazovanjem dojenčkov in kako je težave »premagovala«.  

 

Szekely (1954, cit. po Dornes, 1998: 186) je bil med prvimi, ki je opozoril, da se strah pred 

tujci pojavi tudi, če je mati prisotna. Spitz je bil kljub temu domiseln pri reševanju svoje 

teorije, vendar je to zdaj že preteklost. Trideset let razvojno psiholoških raziskav je nedvomno 

pokazalo naslednje (prav tam: 186-88): 

 

- pomembna sestavina strahu pred tujci je dozorevanje, tako da ni povezan le z 

neprijetnimi izkušnjami s tujci. V kulturah z različnimi vzorci socializacije in vzgoje 

se pojavi v enakem obdobju, okoli sedmega meseca. Takšna časovna usklajenost tega 

vzorca v tako različnih okoljih kaže na to, da gre v temelju za dozorevanje; 

- strah pred tujci in pred ločitvijo sta različna, čeprav med seboj povezana pojava. 

Obstajajo npr. otroci z velikim strahom pred tujci in majhnim pred ločitvijo in 

obratno; 

- v prvih dveh letih imata oba strahova različne poteke z različnimi vrhovi; 

- strah pred tujci ni univerzalni pojav in ni normalen mejnik v razvoju, kot je menil 

Spitz, ampak je njegovo izražanje odvisno od različnih pogojev. Osemmesečni 

dojenček se pod optimalnimi pogoji na tujca odzove z mešanico radovednosti in 

previdnosti, ne s strahom. Univerzalna je previdnost pred tujci, ne pa strah; 

- različni kontekstualni dejavniki vplivajo na sproženje in intenziteto strahu pred tujci. 

Strah je npr. močnejši, če matere ni v bližini ali če je težko dostopna, če je otrok bolan 

in če je v neznanem okolju, če se tujec približa hitro in brez posredovanja igrače; 
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- odrasli se podobno odzivajo v podobnih situacijah, torej glede na kontekst bolj s 

strahom ali previdno/radovedno, kar pomeni, da je strah pred tujci bolj funkcija 

situacije kot starosti; 

- če mati tujca prijazno pozdravi, se bo otrok odzval radovedno, če mati pokaže znake 

strahu, bo pri otroku podobno (ti. »social referencing«); 

- genetski dejavniki vplivajo na dojenčkovo sposobnost uravnavanja vzburjenja in na to, 

koliko dopušča, da mu skrbniki pri tem pomagajo. Obstajajo dojenčki, ki se zlahka 

pustijo pomiriti in obratno, ter dojenčki, ki so lahko in težko vzburljivi.   

 

Zametki strahu pred ločitvijo v obliki nelagodja se pojavijo že pri nekaj dnevih starih 

dojenčkih, če mati pusti otroka samega. Vendar lahko v prvih šestih mesecih skoraj vedno 

pomiri otroka tudi nekdo drug. Po šestih mesecih pa ni mati le oseba, ki zna najbolje pomiriti 

otroka, ampak je pogosto tudi edina, ki jo otrok sprejme. Verjetno prispevajo k pojavu strahu 

pred ločitvijo začetki ti. stalnosti objekta. Piaget (1936, 1937, cit. po Dornes, 1998: 190) je 

pokazal, da se otrok pri okoli osmih mesecih začne zavedat, da objekti, ki jih več ne vidi, 

obstajajo naprej. Prej pa velja: česar ne vidim, ni. Dornes zaključi, da ločitev ne napravi otrok 

negotovih zato, ker ostanejo sami na milost in nemilost izročeni svojim gonom, ampak ker je 

odšla oseba, ki ji zaupajo in na katero se lahko obrnejo s svojimi potrebami po varnosti, 

zavetju, stiku in komunikaciji. 

 

Psihoanalitična teorija strahu med fantastiko in realizmom 

 

Soočenje sodobne razvojne psihologije in psihoanalize je v zvezi z razumevanjem strahu 

razkrilo tudi marsikatero »znanstveno fantastiko« psihoanalitičnih avtorjev. S Freudovim 

odmikom od lastne teorije zapeljevanja in s poudarjanjem vloge fantazije v genezi strahov in 

nevroz je prišlo do znanega obrata v njegovi teoriji o duševnosti. Mnogi njegovi nasledniki so 

pomen in obseg tega obrata precenili in so psihoanalitično razvojno teorijo velikokrat 

pretirano fantazijsko obarvali. Pri dojenčku so »odkrili« kopico strahov in jih interpretirali: 

npr. simbiotski strah, torej strah pred tem, da ga bo mati (oz. materinski objekt) požrla 

(Mahler); strah pred zasledovanjem izničenjem, to je strah pred slabo dojko ali grozečim 

parcialnim objektom (Melanie Klein); tudi ti. depresivni strahovi, ki naj bi vzniknili med 

četrtim in šestim mesecem, so v svojem jedru strahovi, da bo dojenček s svojo agresivnostjo 

poškodoval materinski objekt; Winnicott je govoril o dojenčkovem strahu, da se bo razletel na 

koščke ali padel v neskončno. Vse te strahove smatra Dornes za adultomorfistične, v 

najboljšem primeru za bolj ali manj uporabne metafore (Dornes, 1998: 193).  

 

Nekaterim teoretikom je ta razcvet strahov vzbujal nelagodje. Med njimi je bil Bowlby in 

njegovo soočenje z Bionom in klajnovci Dornes prikaže za ponazoritev razlike med 

psihoanalitičnimi realisti in fantasti. Bowlby je skupaj z Jamesom Robertsonom v Britanskem 

psihoanalitičnem združenju prikazal filme o odzivih leto in pol do dve leti starih otrok na 

kratkotrajno ločenost od matere. V enem segmentu film prikazuje leto in pol starega otroka, ki 

pride za deset dni v zavod, ker je morala mati zaradi poroda drugega otroka v porodišnico, 

očetje pa se takrat običajno še niso vključevali v varstvo otrok. Otrokovo stanje se je postopno 

slabšalo. Prva dva dni se je še zares pogumno držal, nato pa je bilo zanj preveč. Po začetnem 

protestu, je postal apatičen, nato pa si je navidezno opomogel. To so klasične faze protesta, 

obupa in ravnodušnosti, ki jih je Bowlby izčrpno opisal. Če zelo poenostavimo, je bila 

njegova razlaga, da izguba ljubljene osebe povzroči zaskrbljenost in obup. 

 

Bion in klajnovci se s tem niso strinjali. Po njihovem mnenju vzrok za otrokove odzive ni bila 

izguba matere, temveč njegove zavistne in agresivne fantazije zaradi materine nosečnosti 
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(Bowlby s sod., 1986; Holmes, 1993, cit. po Dornes, 1998: 194), kar je nazoren primer 

zanemarjanja očitnega in pretiranega iskanja »globine«, ozadja nekega pojava za vsako ceno. 

Otroku so pripisovali fantazije in jim v primerjavi z realiteto dajali absolutno prednost in 

avtonomijo. Kot hipotezi sta legitimni tako Bionova kot Bowlbyjeva, vendar je Bionova 

interpretacija problematična, saj se VSI otroci v določeni starosti odzivajo na ločitve v 

določenih pogojih z opisanimi načini vedenja, tudi če mati ne odide v porodnišnico zaradi 

nosečnosti, ampak če zboli ali umre. Zato je sklicevanje na glavno vlogo zavisti majavo.  

 

Hkrati odločitev za eno ali drugo razlago ni samo akademskega značaja, ampak ima 

daljnosežne etične posledice. V kolikor namreč sprejmemo sodobno razvojno psihološko 

stališče, da dojenček ni zmožen fantaziranja, potem iz tega sledi, da fantazij tudi ne more 

uporabljati za korekcijo realnosti in za pribežališče. To nalaga odraslim, staršem ali 

strokovnjakom, toliko večjo odgovornost pri oblikovanju otroku prijaznega in podpornega 

okolja (Dornes, 1998: 195). 

 

Juliet Hopkins (1990, cit. po Dornes, 1998: 195) navaja Bolwbyjev klinični primer dvoletnega 

otroka, ki je razvil fobijo pred knjigami, v katerih so nastopale pošasti. Do fobije je prišlo 

potem, ko mu je mati brala pravljico, v kateri je nastopal zmaj, ki je bruhal ogenj in dim. Ta 

strah je možno tolmačiti z neštetimi fantazijami, ki jih lahko pripišemo otroku. V 

terapevtskem delu z otrokom in po pogovorih z mamo pa se je pokazalo, da je med njima 

pogosto prihajalo do konfliktov in ga je včasih »spravila k pameti« tako, da mu je grozila z 

gorečo cigareto, enkrat pa je celo prišlo do opekline. Otrok je torej s fobijo pred pošastmi 

poskušal zaščititi odnos z mamo in je strah pred materjo prenesel na pošasti. Razlog za ta 

premik ni bila fantazijska, ampak realna grožnja. Otrokov strah, ki je sprva izgledal 

iracionalen, pa je bilo možno popolnoma racionalno razložiti. 

 

Na podoben način je Bowlby (1973, cit. po Dornes, 1998: 196) reinterpretiral Freudovega 

malega Hansa. Njegovega strahu pred konjevim ugrizom ni pripisoval ojdipsko motiviranemu 

kastracijskemu strahu, ampak materini grožnji, da bo zapustila družino, kar je mati kasneje 

dejansko tudi storila. Močna Hansova želja biti v materini bližini iz tega vidika ni ojdipska 

želja, ampak izraz plašne navezanosti, s pomočjo katere je poskušal preprečiti izgubo matere. 

Njegove sanje o tem, da bi ga mati lahko zapustila, niso posledica strahu pred kaznijo zaradi 

prepovedanih ojdipskih želja, temveč rezultat realne ločitvene grožnje. Njegovega strahu pred 

konjskim ugrizom Bowlby ni interpretiral kot strahu pred tem, da ga bo oče kastriral, kar naj 

bi potem otrok prenesel na konja, ampak ga poveže z ločitveno tesnobo in doživetjem realne 

ločitve, ki je bila povezana s konjem. Hansova prijateljica Lizzi se je namreč nekega dne 

preselila. »Ko je Lizzi […] odpotovala, je fijakar z belim konjem odpeljal njeno prtljago na 

železniško postajo. Lizzin oče, ki je tako kot Hans opazoval natovarjanje prtljage, je rekel 

malemu: 'Ne kaži prsta belemu konju, ker te bo ugriznil!' Strah malega Hansa pred konjevim 

ugrizom je torej predstava, ki je tesno povezana z odhodom in ločitvijo od zanj pomembne 

osebe« (Bolwby, 1973, cit. po Dornes, 1998: 196).  

      

Potem ko nam je Dornes pomagal razpihati meglo hevrističnih teorij, ki so zašle v znanstveno 

fantastiko, bomo lažje zagledali, kako se v tesnih družinskih odnosih lahko oblikuje otrokova 

ranljivost za tesnobno doživljanje po skrivnostnih poteh medgeneracijskega prenosa. V to 

smer kaže tudi sporočilo Ibsenovih misli iz njegove drame Strahovi, ki sem jih postavil kot 

motto svoji študiji.  
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Strah in tesnoba iz vidika medgeneracijskega prenosa in vzajemne regulacije čustev 

 

Ibsen pokaže, kako se preko tesnih družinskih odnosov v nas vtiskajo vzorci patološkega 

strahu in tesnobe, tako da ti hromeči strahovi »živijo po vsej deželi« in jih je »toliko kot peska 

v morju« (Ibsen, 2007: 49). Veliki poznavalec človeške duše in njenih temnih kotičkov položi 

svoje misli v usta glavni junakinji Alvingovi, vdovi po stotniku in komorniku Alvingu. Do 

poroke je prišlo predvsem zaradi njegovega premoženja in po nasvetu matere in tet. To je bil 

zakon brez ljubezni, odnos med zakoncema pa se je spremenil v čisti pekel. Vendar pa ne gre 

le za dramo o družini pokojnega komornika, ki razpada kot truplo, ampak gre za prikaz 

poskusa, »da bi na hitro opravili s preteklostjo, jo zakopali kot mrliča, da ne bi smrdela, toda v 

samem trenutku pokopa se ta mrlič – preteklost dvigne kot zombi in jezna, ker smo se je že 

hoteli na hitro znebiti, jo pokopati, sama opravi s sedanjostjo in s prihodnostjo. Za zmeraj[…] 

Delo je podoba sveta, ki se kot družina Alving duši v smradu lastnega razpadajočega trupla. 

Kdaj, kako in zakaj je nastal ta globalni mrlič?« (Mirčevska, 2007).  

 

Žal bolečo preteklost pogosto nosimo s seboj, čeprav se tega ne zavedamo. Travmatični 

dogodki se lahko vtisnejo v naš spomin bodisi če smo neposredne žrtve, lahko pa tudi če smo 

priče. Razumski sklep o pozabi zgodovine nas ne reši nakopičene stare čustvene bolečine, 

ampak se lahko celo ujamemo v prisilo njenega obnavljanja tu in zdaj. To potrjujejo tudi 

sodobne raziskave o medgeneracijskem prenosu travm, ki se vrežejo v naša telesa, v naš 

telesni spomin (van der Kolk, McFarlane, Weisaeth, 1996). Junija 2009 je bil na slovenski 

televiziji dokumentarni film National Geographica o stresu, kjer so med drugim tudi prikazali 

rezultate raziskave o ljudeh, ki so leta 1944 na Nizozemskem v maternici doživeli hudo in 

dolgotrajno lakoto svojih mater. Do danes so ostali občutljivejši za stres in s tem ranljivejši za 

vsakdanje življenjske obremenitve. 
 

V zadnjih petdesetih letih se je pozornost raziskovalcev postopno vse bolj osredotočala tudi 

na žrtve in priče političnega nasilja (najprej so začeli proučevati žrtve holokavsta in njihove 

otroke). Weingartnova (2004) poroča o štirih mehanizmih prenosa travme med generacijami, 

ki oblikujejo pričo: bioloških, psiholoških, družinskih in družbenih. Med psihološkimi 

mehanizem projektivne identifikacije omogoča staršem, ki so trpeli zaradi raznih oblik 

političnega nasilja, da si »pomagajo« s svojimi otroki, tako da jih nezavedno uporabijo za 

svojo psihično stabilizacijo. Npr. moški, ki se preko socializacije naučijo zanikati strah, so še 

posebej ranljivi za projeciranje strahu med in po političnem nasilju, v družbenem kontekstu, 

kjer strah postane endemičen. Tako Weingartnova opisuje primer veterana iz druge svetovne 

vojne, ki je pred drugimi na treningih in tekmovanjih sistematično dajal v nič svojega sina, ki 

je treniral atletiko. Kasneje, ko je resno zbolel, je sinu zaupal, kako ga je med vojno v enoti 

nadrejeni poniževal in ustrahoval. Prizadeval si je biti popoln, da bi preprečil oficirjeve 

napade. Prav tako so ugotovili, da lahko med starši, žrtvami vojne, in njihovimi otroki pride 

do oblikovanja nevarne navezanosti; 

 

Ključni družinski mehanizem prenosa travme je molk oz. tišina, ki ni samo odsotnost zvoka, 

temveč lahko posreduje številne pomene npr. ne tja; ne govori tega; ne dotikaj se; preveč; 

premalo; to boli; tega ne itn. Velikokrat starši nezavedno naredijo kompromis, tako da na 

enem »kanalu« povedo in na drugem skrivajo. Weingartnova opisuje primer ženske, ki je bila 

na ti. Kindertransportu. Ta je številne židovske otroke rešil pred smrtjo v koncentracijskih 

taboriščih, saj so jih prepeljali v Anglijo. To mater je kot šestletno deklico posvojila 

protestanska družina, vendar o tej izkušnji svoji hčerki ni nikoli povedala. Namesto tega so ji 

uhajala telegrafska sporočila, s katerimi je prenašala svojo bolečino na hčerko. Npr. ko se 

hčerka ni strinjala z njo, je zaledenela in ji rekla, da ne ve, kako srečna je lahko, da sploh ima 
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mamo. Ali ko je ji je hčerka prinesla iz šole čestitko, ki jo je za osmi marec sama napisala in 

narisala, je sarkastično pripomnila, kako malo »Američani« vedo o mukah življenja. S takimi 

dvojnimi sporočili se psihoterapevti neprestano srečujemo in pomagamo pacientom, da dobijo 

več zavestnega nadzora nad pomeni, ki jih sporočajo. 

 

O medgeneracijskem prenosu v družinah govori v svojem učbeniku tudi družinski terapevt 

Tomaž Erzar, kjer tesnobne motnje v pregledu duševnih motenj oz. izboru, ki je po njegovem 

mnenju pomemben za zakonsko in družinsko terapijo, prikaže v posebnem poglavju (Erzar, 

2007). Glede raziskovanja čustev, tudi strahu, mu je pomembno, da bi raziskovalci ohranjali 

stik s tem, kar predstavlja strah bodisi na ravni doživljanja, možganskih procesov ali v 

medosebnih odnosih. Sam da dober zgled, ko poskuša v učbeniku povezati tri vsebinske 

ravni: prva opisuje kriterije duševnih motenj po DSM, druga vsebuje podatke o njihovi 

etiologiji in zdravljenju, medtem ko na tretji »odpira nekatere nerešene dileme in probleme in 

poskuša problematiko zajeti s terapevtskega vidika, zlasti z vidika medgeneracijskega prenosa 

in vzajemne regulacije afekta« (prav tam: 10). Kot sam pravi, njegova izvirnost najbolj pride 

do izraza na tretji ravni. 

 

Poglavje tesnobne motnje se začne s splošnim uvodom o tesnobi, strahu in paniki. Erzar 

razlikuje med strahom oz. paniko na eni strani in tesnobo na drugi: »Strah in panika sta 

usmerjena na trenutno situacijo […] Tesnoba spremlja paniko in povzroči, da panični napad 

preraste v panično motnjo« (prav tam: 75). Pri tem razlikovanju je eden ključnih kriterijev 

koncept obrambe oz. obrambnih mehanizmov, ki mu poleg psihodinamičnega doda tudi 

relacijski vidik. Tako tesnobe ne vidi kot občutka (oz. »čutenja«, kot pravi sam) ampak kot 

obrambo, ki se lahko izraža kot avtomatično delovanje ali kot bolj ali manj zavestno 

mišljenje. Iz relacijskega vidika poudari, da pretirana zaščitniškost in vsiljivost staršev oz. 

družin lahko pomembno prispeva k razvoju tesnobnih motenj pri otrokih in s tem k večji 

predispoziciji za njihov razvoj v odraslosti. Tesnoba se preseli od staršev na otroke 

(medgeneracijski prenos), pri čemer je po Erzarjevem mnenju najbolj pogubno otroško 

doživljanje starševske skrbi: »Meni vedno spodleti, jaz sem vzrok za skrb, vsak hip mi lahko 

gre kaj narobe. Ne bom se znašel v svetu.« (prav tam: 76). 

 

Iz vidika teorije navezanosti in vzajemne regulacije afekta je ključna pri nastanku tesnobe 

skrb otroka za povezavo s starši, kar pomeni, da skrbi za razreševanje čustev, ki niso njegova. 

»Na ta način manjkajoči stik s starši ali skrbniki nadomesti z manjkajočim stikom med 

negativnimi afekti in zavestnim doživljanjem, kar pomeni, da raje ohrani starše kot vir 

varnosti in navezanosti, čeprav to v tistem trenutku niso, kot da bi se moral sam soočiti z 

grozo osamljenosti, nemoči in zapuščenosti. Tej 'umetni' povezavi s starši, ohranjanju stika z 

njimi ter vzdrževanju njihove idealne podobe na račun stika z lastnimi afekti je Firestone 

nadel ime 'fantasy bond' (1985). Otrok sprejema starševsko skrb in vsiljivost kot del dobrega 

starševstva, zato pa mora sebe nehote dojeti kot vir in vzrok skrbi, ki tarejo starše, ne da bi 

seveda karkoli – tja do pozne odraslosti – mogel preveriti, ali so starši v resnici zaskrbljeni 

zaradi njega ali zaradi česa drugega. Globoko v sebi otrok misli, da je nesposoben slabič, 

prestrašenec in krhka osebnost« (prav tam: 82).  

 

Tragično je, da običajno človek s tako slabo samopodobo najde kot odrasel partnerja, s 

katerim ponovno soustvari tragedijo oz. grozo, v kateri pride na plan točno ta »resnica« o 

njem. Hkrati pa je to tudi priložnost za razrešitev začaranega kroga negativne vzajemne 

regulacije afekta in za prekinitev medgeneracijskega  prenosa. 
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Če je sodobna razvojna psihologija dala veliko novih spodbud za razvoj psihoanalitične 

teorije v sedemdesetih in osemdesetih letih, pa so devetdeseta in prvo desetletje novega 

tisočletja odprle nov velik izziv. Na »vijugavi poti psihoanalize do statusa znanosti« (Erzar, 

2007: 15), in isto velja za psihoterapijo v celoti, smo namreč v zadnjih dvajsetih letih 

zahvaljujoč tehnološkemu napredku pri slikovnem upodobljanju prvič dobili možnost 

preučevanja funkcij živih, intaktnih možganov. Prav v zvezi s strahom je sodobna 

nevrobiologija prišla do fascinantnih odkritij, ki jim v nadaljevanju namenim kar precej 

prostora.  

 

Nevrobiologija strahu in tesnobe 

 

Že v prvem delu zbirke Psihodinamična psihiatrija je zame eno najbolj razveseljujočih 

poglavij tisto o nevropsihoanalizi. V njem Erić povzame razvoj tega relativno novega 

področja, kjer različni avtorji povezujejo psihoanalitične oz. psihodinamične teorije s 

sodobnimi nevrobiološkimi dognanji. S to usmeritvijo nadaljuje tudi v monografiji o strahu, 

kjer je eno poglavje posvečeno nevrobiologiji strahu, avtor pa je Čedomir Todorović (2009). 

Od vseh čustev je bilo prav v zvezi s strahom narejenih največ nevroznanstvenih raziskav. V 

tem poglavju še posebej pogrešam kakšno sliko, ki bi bralcu pomagala k vizualni predstavi 

nevronskih vezij strahu. Obe knjigi sta lepo opremljeni s portreti ključnih avtorjev, nasploh pa 

pogrešam še slike in tabele povezane s tekstom, ki bi prispevale k večji didaktični kvaliteti. 

Zato sem se odločil, da v tej spremni študiji dodam vsaj par temeljnih slik možganskih 

krogotokov, ki jih sicer pregledno in še bolj izčrpno opisuje Todorović in ki so postala 

pomembno temeljno znanje za vsakega psihoterapevta in psihiatra. 

 

Da je amigdala nevrobiološka centrala strahu, je že prodrlo v naše srednješolske učbenike. 

Vsak srednješolec se mora učiti o dveh poteh odziva na nevaren dražljaj, ki jih je odkril 

LeDoux (1998): hitri (krog nevarni dražljaj – senzorični talamus – amigdala, ki se na račun 

hitrosti izogne korteksu) in počasni (ko se vključijo še kortikalne strukture) (glej sliko 5), zato 

tega ne bom ponovno pogreval. Na poljuden način o LeDoux-jevih temeljnih odkritjih v zvezi 

z amigdalo lahko v slovenščini preberemo tudi v Golemanu (1997), predvsem v poglavju 

Anatomija čustvene ugrabitve (Goleman, 1997: 28 -45).  

 

 

Slika 5: Amigdala osnovne informacije o objektih in dogodkih prejema od regij talamusa za 

predelavo čustev, kompleksnejše informacije pa od kortikalnih arealov za predelavo čustev. 

Okrajšave: viz = vizualno; avd = avditivno; som = somatosenzorično; MTL = medialni 

temporalni spominski sistem; LA = lateralna amigdala; B = bazalna amigdala; CE = centralna 

amigdala (po LeDoux, 2002, cit. po Grawe, 2004: 91). 
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Bolj kompleksna pa je slika 6, ki podaja pregled najpomembnejših možganskih povezav 

amigdale in bo olajšala Todorovićeve opise, ki jih tu zato ne bom ponavljal.  

 

Slika 6: Pregled najpomembnejših povezav amigdale. Tu gre predvsem za izhodne povezave 

centralnega jedra. Pri dražljajih, ki naznanjajo nevarnost, se pojavijo vedenjske reakcije, kot 

so odrevenelost, obrambno ali izogibajoče vedenje, avtonomne in endokrine reakcije. Vsako 

od teh reakcij nadzoruje drug output centralnega jedra amigdale. Lezije celotnega centralnega 

jedra blokirajo sprožitev vseh teh reakcij, medtem ko lezije posameznih izhodnih povezav 

blokirajo le določene reakcije (Förstl, 2002, cit. po Grawe, 2004: 92). 
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Dodam pa naj nekaj, o čemer Todorović ne piše, je pa za psihoterapevte izjemnega pomena. 

K dražljajem, na katere amigdala že po naravi reagira precej intenzivno, spadajo preplašeni, 

jezni in nejevoljni obrazi (Breiter in sod., 1996; Morris in sod., 1996, cit. po Grawe, 2004). To 

velja celo takrat, ko teh obrazov ne zaznavamo zavestno (Morris, Öhman & Dolan, 1999; 

Whalen in sod., 1998, cit. po Grawe, 2004). Če so preiskovancu obraz prikazali zelo na hitro, 

le za nekaj milisekund, nato pa sprožili drug daljši, trajnejši dražljaj, obraza zavestno sploh ni 

zaznal. V tem primeru govorimo o prikrivanju prvega, predhodnega dražljaja. Na podlagi teh 

ugotovitev lahko sklepamo, da se pri psihoterapiji pacientova amigdala lahko odziva na 

najmanjši znak jeze v terapevtovi mimiki, čeprav je bil ta izraz zgolj bežen in ga pacient 

zavestno sploh ni zaznal. Takšne nezavedne, a na vedenje vplivajoče zaznave so pomembna 

osnova neverbalnega uravnavanja interakcije pri terapijah (Merten, 1996; Krause, 1997, cit. 

po Grawe, 2004).  

 

Za to, da amigdala obraze zazna kot grožnjo, sploh ni nujno, da so slednji videti izrazito jezni. 

Beli Američani na obraze nepoznanih Afroameričanov reagirajo s povečano aktivnostjo 

amigdale, kar pomeni, da jih nezavedno doživljajo kot grožnjo (Hart in sod., 2000, cit. po 

Grawe, 2004). Phelps in sod. (2000, cit. po Grawe, 2004) so pri tem pokazali na obstoj 

pomembne povezave med intenzivnostjo te reakcije amigdale in rasističnim predsodkom, ki 

ga beli ljudje gojijo zoper 'črnce'. Tega predsodka niso zabeležili s pomočjo odprte ankete, 

temveč z implicitnim testom predsodkov. 

 

Grawe te ugotovitve posploši takole: »Obstaja nagnjenost, da negativne predstave ali 

sovražne impulze, ki jih gojimo zoper nekega človeka, vanj tudi projiciramo. Če tega človeka 

nato srečamo, amigdala reagira tako, kot da ima slednji nekaj za bregom. Ti procesi se 

odvijajo pretežno nezavedno, saj aktivnost amigdale še zdaleč ni vedno zavestna. Ti 

nezavedni procesi pa ne vplivajo samo na odnos do drugega človeka, temveč tudi 

intrapsihično. Dolgotrajna aktiviranost amigdale preko dražljajev, ki jih doživljamo kot 



 40 

grozeče, lahko vodi k nenehnim stresnim reakcijam in ima škodljive posledice« (Grawe, 

2004: 94). 

 

Zaradi takšnih nezaželenih učinkov je treba razumeti dejanski pomen amigdaline visoke 

občutljivosti na mimiko. Osebe s poškodovano amigdalo niso več sposobne prepoznavati 

čustev, ki jih drugi izražajo s svojim obrazom in glasom (Scott in sod., 1997, cit. po Grawe, 

2004). Takšni ljudje vsem zaupajo v enaki meri, pa čeprav bi bila mogoče bolj primerna 

skrajno nezaupanje in previdnost, zaradi česar se lahko znajdejo v hudih težavah (Adolphs, 

Tranel & Damasio, 1998, cit. po Grawe, 2004). 

 

Kandel (2007: 385-388) je s sodelavci prav tako preučeval, kako različnimi izrazi na obrazu 

vplivajo na aktivnost amigdale. Presenetljive so bile zanj naslednje ugotovitve: 

 

- da je nezavedna zaznava prestrašenih obrazov aktivirala bazolateralno jedro amigdale, 

zavestna zaznava pa dorzalno področje, kjer je osrednje jedro; 

- da je pri nezavedni zaznavi prišlo do večje intenzitete aktivacije bazolateralnega jedra 

pri posameznikih, pri katerih so pred eksperimentom s testiranjem ugotovili višjo 

stopnjo tesnobe (v zgoraj prikazanem smislu tesnobe kot osebnostne poteze), medtem 

ko pri zavestni zaznavi groženj s posledičnim beg-boj odgovorom med osebami ni bilo 

razlik; 

- da je zavestna in nezavedna zaznava prestrašenih obrazov aktivirala različne živčne 

poti izven amigdale. Tu se je ponovno pokazalo, da so se pri nezavedni zaznavi te poti 

aktivirale samo pri tesnobnih posameznikih. Presenetljivo je bilo, da predeli 

možganske skorje sodelujejo tudi pri nezavedni zaznavi.  

 

V teh rezultatih Kandel vidi biološko potrditev psihoanalitične ideje o nezavednih čustvih, saj 

nakazujejo, da so učinki tesnobe najbolj dramatični v možganih, kjer je zaznava dražljaja 

nezavedna. Ko pa se zavestno soočijo s sliko prestrašenega obraza, lahko tudi tesnobni 

posamezniki ustrezno ocenijo, ali dejansko predstavlja grožnjo. 

 

Pogojevanje reakcij strahu 

 

Amigdala se v naravnih okoliščinah nikakor ne aktivira le takrat, ko se nenadoma zgodi nekaj 

presenetljivega, kar bi lahko bilo nevarno, ali pa ko se pojavijo dražljaji, ki jih ljudje že po 

naravi zaznavamo kot grozeče, npr. jezni obrazi, kače itd. Če se takšni dražljaji, ki amigdalo 

aktivirajo že po naravi, večkrat pojavijo skupaj z drugimi dražljaji, se amigdala tudi na te prej 

popolnoma nevtralne dražljaje odzove, kakor da bi šlo za grožnjo. LeDoux (1998) to razloži z  

mehanizmom klasičnega pogojevanja, kar Todorović izčrpno opiše, bo pa k lažji predstavi 

pomagala slika 7. 

 

Slika 7: Nastajanje klasično pogojenih reakcij po modelu Hebbove plastičnosti (LeDoux, 

1998: 215). Bolj izčrpna pojasnila se nahajajo v poglavju Čedomira Todorovića 

Nevrobiologija strahu.  
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Seveda pa v resničnem življenju amigdale ne aktivirajo električni impulzi, temveč npr. jezni 

obrazi, napad, verbalna grožnja ali ponižanje. Prav tako ni prisoten zgolj en dražljaj, iz 

katerega bi neposredna grožnja izhajala, npr. pištola, nesramna opazka itd. Takšne stvari se 

vedno dogajajo v kontekstu. Podgana, na kateri so pogojevanje izvajali vedno v isti kletki, 

tako da so takoj za tonom sprožili električni impulz, v prihodnosti s strahom ne bo reagirala le 

na ton, temveč tudi na kletko. Če bo le mogoče, se ji bo poskušala izogniti. Kontekst je torej 

vključen v pogojevanje. Ženska, ki je bila napadena v parkirni hiši, bo v prihodnosti 

doživljala večji strah ne samo pred napadom samim, temveč se bo počutila neprijetno tudi v 

parkirnih hišah in se jim po vsej verjetnosti izogibala (Grawe, 2004). 

 

Takšna kontekstualna pogojevanja potekajo preko hipokampusa. Hipokampus je specializiran 

za predelavo odnosov in postavitev v prostoru in času. V čustvenih učnih situacijah amigdalo 

oskrbuje s kontekstualnimi informacijami. Svojih signalov ne pošilja v lateralno, temveč v 

bazalno jedro amigdale. Bazalno jedro komunicira s centralnim jedrom amigdale in s tem 

oblikuje reakcijo na input lateralnega dela. Tiger v naravi bo povzročil divje delovanje 

centralnega jedra, tiger v živalskem vrtu pa bo sprožil precej šibkejšo aktivnost centralnega 

jedra, ki jo npr. doživljamo kot prevzetost (prav tam). 

 

Veliko znanja o skupnem delovanju hipokampusa in amigdale pri nastajanju reakcij strahu 

smo pridobili iz opazovanj pacientov z določenimi možganskimi okvarami. Bechara in sod. 

(1995, cit. po Grawe, 2004) so poročali o eksperimentu klasičnega pogojevanja pri pacientu z 

okvarjeno amigdalo in zdravim hipokampusom ter pacientu, kjer je bila situacija ravno 

nasprotna. Obema so prikazali serijo slik in besed. Enemu od teh dražljajev je sledil nenaden 

glasen zvok roga kot nepogojni dražljaj za sprožitev reakcije amigdale. Njen output so 
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določili s spremembo galvanskega kožnega odziva (PGR). Pacienta sta po večkratni ponovitvi 

poskusa reagirala značilno različno, ko so jima nato serijo prikazali brez zvoka roga: Pacient 

brez amigdale, a z nepoškodovanim hipokampusom, je natančno navedel mesto, kjer se je prej 

pojavil zvok, vendar na tem mestu ni doživel nikakršne PGR-reakcije. Pri njem torej ni prišlo 

do pogojevanja. Nasprotno drugi pacient ni imel pojma, na katerem mestu se je pojavil zvok, 

ki sta ga oba pacienta slišala enako dobro. Kljub temu je na tistem mestu doživel močno PGR-

reakcijo. Njegova amigdala je torej zelo dobro 'vedela', kje se je pojavil zvok roga. Ta redka 

kombinacija dveh primerov z izoliranima okvarama v hipokampusu in amigdali torej jasno 

prikazuje naslednje: Pogojevanje strahu se odvija v amigdali. Iz tega sledi za psihoterapijo 

zelo pomemben zaključek: Reakcije strahu je mogoče doseči brez vsakega sodelovanja 

zavesti. Da se reakcije in pogojevanje strahu odvijajo v odločilni prisotnosti amigdale, so 

medtem potrdile tudi slikovne (fMRI) (LaBar, Gatenby, LeDoux & Phelps, 1998; Morris, 

Öhman & Dolan, 1998, cit. po Grawe, 2004). V študiji Morrisa in sod. (1998, cit. po Grawe, 

2004) so nepogojni dražljaj predvajali celo v prikriti obliki, tako da sploh ni bil zavestno 

zaznan. Kljub temu je prišlo do popolne pogojene reakcije. 

 

Amigdala lahko s klasičnim in kontekstualnim pogojevanjem oblikuje tudi nove reakcije 

strahu, ne bi da se tega procesa sploh zavedali. Oseba tako ne ve, zakaj se v določenih 

situacijah odziva s tesnobo ali strahom oz. ne ve, česa se boji. Precej verjetno je celo, da bo 

rekla, da se ne boji, če jo bomo vprašali, saj bi šlo v tem primeru za zavesten občutek. 

Reakcija amigdale se tako pokaže le v močnejšem aktiviranju avtonomnega živčnega sistema 

in večjem izločanju hormonov v skorji nadledvične žleze ter posledični sprožitvi škodljivih 

vplivov, kot so npr. psihosomatski simptomi, ne da bi oseba strah sploh zavestno doživljala 

(Grawe, 2004). 

 

Tesnoba in strah se lahko sprožata, brez da bi pozornost usmerili na dejanskega sprožilca. 

Sprožilci tesnobe in strahu pa se v resničnem življenju ponavadi popolnoma razlikujejo od 

tistih pri poskusih pogojevanja. Močan strah ali tesnobo doživljamo predvsem takrat, ko so 

ogroženi pomembni motivacijski cilji, npr. če obstaja nevarnost, da nam bo spodletelo, če 

nam grozi velika izguba ali pa če se nam bliža nekaj, čemur se želimo na vsak način izogniti. 

Nikakor ni nujno, da bomo našo pozornost usmerili na te vire velikega vznemirjenja in da 

bomo vso energijo svojega zavestnega delovanja porabili za to, da bi preprečili ali vsaj 

zmanjšali nesrečo. V takšnih situacijah se neposrednemu soočenju z grožnjo mogoče 

izogibamo še bolj kot sicer, saj bi to sprožilo popolnoma zavesten občutek močne tesnobe oz. 

močnega strahu. Nevroni v amigdali pa delujejo neodvisno od tega, kam je usmerjena naša 

pozornost. V takšnih situacijah za razliko od poskusov pogojevanja obstaja veliko večja 

verjetnost, da se bo ogroženost naših ciljev raztezala skozi daljše obdobje, s tem pa tudi 

delovanje amigdale, ki bo na nas pustilo trajne posledice. 

 

Jasno je, da so procesi v amigdali in njene povezave z drugimi nevronskimi/psihičnimi 

procesi za psihoterapijo izrednega pomena. Delež zunanjih groženj, ki aktivirajo amigdalo, je 

precej majhen. Za nenehno prekomerno delovanje amigdale so nevarni predvsem pomeni, ki 

jih imajo naše življenjske situacije za naše motivacijske cilje. Zavedati se nam ni potrebno ne 

teh pomenov ne za njimi stoječih motivacijskih ciljev, pa bo amigdala še vedno delovala. S 

takšnimi situacijami se v psihoterapiji srečujemo veliko pogosteje kot s prekomernim 

delovanjem amigdale zaradi roparjev, jeznih obrazov in drugih zunanjih zoprnij. Opis 

motivacijskega vidika nevronskega dogajanja pa bi seveda presegel namen tega teksta, saj mu 

je Grawe v svoji knjigi namenil veliko prostora.  
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Ob možnosti nezavednega aktiviranja amigdale pa ne smemo pozabiti na dejstvo, da strah oz. 

tesnobo lahko doživljamo tudi kot popolnoma zavesten občutek. Amigdala je v tem primeru 

povezana z razširjenim nevronskim vezjem. 

 

Čustva predhodijo občutkom 

 

Leta 2008 smo dobili prvi prevod enega od najbolj znanih nevroznanstvenikov, ki se ukvarja s 

čustvi, Antonia Damasia (2008). Poleg tega da je prodoren znanstvenik, je tudi odličen pisec, 

ki zna zapletena nevrobiološka odkritja dostopno predstaviti širši javnosti. Njegova teorija o 

čustvih je integrativna, saj povezuje nevrobiološko z vedenjsko in kognitivno perspektivo. Ko 

sem bral njegovo knjigo Občutek dogajanja (The Feeling of What Happens; Damasio, 2005), 

me je najbolj presenetilo to, da čustva predhodijo občutkom in ne obratno, o čemer izčrpno 

piše tudi v knjigi Iskanje Spinoze (2008).  

 

Običajna raba besede čustvo navadno vključuje tudi pojem občutka, Damasio pa na podlagi 

nevrobiološke teorije to dvoje natančno razloči. Poudari na primer, da je čustvo javno, 

občutek pa zaseben. Čustva se izražajo preko vedenja - mimike, glasu, dejanj, gibov. Seveda 

nekaterih sestavin čustvenega procesa s prostim očesom ne moremo zaznati, lahko pa jih 

naredimo »vidne« s sodobnimi preiskavami, kot so analiza hormonov ali vzorci 

elektrofiziološke aktivnosti. Po drugi strani pa so občutki vselej skriti: vidi jih lahko le njihov 

zakoniti lastnik in so najbolj osebna last človeka (Damasio, 2008: 28). 

 

Njegov model regulacije življenjskih funkcij je takle (Damasio, 2005: 63): 
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Višji razum 

  

 

 

ZAVEST 

 

Pod temeljno regulacijo življenjskih funkcij razume relativno enostavne, stereotipne modele 

odzivanja, ki vključujejo regulacijo metabolizma, reflekse, imunske odzive, biološko podlago 

bolečine in ugodja, nagonov, teženj in motivacijskih stanj. Čustva so kompleksni, stereotipni 

modeli odzivanja, ki vključujejo primarna (osnovna, temeljna), sekundarna (družbena) in 

ozadnja čustva. Občutki so čutni živčni modeli, ki signalizirajo bolečino, ugodje in čustva. 

Višji razum pa definira kot kompleksne, fleksibilne in smotrne načrte delovanja, ki se 

oblikujejo v zavestnih slikah in se lahko pretočijo v neko obliko vedenja. Dvosmerne puščice 

označujejo smer delovanja povratne zveze. Npr. bolečina lahko inducira čustva, nekatera 

čustva pa lahko vključujejo stanje bolečine. Pojav zavesti je povezan z občutki. Zavest odpre 

novo raven regulacije, saj omogoča občutkom, da so prepoznani. Čustva lahko prežamejo 

zavest preko občutkov. Zavest omogoča prepoznavanje objektov, ki so lahko tudi čustvo ali 

pa katerikoli drugi objekt, in na ta način pospešuje sposobnost organizma, da se odziva 

adaptivno, skladno s svojimi potrebami. Vse ravni skrbijo za preživetje organizma. 
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Zgovoren primer, s katerim Damasio (2005: 81) pokaže na razliko med bolečino in čustvi, ki 

jih bolečina lahko povzroči, je bil pacient z refraktarno nevralgijo trovejnega živca, ki je 

znana kot tic doloreux. To je stanje, v katerem se peti možganski živec (trigeminus), ki 

prenaša čutne informacije iz kože na obrazu, odziva tako, da že ob najmanjših dražljajih, npr. 

piš vetra, sproža neznosno prebadajočo bolečino. Temu mlademu moškemu niso pomagala 

nobena zdravila, pa se je lahko le skrčil in napenjal, kadarkoli ga je zadela bolečina, kot bi z 

nožem zarezal v meso. Ostala je le kirurška rešitev, in sicer uničenje majhnih in specifičnih 

področij v čelnem režnju. Dva dni po operaciji ga je Damasio obiskal med vizito: spremenil 

se je v popolnoma drugo osebo, bil je sproščen, s pacientom iz sosednje sobe je zadovoljno 

igral karte. Ko so ga vprašali o bolečini, je mirno odgovoril: »Bolečina je enaka kot prej, 

vendar se povsem dobro počutim.« Trpljenje je izginilo. Na izrazu obraza, v tonu glasu in v 

celotni drži tega človeka ni bilo več znakov povezanih z bolečino.  

 

Tudi s hipnozo je mogoče doseči podoben učinek. Hipnotske sugestije, s katerimi so ciljali na 

čustva, ki spremljajo bolečino, so zmanjšala čustva ne pa bolečine in so privedle do 

funkcionalnih sprememb v cingularnem korteksu. Hipnotske sugestije, s katerimi so ciljali na 

bolečino, pa so zmanjšale bolečino in čustva, poleg sprememb v cingularnem korteksu pa se 

je spremenila tudi aktivnost v primarnem somatosenzornem korteksu (Damasio, 2005: 82).  

 

Menim, da je Damasijevo razlikovanje med čustvi in občutki dragoceno in plodno, saj med 

drugim pripomore tudi k večjemu redu pri uporabi besed »čustvo« in »občutek«, ki sta polni 

napačnih pomenov tudi v vsakdanji rabi in v strokovni literaturi. Naj to ponazorim na 

konkretnem primeru razlikovanja med čustvi in občutki v poglavju Kaj niso emocije v že 

omenjeni Milivojevičevi knjigi, kjer se je v slovenskem prevodu zapletlo. Žal prav na mestu, 

kjer Milivojević poskuša razčistiti nekatere napačne uporabe pojmov občutki in čustva v 

vsakdanji uporabi. Prevajalca sta Milivojevićevo razlikovanje med »oseti« in »osječaji« 

(Milivojević, 1993) prevedla kot razlikovanje med občutki in čustvi. Bolje pa bi bilo prevesti 

besedo oseti s senzacijami (ali s čutenji, saj ima beseda čutenje tako kot beseda čutila koren 

čut-),  kar sta sicer na par mestih naredila kot alternativni prevod v oklepaju, žal pa tega nista 

storila na glavnih mestih. Tako nastane še dodatna zmeda, saj Milivojevićeva definicija 

osetov (senzacij, čutenj) postane definicija občutkov in lahko v slovenskem prevodu beremo, 

da so občutki »elementarne zaznave, ki nastopajo z draženjem čutil tako, da določeni dražljaji 

vzdražijo čutne receptorje, razporejene po koži in notranjih organih […], občutki sodijo na 

telesno področje osebnosti, čustva pa na psihično področje osebnosti« (Milivojević, 2008: 27-

28).  

 

Tu nam pride lahko Damasijeva definicija prav, še posebej zato, ker Milivojević podobno kot 

Damasio opozarja, da »oseti nisu osečanja«, kar se ujema z Damasijevim razlikovanjem, v 

okviru katerega senzacije spadajo v temeljno regulacijo življenjskih funkcij. V celotni knjigi 

drugače Milivojević uporablja besedo »osečanje« velikokrat kot sinonim za emocijo, kar 

prevajalca ustrezno slovenita s čustvo. Če bi npr. Milivojević v celotni knjigi uvedel še 

razlikovanje med občutki (osečanji) in čustvi po Damasijevem zgledu, bi po mojem mnenju to 

povečalo preglednost, saj Milivojević navaja veliko teoretičnih razlag, ki so skladna s 

sodobnimi nevrobiološkimi odkritji o čustvih.  

 

Strah in tesnoba kot čustvo in občutek 

 

V knjigi Iskanje Spinoze Damasio prav na primeru strahu tudi s pomočjo dveh nazornih shem 

prikaže svoj model čustev in občutkov. Podobno kot Kandel Damasio ne razlikuje med 

strahom in tesnobo. Kandel (2007) ju uporablja kot sinonima, Damasio pa uporablja samo 
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besedo strah (fear) (Damasio, 2004). V nevrobiološki literaturi o strahu je to običajno in se 

vleče od LeDouxa (1998: 228-230), ki je razlikoval med strahom in tesnobo v običajnem 

smislu – torej da je tesnoba strah ob odsotnosti zunanjega dražljaja – vendar se je zavestno 

odločil za stališče, da je iskal tisto, kar je med strahom in tesnobo skupno ter kar je skupno 

vsem tesnobnim motnjam – ti. »možganski sistem strahu«.  

 

Če razmišljam v okviru Damasijevega razlikovanja med čustvi in občutki, potem tesnoba, kot 

jo definira Barlow, spada med temeljna čustva, saj je prisotna tako pri ljudeh iz različnih 

kultur kot pri nečloveških vrstah. To trditev npr. potrjujejo izsledki raziskav o pogojevanju 

obrambnih odgovorov pri živalih in teorija pripravljenosti (preparedness theory), ki integrira 

biološki vidik in klasično pogojevanje (Seligman, 1971; Mineka, Davidson, Cook in Keir, 

1984; Öhman, 1992; cit. po LeDoux, 1998). Funkcija tesnobe je, da pripravi organizem 

(človeka ali žival) na nevarno situacijo, tako da hitreje prepozna čustveno ustrezni dražljaj, 

nezavedno, še pred selektivno pozornostjo. Öhman in sodelavci (1985, cit. po Barlow, 2004) 

je npr. pokazal, da sta v evoluciji nastala dva sistema strahu oz. bolj natančno tesnobe: sistem 

za obrambo pred roparicami in sistem za podrejanje članom skupine, ki so višje v socialni 

hierarhiji. Tesnoba lahko pripomore k hitrejšemu odgovoru, tako da se žival izogne nevarnim 

posameznikom ali roparicam, preden bi prišlo do škode. Prav tako pomaga, da človek ali žival 

hitreje prepozna jezne obraze kot pa nevtralne ali srečne. Čustvena aktivacija teh sistemov se 

izogne korteksu in poteka neposredno preko čustvenih možganov brez vzpostavitve 

pozornosti, kar naj bi prispevalo h krajšemu reakcijskemu času. 

 

Tesnoba kot čustvo je organizmom omogočala, da so se lahko učinkovito a ne tudi ustvarjalno 

odzivali na številne za življenje nevarne okoliščine. Občutek tesnobe pa je uvedel duševni 

alarm, ki je opozarjal na slabe okoliščine, in je učinke čustva tesnobe podaljšal z vztrajnim 

učinkovanjem na pozornost in spomin. Če tesnoba kot čustvo ni preveč intenzivna in preveč 

dolgotrajna, lahko občutki tesnobe v kombinaciji s spomini, domišljijo in razumom privedejo 

do daljnovidnosti in možnosti ustvarjanja novih, nestereotipnih odzivov. Če pa je tesnoba 

premočna in predolgo traja, pa postanejo občutki del začaranega kroga, ki zmanjša 

prilagoditvene sposobnosti organizma.  

 

Poglejmo si primer, ki ga navaja Grawe (2004: 98-101). Vzemimo, da je bila neka ženska 

nekoč napadena v parkirni hiši. Po dolgem času si ponovno upa vstopiti v eno od njih. Proti 

pričakovanju je ta skoraj prazna, v njej je popolnoma sama. Nenadoma zasliši bližajoče se 

korake. Istočasno se aktivirajo aktualne čutne zaznave, nekoč preko hipokampusa oblikovane 

eksplicitne spominske vsebine in v amigdali shranjene pogojne reakcije strahu. Te se v 

delovnem spominu, kraju našega zavestnega doživljanja, integrirajo v enotno doživetje. 

Rezultat je intenziven strah. Da ženska občuti strah, je tesno povezano z usmerjenostjo njene 

pozornosti. 

 

Neka druga ženska, ki nima takšnih travmatičnih predhodnih izkušenj, bo npr. prišla v isto 

parkirno hišo, dejstvo, da je hiša tako prazna, pa bo pri njej vzbudilo prijetno presenečenje. 

Njen delovni spomin je popolnoma zaseden z mislimi o tem, kaj bo skuhala za goste, ki jih 

pričakuje zvečer in kaj vse mora zdajle v ta namen kupiti. Bližajočih se korakov zavestno 

sploh ne dojema, čeprav jih njen sluh zaznava. Njena pozornost je usmerjena drugam. 

 

Eksplicitni spomini in v amigdali shranjene čustvene reakcije zavzamejo delovni spomin ter 

na ta način določajo vsebino naše zavesti. To nadalje vpliva na usmerjenost naše pozornosti. 

Pri obrambi pred nevarnostjo je sodelovanje amigdale in hipokampusa v večini primerov 

dobro, zato je nujno, da zavzameta delovni spomin, če postane situacija na podlagi 
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predhodnih izkušenj, shranjenih v različnih spominskih sistemih, nevarna. Zavestno 

doživljanje zaskrbljenosti, tesnobe in strahu je torej del biološko zelo smiselnega sistema 

obrambe pred nevarnostjo. Vodi namreč k temu, da smo za obrambo pred nevarnostjo 

sposobni mobilizirati vse z zavestjo povezane kapacitete, kot so npr. usmerjena pozornost, 

volja, načrtovanje in premišljeno delovanje. 

 

Situacija je za obe zgoraj navedeni ženski enako nevarna oz. varna. Če bi koraki resnično 

prihajali od za napad pripravljenega moškega, bi bila ženska, opozorjena s strani amigdale in 

usmerjena s strani hipokampusa, pripravljena. Mogoče bi zbežala v avto in s tresočimi prsti 

pritisnila na varnostno zaklepanje. Druga ženska bi bila v tem primeru popolnoma 

presenečena. 

 

Če situacija ne bi bila nevarna in bi koraki pripadali popolnoma nedolžni osebi, pa bi bila na 

boljšem druga ženska. Z dobro voljo bi postorila svoje opravke, pri čemer ne bi izgubljala 

časa in energije za objektivno nepotrebno obrambo pred nevarnostjo. Tukaj ne bomo 

razpravljali o tem, katera od obeh žensk se vede bolj razumno ali pravilno. Kakšne občutke 

doživljamo v takšnih situacijah, ni odvisno od racionalnega razmišljanja, temveč od 

predhodnih izkušenj, shranjenih v amigdali. Slednjih z racionalnimi argumenti ni enostavno 

spreminjati, saj amgidale ni mogoče usmerjati neposredno iz delovnega spomina, kot to npr. 

velja za motoriko. 

 

Za to je odgovorno neravnovesje projekcijskih tirov med amigdalo in drugimi možganskimi 

področji. Od amigdale proti drugim možganskim regijam potuje občutno več projekcijskih 

tirov kot obratno (Amaral, Price, Pitkänen in Carmichael, 1992, cit. po Grawe, 2004). 

Amigdala si lahko tako mnogo drugih možganskih sistemov prilasti za tisto, kar pri njej v 

nekem trenutku sproži vzburjenje. Pozornost lahko preusmeri na čustveno ustrezne dražljaje 

(Damasio jih definira kot »dejanske ali iz spomina izbrskane predmete ali dogodke, ki 

sprožijo čustvo. Odzivi so avtomatični.« (Damasio, 2008: 52)), tako da se nanje osredotočijo 

kratkoročni upravljalniki v senzoričnem korteksu, aktivira lahko dolgoročni spomin, preko 

dobro izoblikovanih projekcijskih tirov proti cingularnemu in orbitalnemu korteksu pa lahko 

'osvoji' delovni spomin (glej sliko 8) (LeDoux, 1998). 

 

Slika 8: Področja amigdale projicirajo v mnoga področja skorje. Sem spadajo projekcije v vse 

stopnje kortikalne senzorične predelave, v prefrontalni korteks ter v hipokampus in sosednja 

področja skorje. Preko teh projekcij amigdala vpliva na tekoče zaznavanje, na duševne 

predstave, pozornost, kratkoročni spomin, delovni spomin in dolgoročni spomin, pa tudi na 

različne miselne procese višjega reda, ki jih slednji omogočajo (LeDoux, 1998: 287). 
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Da zaznavo, spomin ali predstavo doživimo kot občutek, pa je pomembno tudi vzburjenje. Ob 

doživljanju intenzivnega občutka strahu ali tesnobe je močno vzburjen celoten korteks. 

Amigdala je vzajemno povezana s centri vzburjenja v možganskem deblu, še posebej izrazita 

pa je njena povezava s sosednjim bazalnim jedrom (lat. nucleus basalis), katerega nevroni 

izločajo predvsem transmiter acetilholin. Ko se bazalno jedro aktivira, se acetilholin razprši 

po celotnem korteksu, kar vodi k nespecifičnemu stopnjevanju vzburjenja. Od tu naprej so vsi 

procesi v možganih bolj 'vroči' kot prej. Kortikalni centri, ki predelujejo trenutno situacijo, so 

prekomerno vzburjeni (Grawe, 2004: 99-100). 

 

S povezavami, ki iz sistemov vzburjenja potujejo spet nazaj k amigdali, sistemi pripomorejo k 

vzdrževanju njenega vzburjenja. Nastane pozitivno povratno delovanje oz. čustveno stanje, ki 

se vzdržuje samo od sebe. Iz tega razloga mora preteči nekaj časa, preden se čustveno 

vzburjenje po spremembi situacije spet umiri. Vzburjenje sámo je nespecifično. Od vsebine 

delovnega spomina pa je odvisno, kako ga bomo interpretirali, t.j. kakšen občutek bomo 

doživeli.  

 

Čeprav so stvari že dovolj zapletene, moramo pri občutku strahu upoštevati še druga vezja 

(glej sliko 6). Aktiviranje amigdale namreč vodi tudi k telesnim reakcijam. Motorični sistem 

reagira z odrevenelostjo, prestrašenim izrazom obraza, drgetanjem, begom ali bojem. 

Avtonomni živčni sistem reagira s povišanjem krvnega tlaka, pospešenim srčnim utripom in 

potenjem. Poleg tega pride tudi do hormonskih reakcijskih verig. V kri se izločijo adrenalin, 

kortizol in množica peptidov. Vse omenjene telesne reakcije delujejo nazaj na možgane. 

Damasio (2008: 140) te povratne informacije telesnega stanja opisuje kot 'somatske 

označevalce' (angl. »somatic markers«). Po njegovih raziskavah je predvsem orbitofrontalni 

korteks tisti, ki povratne telesne informacije predela v somatske označevalce, ki objektom, 

situacijam in dogodkom pripišejo njihov čustveni pomen. V orbitofrontalnem korteksu se 

spominske sledi preteklih dogodkov z visokim afektivnim pomenom povežejo s predstavami 

telesnih stanj, ki so jih ti dogodki sprožili. Somatsko stanje oz. označevalec tako postane 

'oznaka' dogodka. Na ta način je mogoče intuitivno odločanje tako rekoč 'iz trebuha' na 

podlagi predhodnih izkušenj. Somatski označevalci vplivajo na subjektivno doživete občutke.  

 

Ekman (1993, cit. po Grawe, 2004) je npr. svojim poskusnim osebam naročil, naj premikajo 

določene obrazne mišice. Slednje niso vedele, da gre za mišice, ki delujejo pri izražanju 
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določenih čustev. Po opravljeni nalogi so morale osebe oceniti svoje razpoloženje. Če so pred 

tem premikale mišice, značilne za izražanje pozitivnega čustva, so razpoloženje ocenile precej 

bolj pozitivno kot v primeru oblikovanja izraza, značilnega za negativno čustvo. V skladu s 

povedanim torej pomaga, da si, kadar se želimo spraviti v boljšo voljo, za začetek nadenemo 

vesel obraz. 

 

Valins (1996, cit. po Grawe, 2004) je svojim poskusnim osebam, medtem ko jih je soočal s 

strah vzbujajočimi dražljaji, posredoval napačne povratne informacije o njihovem srčnem 

utripu. Najprej so slišale svoj pravi srčni utrip, ki je bil precej hiter, kot je značilno za 

soočenje s strah vzbujajočimi dražljaji. Nato je hitrost srčnega utripa priredil tako, da so 

poskusne osebe slišale, kako se njihov srčni utrip umirja. Posledično so svoj strah ocenile 

nižje. 

 

V skladu z Damasijevimi (2008) zaključki poteka delovanje teh povratnih informacij preko 

orbitofrontalnega korteksa in vodi k intuitivnim odločitvam, ki so pogosto povezane z 

močnim občutkom varnosti. Osebe s poškodbami orbitofrontalnega korteksa imajo zato 

težave pri odločanju, sploh ko gre za situacije, ki so preveč kompleksne in nepregledne za 

natančno logično analizo. 

 

Ravno pri občutku strahu si je še posebej težko predstavljati, da je ta brez telesnih reakcij in iz 

njih nastalih povratnih informacij še vedno enak. Osrednjega pomena za vse vplive na 

subjektiven občutek strahu je amigdala. Če izpade slednja, izpade tudi naslednji vezni člen 

verige. Tako pacient v zgoraj navedenem primeru Bechare in sod. (1995, cit. po Grawe, 2004) 

pri poskusu pogojevanja z rogom kot sprožilcem strahu ni razvil sicer običajne pogojne 

avtonomne PGR-reakcije, ker sta mu manjkali obe amigdali.      

 

Strah in tesnoba torej vsebujeta vsaj naslednje štiri sestavine (Grawe, 2004: 1001): 

 

- Vključen mora biti delovni spomin. To ni značilno le za strah in tesnobo. Brez udeležbe 

delovnega zavestnega ni zavestnega doživljanja. 

- Vključena mora biti amigdala. 

- Priti mora do aktiviranja sistema vzburjenja. 

- Slediti mora povratna zveza za strah značilnih telesnih reakcij. 

 

Z možganskimi vezji, ki so povezani z občutkom strahu in tesnobe, je ravno tako kot z vsemi 

drugimi nevronskimi procesi: Večkrat se bodo ponovili, bolje bodo utirjeni. Njihove 

posamezne komponente se, kot smo ravnokar videli, krepijo v več spominskih sistemih hkrati. 

Kako pa je z občutki strahu in tesnobe, ki so utirjeni tako dobro, da jih je povsem enostavno 

sprožiti, ali pa se pojavijo celo spontano? S tem vprašanjem prehajamo na področje duševnih 

motenj. Če se pri človeku v situacijah, ki za večino ljudi niso zastrašujoče, vedno znova 

pojavljajo intenzivni občutki strahu in tesnobe, pri čemer zelo trpi, postane strah oz. tesnoba 

kliničen problem.  

 

Na tem mestu Grawe (prav tam) postavi vprašanje, ki je za psihoterapijo osrednjega pomena: 

Ali je strah mogoče izbrisati? In če je izbris možen, kako to poteka na nevronski ravni? Kaj se 

dogaja z dobro utirjeno sinaptično prevodnostjo v amigdali? Mar take povezave lahko tako 

rekoč zradiramo, ali pa te preprosto razpadejo, tako kot npr. spominske sledi telefonske 

številke, ki je dolgo nismo uporabili?  

 

Možno je zaviranje nevronskih mrežij strahu ne pa izbris  
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Najbolj temeljito se je z vprašanjem, kaj natančno se dogaja pri izbrisu reakcij strahu na 

nevronski ravni, ukvarjal LeDoux. Zdi se mi vredno navesti originalen citat, saj gre za eno od 

za psihoterapijo pomembnejših nevroznanstvenih odkritij:  

 

''Pred kratkim sem doživel znanstveno aha-doživetje, enega tistih redkih, čudovitih 

trenutkov, ko človek na podlagi novih laboratorijskih rezultatov dobi popoln vpogled v 

povezavo, ki je bila do takrat zanj uganka. Z Gregom Quirkom in Chrisom Repo smo 

merili električno aktivnost amigdale pred pogojevanjem in po njem. Po pogojevanju so 

se drastično okrepile električne reakcije na pogojni dražljaj, t.j. ton, z izbrisom pa je to 

stopnjevanje spet zamrlo. Ker smo merili aktivnost mnogih posameznih nevronov, pa 

smo lahko spremljali tudi odnose med celicami. Funkcijske interakcije med nevroni so 

se med pogojevanjem povečale, verjetnost istočasnega prevajanja dveh celic pa je 

drastično narasla. Te interakcije so se izražale tako v reakciji na dražljaj kot tudi v 

spontanem prevajanju celic v času, ko se ni dogajalo nič posebnega. Pri nekaterih 

celicah – in to je izredno pomembno – te funkcijske interakcije po izbrisu niso 

ugasnile. S pogojevanjem so očitno nastala 'celična združenja', kot jih imenuje Hebb, 

pri čemer so bila nekatera očitno odporna proti izbrisu. Čeprav ton celic ni več 

spodbudil k prevajanju (posledica izbrisa), so se funkcijske interakcije med celicami, 

izražene z njihovim spontanim prevajanjem, ohranile. Te funkcijske povezave očitno 

ohranjajo spomin tudi potem, ko zunanji spominski sprožilci (npr. fobični dražljaji) 

spomina in z njim povezanega vedenja (npr. fobične reakcije) ne aktivirajo več. V tem 

trenutku je to še zgolj špekulacija, vendar pa opazovanja namigujejo, kako lahko 

spomini v možganih živijo naprej, medtem ko z zunanjimi dražljaji niso dosegljivi. Za 

ponovno aktiviranje teh spominov bi bilo potrebno okrepiti le input v celična 

združenja. To bi lahko povzročil stres'' (LeDoux, 1998: 251-2). 

 

Na drugem mestu LeDoux poroča o raziskavah, pri katerih je s svojimi sodelavci odkril, da 

stres in stresni hormoni krepijo pogojne reakcije strahu. Ob tem dodaja naslednja 

razmišljanja: 

 

''Na podlagi dejstva, da lahko stresni hormoni krepijo reakcije strahu, pridemo do 

sklepa, pomembnega za naše razumevanje tesnobnih motenj ter še posebej za 

vprašanje, zakaj slednje včasih nastopijo oz. se poslabšajo po obremenjujočih 

doživetjih, ki s strahom na videz nimajo nič skupnega. Šibko pogojene reakcije strahu 

se lahko pri stresu okrepijo. Reakcije so šibke iz dveh razlogov: Lahko so bodisi šibko 

pogojene, ali pa so bile izbrisane oz. so s pomočjo neke obravnave zamrle. Kakorkoli 

že – njihovo jakost je mogoče s stresom povečati. Tako se lahko npr. fobija pred 

kačami, ki je izzvenela že pred leti, ponovno pojavi s smrtjo bližnjega človeka. Blaga 

oblika fobije pred višino, ki v vsakdanjem življenju ni problematična, se lahko pod 

povečanim vplivom stresa spremeni v patološki strah. Stres z motnjo, ki se pojavi, ni 

povezan, temveč zniža prag za tesnobno motnjo in poveča dovzetnost prizadete osebe 

za tesnobo, ne da bi pri tem narekoval vrsto motnje. Za slednjo so verjetno odgovorne 

tesnobe in druge skrbi, ki spijo v posameznikovi notranjosti'' (LeDoux, 1998: 247). 

 

Prikrita celična združenja je torej mogoče z nenehnim stresom tako rekoč 'zbuditi' iz spanja, 

pri čemer se nenadoma pojavijo duševne motnje, pri katerih je težko prepoznati neposredno 

povezavo med vrsto obremenitev in vrsto motnje. V klinični praksi se s takšnimi situacijami 

srečujemo ves čas, LeDoux pa je to možnost interpretacije razvil v okviru temeljnih 

znanstvenih raziskav.  
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LeDoux (1998) jasno zastopa mnenje, da se pri ugašanju reakcije strahu v amigdali shranjen 

'implicitni spomin' ne izbriše, temveč da nadaljnje vplive tega čustvenega spomina zavira 

prefrontalni korteks (PFK). Nezavedni strah vzbujajoči spomini, ki jih je ustvarila amigdala, 

so neizbrisno vtisnjeni v naše možgane. Verjetno se ohranijo vse življenje. To stališče poleg 

LeDouxjevih raziskav podpirajo tudi rezultati raziskave Gutberleta in Miltnerja (1999; cit. po 

Grawe, 2004), ki sta ugotovila, da se ob soočenju s pajki po uspešni vedenjsko terapevtski 

obravnavi arahnofobije znaki strahu pri vedenju, subjektivnem občutenju in pri avtonomnih 

reakcijah (galvanski kožni odziv in srčni utrip) sicer niso več pojavili, z EEG izmerjena 

možganska aktivnost (amplituda vala P3) pa se je od tiste pri normalnih kontrolnih osebah 

brez arahnofobije razlikovala v enaki meri kot pred terapijo. Interpretacija avtorjev je bila 

sledeča: Zgoraj omenjena 'hitra' pot neposrednega aktiviranja amigdale brez predhodne 

kortikalne predelave dražljaja je še naprej aktivna, vendar pa se po 'počasni' poti izvrši 

kortikalno zaviranje nadaljnje reakcijske verige. To zaviranje verjetno izhaja iz 

orbitofrontalnega korteksa. Uspešna vedenjska terapija tam oblikuje nove strukture, ki nato 

učinkovito zavirajo reakcijo strahu. Brez težav lahko rečemo, da je bila reakcija strahu 

odstranjena, saj v doživljanju in vedenju ni več občutena oz. razpoznavna, temveč jo je 

mogoče dokazati le z merjenjem možganske aktivnosti. Brez slednjega sploh ne bi vedeli, da 

sledi starega strahu še vedno obstajajo. 

 

Poškodbe določenih delov medialnega prefrontalnega korteksa (prednji cingularni korteks in 

orbitalna regija) pri podganah vodijo k pretiranim reakcijam strahu na pogojne dražljaje, 

poškodbe v nekoliko drugih delih pa k temu, da do ugašanja sploh ne pride oz. da se to zgodi 

le zelo počasi (Morgan & LeDoux, 1995; Garcia, Vuimba, Bandry & Thompson, 1999; Quirk, 

Russo, Barron & Lebron, 2000; cit. po Grawe, 2004). Medialni PFK in amigdala sta očitno v 

recipročnem medsebojnem odnosu. Intenzivno aktiviranje amigdale izključi medialni PFK, 

nasprotno pa medialni PFK zavira vzburjenje drugih možganskih predelov, ki sicer izhaja iz 

amigdale. Zadevajoči deli PFK pomembno sodelujejo pri prilagajanju vedenja na 

spreminjajoče se pogoje, ne samo z zaviranjem reakcij strahu, ko te niso več potrebne, temveč 

tudi pri uravnavanju drugih čustev (Jackson in sod., 2000¸ cit. po Grawe, 2004) ter pri 

prilagajanju drugih aktivnosti na spremenljive zahteve. Poškodbe tega področja vodijo k 

močno perseveriranemu vedenju (Petrides, 1994; Damasio, 2000; cit. po Grawe, 2004). 

 

Zgoraj navedene obrazložitve dejanskih kliničnih tesnobnih motenj ne pojasnijo. Na 

kliničnem področju te razlage še najbolj veljajo za fobije. Po Pankseppu (1998, cit. po Grawe, 

2004) obstajajo prepričljivi dokazi, da pri panični motnji, generalizirani tesnobni motnji in 

obsesivno kompulzivnih motnjah sodelujejo nevronska vezja, ki se s prej opisanimi sicer 

prekrivajo, vendar vključujejo tudi druge nevronske strukture. Kljub temu je možno potegniti 

nekaj zaključkov in vodil za psihoterapijo.  

 

Zaključki pomembni za psihoterapijo 

     

Grawe (2004: 106-8) na podlagi nevrobioloških raziskav o strahu povzame nekaj zaključkov, 

ki so pomembni za psihoterapijo. Poudari, da je izraz »izbris« zavajajoč izraz in predlaga, da 

ga nadomestimo z »zaviranjem«. Pri učinkovitem zdravljenju strah oz. tesnoba nista 

izbrisana, temveč zavrta. Ali naj kot terapevt stremim k izbrisu ali k zaviranju, je za 

terapevtski proces pomembna razlika.  

 

Če želim reakcijo strahu oz. tesnobe izbrisati, jo moram priklicati vedno znova, ne da bi se pri 

tem dejansko zgodilo kaj slabega (pojav nepogojnega neprijetnega dogodka ali tesnobe). Gre 
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predvsem za to, da je pacient dovolj velikokrat izpostavljen strah vzbujajoči situaciji, dokler 

se reakcija strahu ne začne zmanjševati. Temu principu še najbolj odgovarja vedenjsko 

terapevtski trening habituacije. Vendar pa nam po ugotovitvi, da reakcija amigdale v resnici 

sploh ne ugasne, tudi habituacija ne more služiti kot temeljni pristop. Ker pa je ta postopek 

precej učinkovit, kljub temu da ga niso razvili na osnovi predpostavke o zaviranju, lahko 

sklepamo, da vodi tudi h kortikalnemu zaviranju strahu. To bi lahko bila npr. posledica tega, 

da pacient iz navodil, ki jih prejme ter izkušenj, ki jih pridobi, potegne zaključke, ki njegovo 

razumevanje situacije spremenijo tako, da se razvije kortikalno zaviranje reakcije strahu. 

Njegova samoučinkovitost postopoma narašča, njegove bojazni o tem, kaj bi se lahko zgodilo, 

pa se izkažejo za neutemeljene. Oblikujejo se spoznanja (kot interpretacije tega, kar se 

resnično dogaja), ki zavirajo nastop strahu. 

 

Če terapijo že na začetku zasnujemo kot proces zaviranja, se bomo stvari lotili povsem 

drugače, kot če gradimo na predpostavki izbrisa. Premislili bomo, kako lahko pacientovim 

možganom pomagamo v stanje, ki je kar se da nezdružljivo s strahom, preden ga soočimo s 

strah vzbujajočo situacijo. Pri tem je dobro upoštevati sledeče: 

 

- Vzpostavljanje varne navezanosti na terapevta, ki izžareva kompetentnost, razumevanje 

in osebni angažma. 

- Omogočanje čim večjega števila zaznav in doživetij, ki imajo pozitivno vrednost za 

pacientove najpomembnejše motivacijske cilje.    

- Eksplicitno aktiviranje pacientovih pomembnih pozitivnih motivacijskih ciljev, ki ga 

bodo v čim večji meri spodbudili k približevanju namesto k umiku in izogibanju. 

- Načrtovanje terapevtske situacije na način, ki bo upošteval pacientove pozitivne 

sposobnosti in vire. 

- Sprožanje čim večjega števila pozitivnih čustev. 

- Povečevanje samoučinkovitosti za bližajoče se soočenje s strahom s pomočjo ustreznih 

navodil (kognitivna priprava: Kaj se lahko zgodi, kaj lahko v tem primeru storim), 

pojasnitev pričakovanj in bojazni, imenovanje čim bolj prepričljivih uspešnih zgledov ali 

pa osebno 'modeliranje
3
 z aktivno udeležbo' po Banduri (1977; cit. po Grawe, 2004). 

- Učenje in ponavljanje pozitivnih izrekov in misli za premagovanje strahu, da jih bo lahko 

pacient v situaciji strahu brez težav aktiviral. 

 

Ko nam čim več od tega uspe, pacientovi možgani razvijejo stanje, kjer strahu ne pričakujejo. 

V takšnem stanju lahko pacienta ponavljajoče se soočamo z izkušnjami, ki so pri njem do 

zdaj sprožale strah. Naš cilj je oblikovanje čim večjega števila dobro utirjenih strah 

zavirajočih sinaps. Za to je potrebnih mnogo dovolj intenzivnih izkušenj skozi daljše 

obdobje, pri čemer so vedno znova izpolnjeni zgornji pogoji.  

 

Če terapijo razumemo kot vzpostavljanje zaviranja strahu, postane načrtovanje konteksta, v 

katerem bo prišlo do soočenja s situacijo strahu, najpomembnejša terapevtska naloga. 

Vzpostavitev optimalnega konteksta mora biti v celoti prilagojena potrebam posameznega 

pacienta. Če terapijo zasnujemo v smislu 'nekaj odstraniti', je naloga enostavnejša, kot če 

želimo to, kar je do zdaj obstajalo (t.j. reakcija strahu), nadomestiti z nečim drugim, kar bo 

zasedlo mesto reakcije strahu. 'Nekaj pritrditi' je bolj zahtevno kot 'nekaj odstraniti', vendar je 

tudi bolj učinkovito. 

 

                                                 
3
 Učenje z opazovanjem. Po Banduri (1977, cit. po Grawe, 2004) naj bi nadomestne izkušnje, ki jih pridobimo z 

opazovanjem drugih, vplivale na posameznikovo oceno o lastni učinkovitosti v situacijah, ko posameznik zaradi 

pomanjkanja lastnih izkušenj oz. znanj ne more oceniti svojih sposobnosti. 
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Seveda zaključki, ki jih je Grawe izpeljal iz nevroznanstvenih raziskav strahu, presegajo 

eksperimentalne pogoje, ki s terapijo sploh niso povezani. Jasno je tudi, da strahu in tesnobe, 

s katerima imajo terapevti opravka v okviru terapij, pogosto ni mogoče tako jasno povezati z 

določenemi situacijami, kot velja za omenjena proučevanja. Stanja strahu, s katerimi se 

srečujemo pri terapijah, so pogosto povezana z ogroženostjo pacientovih pomembnih 

motivacijskih ciljev. Ta vidik je pri prikazanih nevroznanstvenih raziskavah popolnoma 

izključen.  

 

Grawe svoje ugotovitve, ki so pomembne za psihoterapijo, strne takole:  

»Pri psihoterapijah gre zelo pogosto za to, da problematično stvar učinkovito zaviramo, ker 

'odstranitev' ali 'radiranje' pač ni mogoče. Tako se fokus prenese s problematičnega na tisto, 

kar naj bo postavljeno na njegovo mesto. Zaviranje namreč pomeni, da na mesto zavrtega 

procesa postavimo drug nevronski proces. Iz tega novega nevronskega procesa nato izhaja 

zaviranje. To, kar naj bi zaviralo, pa moramo aktivno vzpostaviti. Ta proces je potrebno čim 

pogosteje aktivirati in krepiti, da ga bo v prihodnosti sprožiti lažje od zavrtih nevronskih 

procesov, katerih prevodna pripravljenost se, kot smo videli, ohrani. Ker se ohrani, jo je 

potrebno čim bolj učinkovito držati v šahu z drugimi utirjenimi procesi s pozitivno funkcijo 

in delovanjem. Nevronski pomen zveze 'nekaj odstraniti' je 'nadomestiti z nečim drugim'. 

Tudi to, kar naj bi zaviralo, je treba najprej aktivirati in utiriti. Glavna terapevtova naloga je 

torej aktivirati in utiriti, za kaj takega pa mora imeti jasno predstavo o tem, kaj naj bi sploh 

aktiviral in utiril. Jasno je tudi, da lahko pri tem vedno zgolj navezuje na tisto, kar je pri 

pacientu že prisotno, saj sicer aktiviranje in utirjenje nista mogoča. Ta razmišljanja 

posledično vodijo k na vire usmerjenemu načinu opazovanja in terapije. Terapevt se mora v 

večji meri ukvarjati s tem, kaj želi spodbujati in kako bo to storil, ne pa s tem, kaj želi 

odstraniti« (Grawe, 2004: 108). 

 

Kandel (2007) je na osnovi poizkusov z mišmi, ki so jih učili reakcije strahu in reakcije 

varnosti (angl. »learned fear« in »learned safety«), prišel do podobnih zaključkov kot Grawe. 

Prav proučevanja o naučeni varnosti so odprle nov pogled na pozitivna čustva sreče in 

varnosti kot tudi na negativna čustva tesnobe in strahu. Pokazale so, da obstaja globoko v 

možganih tudi drugi sistem, ki je povezan s pozitivnimi čustvi. Tako nevroni iz talamusa, ki 

so bili povezani z zaznavanjem tona, ki so ga pri učenju miši pogojevali z varnostjo, kot tudi 

živčne celice v lateralnem jedru amigdale, imajo povezave s striatumom, kamor sporočajo o 

zadovoljstvu in varnosti. Striatum je potem povezan z mnogimi možganskimi področji, 

vključno s PFK, ki inhibira amigdalo. Tako Kandel predvideva, da s povečevanjem aktivnosti 

striatuma, naučena varnost ne le povezuje občutke varnosti, ampak tudi zmanjša strah preko 

zaviranja amigdale: »Vse te raziskave nakazujejo, da morda stopamo v novo obdobje, v 

katerem bo molekularna biologija kognicije in čustvovanja odprla nove možnosti za 

spodbujanje človekovega občutka varnosti in lastne vrednosti. Ali morda določena tesnobna 

stanja predstavljajo okvaro živčnih signalov, ki so običajno povezani z občutkom varnosti? 

Od šestdesetih let prejšnjega stoletja imamo zdravila za lajšanje tesnobnih stanj, vendar niso 

učinkovita pri vseh tesnobnih motnjah in nekatera povzročajo odvisnost in je njihovo jemanje 

potrebno skrajno previdno nadzorovati. Terapije, ki spodbujajo aktivnost živčnih mrež za 

varnost in dobro počutje bodo zato morda bolj učinkovit pristop za zdravljenje tesnobnih 

motenj« (Kandel, 2007: 350-1).   

 

Veseli me, da se Grawejeve smernice in Kandelova vizija ujemajo s sistemskim k virom in 

rešitvam usmerjenim pristopom, ki ga razvijam skupaj s sodelavci (Možina in Kramer, 2002; 

Možina in Šugman, 2004; Možina, Štajduhar, Kačič, Šugman Bohinc, 2010; Možina, 2005, 

2009, 2010; Nemetschek, 2003, 2006). To nam daje dodatno spodbudo in samozavest v času, 
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ko postaja empirična podprtost psihoterapevtskih pristopov nujen pogoj za njihov nadaljnji 

razvoj.  

 

Grawejevi in Kandelovi predlogi pa nas vabijo tudi k ponovnemu razmisleku o smernicah za 

zdravljenje tesnobnih motenj, ki so trenutno v veljavi pri nas in v tujini. V okviru teh je še 

posebej ključno vprašanje o odnosu med psihoterapijo in psihofarmakoterapijo. 

 

Psihoterapija in psihofarmakoterapija tesnobnih motenj – z roko v roki 

 

Eno od poglavij, kjer Erić pokaže svojo širino in sposobnost za integracijo, je Psihodinamična 

psihofarmakoterapija stanj strahu. Tam prepričljivo utemelji, da lahko hodita psihoterapija in 

psihofarmakoterapija z roko v roki. Glede na cilj celotne zbirke knjig o psihodinamični 

psihiatriji seveda najbolj natančno prikaže možen sinergičen preplet psihodinamične 

psihoterapije in farmakoterapije. Vendar pa je v poglavjih o različnih tesnobnih motnjah 

večkrat poudarjeno, da so lahko koristni tudi drugi psihoterapevtski pristopi – predvsem 

kognitivno vedenjski - in  njihove razne integracije. Ker sam veliko delam s pari in družinami, 

me je posebno razveselilo, da je omenjena tudi ta možnost (npr. posredno pri prikazu teorije o 

družinskih in partnerskih odnosih v poglavju o agorafobiji), čeprav je poudarek knjige na 

individualni psihodinamični psihoterapiji (npr. najbolj temeljit prikaz v poglavju o panični 

motnji). 

 

Veliko zaslug za to, da psihoterapija danes lahko hodi s psihofarmakoterapijo z roko v roki, 

ima kognitivno vedenjska terapija (KVT). »Številne klinične raziskave so pokazale, da je 

KVT kratkoročno vsaj tako učinkovita kot antidepresivna farmakoterapija pri zdravljenju 

depresije in anksioznih motenj, njena bistvena prednost pa je dolgoročna učinkovitost. Po 

ukinitvi medikamentozne terapije je namreč pogostost relapsov kar od 50 do 78 odstotkov, 

medtem ko s KVT pogostost relapsov zmanjšamo na 20 do 36 odstotkov. Angleški inštitut za 

klinično odličnost NICE (National Institute for Clinical Excellence) je preveril dokaze o 

učinkovitosti različnih načinov zdravljenja in na osnovi tega že v letu 2004 izdelal klinične 

smernice, po katerih je KVT zdravljenje prvega izbora za depresijo, anksiozne motnje in 

številne druge psihične motnje« (Kuhar, 2010: 73).    

 

Seveda sopotništvo farmakoterapije in psihoterapije ne temelji na romantiki, ampak v veliki 

meri na ekonomskih interesih. Kot sem že omenil zgoraj, so v Angliji izračunali, da vsaj 16 

odstotkov populacije trpi zaradi tesnobe in depresije, kar pomeni tudi veliko ekonomsko 

breme za državo. Zaradi staleža izgubijo 17 miljard funtov na leto, od katerih je kar 9 miljard 

neposreden strošek za državno blagajno. Zato so naredili oceno stroškov, ki jih predstavljajo 

duševne motnje za državo, in prihranka, ki ga prinaša uspešno zdravljenje. Ocenili so, da 

stroški zdravljenja s KVT v povprečju znašajo 750 funtov na pacienta, saj je KVT 

kratkotrajna in učinkovita metoda zdravljenja. Uspešno zdravljenje pomeni manj bolniških 

odsotnosti in s tem manj stroškov za bolniška nadomestila, kar je prvi prihranek za državno 

blagajno. Le ta z vsakim pacientom, ki ga uspešno pozdravijo s KVT, prihrani 1200 funtov. 

Na osnovi teh izračunov se je vlada že v letu 2005 odločila, da bodo namenili 306 miljonov 

funtov za izobraževanje in zaposlitev dodatnih 3600 terapevtov KVT, da bodo zadostili 

potrebam po zdravljenju tesnobnih motenj in depresije. Naredili so šestletni nacionalni načrt v 

skladu s smernicami NICE ter ustanovili nove centre za zdravljenje depresije in tesnobnih 

motenj (prav tam).  

 

Sam imam od začetka svoje psihoterapevtske poti veliko stikov z nemško in avstrijsko 

psihoterapijo, ki sodita med najbolj psihoterapevtsko razvite države na svetu. Tako imam 
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stalno možnost primerjave z razmerami pri nas. Kar se zakonske regulative tiče, mi je 

posebno všeč Avstrija, ki ima zakon o psihoterapevtski dejavnosti od leta 1991, tako da je 

psihoterapija regulirana kot samostojen poklic in kot samostojna zdravstvena dejavnost. Iz 

javnega denarja ima vsak Avstrijec pravico do okoli 50 ur psihoterapije. Zakon je v zadnjih 

dvajsetih letih omogočil skokovit razvoj avstrijske psihoterapije, kar se kaže tudi v stalnem 

povečevanju finančnega toka na tem področju in v večanju raznolikosti psihoterapevtske 

ponudbe. Psihoterapevtski svet pri avstrijski vladi je do zdaj verificiral čez dvajset različnih 

psihoterapevtskih pristopov, kar med drugim pomeni, da lahko psihoterapevti vseh teh 

pristopov dobijo koncesijo (Možina in Bohak, 2008). Kot sem že zgoraj omenil, je eden od 

vidikov, ki me zanima pri konstrukciji »sveta klinike«, kako k temu prispeva družbeni 

kontekst. Poglejmo si torej na avstrijskem primeru, kako splošna razvitost psihoterapije, to 

pomeni ne le strokovna, ampak tudi organizacijska, politična in ekonomska, vpliva na 

oblikovanje tistega dela kliničnega sveta, ki se posveča tesnobnim motnjam. 

 

Leta 2004 je Avstrijsko združenje za nevropsihofarmakologijo in biološko psihiatrijo (Die 

Österreichische Gesellschaft für Neuropsychopharmakologie und Biologische Psychiatrie - 

ÖGPB) izdalo dokument soglasja o zdravljenju tesnobnih motenj, ti. Konsensus-Statement – 

State of the Art 2004 (Kasper, Danzinger in Kapfhammer, 2004), ki ga je sooblikovalo 25 

primarijev in profesorjev (tako moških kot žensk) iz psihiatričnih in psihoterapevtskih ustanov 

iz cele Avstrije. Lahko bi rekli, da gre za »reprezentativni vzorec« univerzitetnih klinik in 

glavnih področnih bolnic. V delu dokumenta, ki opisuje zdravljenje, je približno enako 

prostora odmerjeno farmakoterapiji in psihoterapiji. Zame je to še posebej razveseljivo zato, 

ker gre za združenje za nevropsihofarmakologijo in biološko psihiatrijo in bi lahko v 

preteklosti pričakovali polarizacijo do psihoterapije. Dokument pa jasno kaže na to, da v 

Avstriji na področju tesnobnih motenj (in tudi pri zdravljenju številnih drugih duševnih 

motenj) farmakoterapija in psihoterapija hodita z roko v roki. 

 

Drugo, kar me v tem dokumentu veseli, je, da so v opisu psihoterapevtske obravnave našteti 

različni pristopi – poleg psihodinamične in kognitivno vedenjske terapije (KVT), še 

suportivna psihoterapija, sistemska in biofeedback terapija, omenjene pa so tudi telesne in 

glasbene terapije (z opombo, da tem še manjka znanstvena potrditev učinkov). V razdelku o 

suportivni psihoterapiji preseneti široka paleta omenjenih intervencij, ki se seveda lahko 

prepletajo s psihodinamično, KVT in sistemsko terapijo: »pojasnjevanje in ponavljajoče 

informiranje o motnji in o možnostih zdravljenja, problemsko usmerjen pogovor, dajanje 

konkretnih nasvetov, posredovanje praktične življenjske filozofije, potrjevanje in dvigovanje 

občutka lastne vrednosti, učenje stoične življenjske drže, analiza simptomov, paradoksne 

intervencije, bagateliziranje in ignoriranje, prepričevanje, indirektne in direktne sugestije ter 

sprostitvene tehnike« (prav tam: 14-15).  

 
Pri nas je lep primer publikacije, ki kaže na možnost sopotništva farmakoterapije in 
psihoterapije, priročnik o panični motnji psihiatra in psihoterapevta Klemena Rebolja (2008). 
V delu, ki je namenjen zdravljenju ob pregledu antidepresivov, pomirjeval, drugih zdravil in 
zdravil rastlinskega izvora, s sodelavci na kratko prikaže tudi KVT, psihodinamično, 
eksistencialistično in sistemsko psihoterapijo.  
 
K temu, da danes vse več psihiatrov in psihoterapevtov sprejema, da farmakoterapija in 
psihoterapija lahko hodita z roko v roki, je veliko prispevala prav sodobna nevroznanost, ki je 
v zadnjih desetih letih s posnetki strukturnih sprememb v možganih prepričala še največje 
skeptike: pogovor med terapevtom in pacientom je lahko zdravilen, saj spremeni povezave v 
možganih! Kadar deluje, psihoterapija (in za druge oblike zdravilnih pogovorov velja prav 
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tako) deluje tako, da spreminja možgane. Če ne spremeni možgan, tudi ni učinkovita. V tem 

smislu psihoterapija izkorišča biološke mehanizme za zdravljenje duševnih motenj. V okviru 

nevroznanstvenih odkritij zato nastajajo nove povezave med psihologijo in psihoterapijo na 

eni strani in medicino, psihofarmakoterapijo in psihiatrijo na drugi strani. 

 

Tudi pri nas postopno raste število psihiatrov in psihoterapevtov, ki gradijo povezave med 

psihoterapijo in psihiatrijo. Psihiatrinja Tomorijeva, ki tudi deluje v tej smeri, npr. ugotavlja, 

da »postaja vse bolj jasno, da biološko in psihološko usmerjeni psihiatri uporabljajo za mnoge 

in iste pojme le različen strokovni jezik. Tako je npr. za prve nucleus amigdalae in njegova 

povezava z možgansko skorjo in s hipotalamo-hipofizno-suprarenalno osjo »vozel strahu«, za 

psihoterapevte pa vir skrajno individualne in subjektivne skrivnosti, ki jo nosi v sebi od stresa 

preganjani posameznik. Prvi verjamejo, da je dominantnost in neugodja, ki jih sproži 

aktivnost tega funkcionalnega kroga, mogoče zaustaviti z vplivom zdravil na mediatorje, 

drugi pa (vede ali nevede) spodbujajo prestrukturiranje nevronske aktivnosti s preusmeritvijo 

zmotne kognitivne preokupacije. Oboji pa želijo osvetliti temo zatrte travme in s tem 

zmanjšati posledično duševno bolečino« (Tomori, 2003: 40). 

 

Grawe utemeljuje nove povezave takole: »Pri psihoterapiji in farmakološki terapiji ne gre 

zgolj za dva različna načina, kako doseči pretežno enakovreden učinek, pri čemer bi en način 

deloval preko čutnih zaznav, drugi pa biokemijsko. Njun odnos ni ne alternativen ne zrcalen. 

Brez čutnih izkušenj, ki zadovoljujejo osnovne človekove potrebe, ne moremo živeti in biti 

srečni. Možgani so naravnani na doživljanje takšnih izkušenj. Prava mešanica 

nevrotransmiterjev še ne pomeni formule za srečnega človeka. Vsekakor predstavlja 

pomemben pogoj, ki je pri večini ljudi na srečo izpolnjen. Če temu iz kakršnegakoli razloga ni 

tako, je lahko zelo koristno, če moteno ravnotežje vzpostavimo z zdravili. Včasih je to tudi 

edini način, ki zagotavlja uspeh. S tega vidika je obravnavani pacient (spet) enakovreden 

ljudem, pri katerih je mešanica nevrotransmiterjev pravilna že po naravi. A samo s tega 

vidika. O sreči in nesreči tega človeka na ta način namreč še zdaleč ni odločeno. To je še 

naprej odvisno od njegovih čutnih izkušenj. Tudi za farmakološko obravnavanega človeka 

velja, da svojih življenjskih izkušenj ne le preprosto doživi, temveč jih v veliki meri povzroča 

sam.  

 

Možgani ne morejo delovati brez izkušenj, posredovanih preko lastnih zaznav. Te izkušnje 

vplivajo na možgane tudi, če so slednji pod vplivom psihofarmakov. Če so izkušnje slabe, 

bodo slabi tudi njihovi učinki. Izkušnje posameznika in njihov pomen zanj so v veliki meri 

odvisni od tega, kaj ga motivira in kaj počne. Večine izkušenj ne doživimo zgolj pasivno, tudi 

tistih ne, ki vodijo k duševnim motnjam in ki slednje ohranjajo. Ljudje so od svojega prvega 

pa do zadnjega diha motivirani, pri čemer lahko gre za približevanje ali izogibanje. Enako 

velja za ljudi z duševnimi motnjami. Vedno, pa naj bo njihovo farmakološko zdravljenje še 

tako uspešno, bodo potrebovali tudi navodila in podporo za vzpostavljanje drugih, 

pozitivnejših in manj škodljivih izkušenj od dotedanjih. Šele s konkretnimi pozitivnejšimi 

življenjskimi izkušnjami bodo v možganih nastale samoohranjajoče nove, bolj zdrave 

strukture in procesi. Za zdravljenje duševnih motenj bo kljub velikemu razvoju farmakoloških 

možnosti zdravljenja vedno potrebna tudi poklicna skupina, ki bo imela dovolj časa in bo 

specializirana za to, da bo v posameznih primerih poiskala najustreznejšo vrsto izkušenj, ki bi 

jih moral doživeti posameznik, da bi se njegovo stanje izboljšalo, ter ki ga bo vodila in 

podpirala, da bo te izkušnje tudi doživel. S proučevanjem možganov psihoterapija torej 

nikakor ne postaja nepomembna. Ravno nasprotno, njena nujnost izhaja neposredno iz 

nevroznanstvenega vidika psihičnih motenj. Mnogi, ki so bili do nje skeptični, jo bodo zato 

postopoma prepoznali kot nujno in pomembno« (Grawe, 2004: 19).   
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Psihoterapija in psihofarmakoterapija lahko včasih hodita z roko v roki pri enem terapevtu, ki 

je hkrati psihiater in psihoterapevt (ali pa samo psihoterapevt, ki se dodatno usposobi za 

psihofarmakoterapijo in lahko predpisuje tudi zdravila, kot se to že dogaja v ZDA), bolj 

pogosto pa pri dveh terapevtih, kjer je eden odgovoren za zdravila, drugi pa za psihoterapijo. 

Ključno se mi zdi, da se izognemo nepotrebni fronti med tema pristopoma, saj se šele potem 

lahko pokaže velika kompleksnost in zahtevnost tega sodelovanja, saj ga je potrebno stalno 

prilagajati klientovemu stanju, terapevtskemu procesu in okoliščinam, v katerih se odvija 

zdravljenje. Npr. v akutnih stanjih, velikih destabilizacijah ob krizah je večkrat potrebno dati 

prednost zdravilom in včasih s psihoterapijo celo počakati, v fazah večje stabilnosti pacienta 

pa ima praviloma prednost psihoterapija. 

 

V zaključku svoje študije reflektiram Erićevo knjigo še iz dveh širših vidikov: prvi je, koliko 

ostaja Erić zvest Freudu oz. se vrača k njegovim idejam in jih poskuša podpreti s sodobnimi 

znanstvenimi odkritji. Drugi pa je okvir psihodinamične psihiatrije, ki postaja na ozadju 

sodobne psihoterapije kot samostojnega poklica in samostojne akademske discipline tudi 

protisloven.  

 

Slovo od Freuda ali povratek k Freudu 

 

Ena od zame zanimivih perspektiv je pogledati na Erićevo delo in tudi na celotno 

psihoterapijo iz vidika poslavljanja od Freda in vračanja k Freudu. Tisti, ki so se poslovili ali 

se poslavljajo, to pogosto počnejo s kritiko, odkrivanjem tistega, kar je pri Freudu preživelo in 

je za v muzej. Tisti, ki so se vrnili ali se vračajo, ga hvalijo, odkrivajo, da so njegove ideje še 

vedno sodobne. Lahko si zamislim premico oz. spekter, na katerega bi lahko razvrstil različne 

avtorje glede na ta vidik: 

 

 

slovo od Freuda       povratek k Freudu  

kritika Freuda        hvaljenje Freuda 

Freud je za v muzej       Freud je še vedno sodoben 

relacijska psihoanaliza      nevropsihoanaliza 

Erzar         Erić 

 

Erića bi vsekakor uvrstil med tiste, ki v Freudovih delih odkrivajo še danes dragocen vir idej. 

Predvsem je to zame razvidno v poglavju o nevropsihoanalizi, ki ga je v prvem delu zbirke 

Psihodinamična psihiatrija napisal sam. Hkrati kot urednik poskrbi, da Aleksandar 

Dimitrijević  v posebnem poglavju predstavi realacijsko psihoanalizo, ki pa je pomembna v 

smislu odmikanja od Freuda. S tem nastane v knjigi dialektična napetost, ki ji daje dodatno 

vrednost. 

 

V slovenskem prostoru so se v zadnjih desetih letih uveljavile ideje relacijske psihoanalize 

predvsem v krogu Christiana Gostečnika in njegovih sodelavcev (Gostečnik, 2002; Erzar, 

2002, 2007; Kompan Erzar, 2001; Cvetek, 2009). Naslov knjige Tomaža Erzarja je zgovoren 

– Slovo od Freuda (Erzar, 2002). Tudi v prologu v knjigi o duševnih motnjah v poglavju o 

prehodu psihoanalize od nagonske k relacijski paradigmi temeljito obračuna s Freudom 

(Erzar, 2007). Branje prologa je zame prava poslastica, saj Erzarjevega poračunavanja s 

Freudom ne doživljam kot napada mladostnika na starša, ampak kot konstruktivni kritični 

dialog dveh odraslih. Po eni strani s pomočjo analize Freudovih pisem, ki so bila dolgo skrita 

očem javnosti, prepričljivo prikaže, kako so Freudovi čustveni in relacijski primanjkljaji 
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hromili njegove odnose s pacienti in intimne odnose ter vplivali na oblikovanje njegove 

teorije o zlorabi. Po drugi strani pa soočenje s Freudom Erzar izkoristi za veliko večji 

obračun, za epistemološko analizo sodobne znanosti in umestitev relacijske paradigme na 

njen veliki zemljevid. Ob tem v sklepu prologa pokaže na svoje stališče, na ti. »epistemološki 

konstruktivizem«, ki je tudi moje stališče:  

 

»Epistemološki konstruktivizem kot način razumevanja znanosti in raziskovanja poskuša 

vzpostaviti ravnotežje med […] težnjama […], da je znanost svobodno razpršeno ustvarjanje 

konstruktov, kjer ni težko zagotoviti zanesljivosti raziskovanja, se pravi varnosti zase, in 

hkrati opozarja, da je dosti težje zagotoviti njegovo veljavnost, se pravi najti smisel […] 

Izkušnje nam govorijo, da znanost ni samo tehnika in mehanično zbiranje in preverjanje, 

ampak da je miselni konstrukt, ki mora posegati po modelih in teorijah, ki presegajo opazljivo 

s svojo močjo zamišljanja, s konkretnimi čutno-nazornimi podobami, ki vlečejo misel naprej. 

To nalogo ima intuicija. Toda intuicija je zelo podvržena strahu; človek v strahu pozabi celo 

svoje ime, njegovo mišljenje zastane in postane neustvarjalno in nedomiselno[…] Naloga 

raziskovanja je, da ohrani intuicijo pri življenju in jo naredi preverljivo« (Erzar, 2007: 31). 

 

Čeprav Erić epistemološkim paradigmatskim premikom v znanosti dvajsetega stoletja ne 

posveti posebnega poglavja, se na različnih mestih sprašuje o temeljih znanstvene in s tem 

tudi zahodne misli. Tako npr. omenja kartezijanski dualizem in probleme psihiatrije, ki 

izhajajo iz njega, opisuje njene razcepe na biološko/organsko in psihološko ter poskuša graditi 

most. Pri tem hodi k Freudu in od Freuda, vendar hodi po spirali, saj se ne moremo vračati na 

isto mesto. Kdor se danes vrača k Freudu, to počne v popolnoma drugačnih okoliščinah, 

drugačni stopnji razvoja znanosti in kulture, kot je to bilo npr. za časa njegovega življenja. 

Kar pa ostaja enako ostro vprašanje, kot je bilo pred stotimi leti in v razvoju znanosti vedno, 

je prav Erzarjevo – ali pri svojem raziskovanju ohranjamo intuicijo pri življenju in jo delamo 

preverljivo.  

 

Hoja k Freudu ali od Freuda je torej lahko hoja, s katero ohranjamo intuicijo, pri tem pa se 

neizogibno srečujemo z lastno tesnobo, ker je ustvarjanje novega povezano s tem, da 

zapustimo varno zavetje sprejetega in preverjamo. Tesnoba nas lahko ohromi ali pa v njej 

najdemo spodbudo, da tvegamo korak naprej. Vedno znova. Kajti hoja k Freudu ali od Freuda 

je lahko za psihoterapevte in druge, ki so stopili v resen dialog z njim, tudi hoja k sebi in 

drugim. Je podvig v odkrivanju lastnih globin in je hkrati relacijski podvig, saj je spoznavanje 

samega sebe brez večanja kontaktne sposobnosti za povezovanje z drugimi narcistični trip.  

 

Tudi sam hodim k Freudu in od njega. Tako sem npr. užival (pa ne samo užival, temeljit 

študij je vedno tudi pretres zaradi odpiranja k novemu) pri branju Erićevega poglavja o 

nevropsihoanalizi (Erić, 2010a: 315-363) kot tudi v Erzarjevem prologu (Erzar, 2007: 11-31), 

kajti navdušuje me vsak kreativni korak, bodisi k Freudu ali od njega. Npr. navdihuje me, 

kako se Aaron Beck (cit. po Kandel, 2007: 368-369), čeprav je bil sam psihoanalitik, ni pustil 

indoktrinirati od Freudove teze, ki je prevladovala do konca petdesetih let prejšnjega stoletja, 

da je depresija posledica introjecirane jeze. Po Freudu naj bi bili depresivni pacienti sovražni 

in jezni do nekoga, ki ga imajo radi. Ker se naj s temi občutki ne bi mogli soočiti, ker je ta 

oseba zanje preveč pomembna, ker jo preveč potrebujejo in cenijo, naj bi te negativne občutke 

potlačili in jih nezavedno usmerili proti sebi. Ta vase usmerjena jeza in sovraštvo naj bi 

vodila v občutke brezvrednosti.  

 

Beck je raje Freudovo idejo preveril, tako da je primerjal sanje depresivnih pacientov in tistih, 

ki niso bili depresivni. Odkril je, da depresivni pacienti v primerjavi z drugimi pacienti 
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izražajo manj in ne več sovražnosti. Ko jih je pazljivo poslušal, je ugotovil, da so v svojem 

razmišljanju o življenju sistematično negativno naravnani. Imeli so nerealno visoka 

pričakovanja do sebe, pretirano so se odzivali na vsako razočaranje, se dajali v nič kadarkoli 

je bilo možno in bili pesimistični glede prihodnosti. Becku je postalo jasno, da izkrivljeni 

način mišljenja ni le odraz konflikta, ki leži globoko v duši, ampak ključni dejavnik v razvoju 

in ohranjanju depresivne motnje. Tako je prišel do radikalnega predloga, da je možno s 

prepoznavanjem negativnih prepričanj, miselnih procesov in vedenj pomagati pacientom, da 

jih zamenjajo z zdravimi, pozitivnimi prepričanji. To lahko uspe ne glede na osebnostne 

dejavnike in nezavedne konflikte, ki so morda podlaga. Razvil je klinični pristop, kjer je 

pacientom obrnil pozornost na njihove vire, na to, kdaj so bili uspešni in na ta način 

uravnovešal njihova negativna prepričanja. Pacienti so se pogosto nepričakovano hitro 

popravili že po nekaj srečanjih. To ga je opogumilo, da je razvil kratkotrajno psihoterapevtsko 

metodo za zdravljenje depresije, ki se ni osredotočala na pacientov nezavedni konflikt, ampak 

na njegov ali njen kognitivni stil in izkrivljene vzorce mišljenja (Kandel, 2007: 368-69). 

 

V hoji k Freudu ali od Freuda ne vidim le več kot sto let razvoja psihoanalitske oz. 

psihodinamične psihoterapije in drugih psihoterapevtskih pristopov, ampak jo lahko zagledam 

na širšem ozadju podobe dvajsetega stoletja in začetka novega tisočletja. Lahko vidim 

paradigmatske premike v znanosti, Einsteina in druge fizike, ki so relativizirali našo podobo 

sveta. Vendar ne vidim samo temeljnih premikov v znanosti, ampak tudi preskoke v 

umetnosti, vidim Picassa, Isadoro Duncan, Mahlerja in Presleya. Vidim pa tudi dve svetovni 

vojni, nacizem in komunizem, holokavst in sibirske gulage, jugoslovansko vojno, Srebrenico 

in našo osamosvojitev, lahko vidim vzpone in padce evropskega človeka, globalizacijo, krize 

vrednot in iskanje smisla. Zato današnje branje Freuda ne more biti enako kot je bilo za časa 

njegovega življenja ali v času njegove smrti. Naše oči gledajo drugače, ker vidijo tudi skozi 

tiste perspektive, ki so se razvile po Freudu. V pisanju o Freudu zato različni avtorji več 

povedo o sebi kot o njem, o neustavljivem razvoju idej v širšem družbenem in kulturnem 

kontekstu. 

 

Veliko psihoanalitskih oz. psihodinamičnih teorij ni zdržalo preizkušnje časa in marsikatera 

od njih bo še pristala v muzeju. Koliko časa bo npr. še zdržala klasifikacija razvoja ega po 

Mahlerjevi, v okviru katere nekateri še razumejo tudi razvoj tesnobe, kjer naj bi šlo pri 

posameznikih s shizoidno osebnostno strukturo za najbolj prvinsko tesnobo pred izničenjem, 

pri tistih z narcisistično za tesnobo pred brezvrednostjo in pri borderline strukturi pa za 

tesnobo zapuščenosti (Praper, 1999)? Ali pa Riemannova globinsko psihološka razvojna 

delitev na bojazen pred človeško bližino in navezanostjo, pred samostojnostjo in izgubo, pred 

minljivostjo ter pred neizbežnostjo in nujnostjo, ki je mojemu psihoanalitskemu prijatelju 

Janku Bohaku služila za sočen prikaz njegovih psihoterapevtskih srečanj z ljudmi, v katerem 

je zanimivo povezal strokovno, literarno in osebno plat (Bohak, 1995)? Bodo take knjige za 

na smetišče, v kolikor bo znanost pokazala, da gre za hevristične teorije, ki jih ni mogoče 

podpreti z empiričnimi dokazi? Po mojem mnenju bi bilo škoda prav zato, ker uporabnost in 

dragocenost teorije ni samo v tem, ali je empirično podprta. Pomembno je tudi to, da so bile 

mnogim terapevtom v orientacijo, omogočale so opisovanje prakse in urejanje doživetega, 

hkrati pa so bile osnova za neumorno iskanje, raziskovanje, preverjanje, za spraševanje, 

odkrivanje novega. Iz vidika razvoja idej pa bodo lahko vedno zanimive in poučne, tudi če so 

skrenile na stranpota ali pristale v mrtvih rokavih. 
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Je psihodinamična psihiatrija bolj psihoterapija ali psihiatrija? 

 

Zbirka Erićevih knjig nosi naslov - psihodinamična psihiatrija. Za slovenski prostor je to 

nenavadno. Kljub temu namreč, da je med psihiatri veliko takih, ki svojo psihiatrično prakso 

plodno bogatijo s psihoanalitskimi znanji in metodami, še nisem slišal, da bi npr. kdo 

ustanovil krožek, skupino, društvo ali inštitut za psihodinamično psihiatrijo. Za marsikoga, 

npr. bolj kognitivno vedenjsko orientiranega psihiatra, pa je morda celo provokativno, saj bi 

lahko razmišljal takole: »Psihiatrija je lahko samo ena. Ne moremo je po zgledu različnih 

psihoterapevtskih pristopov razbiti na psihodinamično psihiatrijo, kognitivno vedenjsko 

psihiatrijo, humanistično psihiatrijo, eksistencialistično psihiatrijo, sistemsko psihiatrijo, 

logoterapevtsko psihiatrijo itn. Lahko govorimo o različnih vplivih psihoterapevskih 

pristopov v psihiatriji, tudi psihoanalize, a govoriti o psihodinamični psihiatriji, to je 

protislovno.«  

 

Tudi zame je pojem psihodinamična psihiatrija provokativen, in sicer v dobrem pomenu, saj 

mi vzbuja potrebo po refleksiji lastne poklicne pozicije in njenega poimenovanja. V zadnjih 

dvajsetih letih, odkar je bila sprejeta Strasburška deklaracija o psihoterapiji, se po celem svetu 

dogaja ključen premik – premik k psihoterapiji kot samostojmenu poklicu in avtonomni 

akademski disciplini (Bohak, 2002). To med drugim pomeni, da psihoterapija ni samo nekaj, 

kar se lahko razvija znotraj področja psihiatrije ali psihologije in kar lahko počnejo samo 

psihiatri ali psihologi. Na tem ozadju postaja Erićev pojem psihodinamične psihiatrije zame 

provokativen. Če bi npr. danes nekdo izdal knjigo z naslovom pravna psihiatrija, socialno 

delavska psihiatrija ali po obratni logiki psihiatrično pravo, psihiatrično socialno delo, bi nam 

zvenelo čudno. Tudi psihoterapevtska psihiatrija ali psihiatrična psihoterapija zveni čudno.  

 

Zato se sprašujem, je psihodinamična psihiatrija bolj psihoterapija ali psihiatrija? Odgovor je 

zame lahek – Erićeve knjige so bolj knjige o psihoterapiji kot o psihiatriji. Če pogledamo prvi 

del zbirke Psihodinamična psihiatrija, je vsekakor temeljni učbenik za psihoanalitske 

psihoterapevte. Na sedanji stopnji razvoja psihoterapije v Sloveniji si namreč ni možno 

predstavljati psihoanalitskega terapevta, ki ne bi temeljito poznal predstavljenih vsebin, ki so 

predstavljene v Erićevi knjigi in ki se tudi lepo dopolnjujejo z učbenikom razvojne analitične 

psihoterapije Petra Praperja (1999), medtem ko je za naše psihiatre lahko kvečjemu izbirna 

literatura. Če bi jo za slovenske specializante psihiatrije uvedli kot temeljni učbenik, bi bilo to 

skoraj revolucionarno dejanje.  

 

Tako bi bil po mojem mnenju ustreznejši naziv zbirke Psihodinamična psihoterapija, 

nenazadnje tudi zato, ker prihaja Erić s svojimi definicijami psihodinamične psihiatrije v 

protislovja. Po eni strani jo definira kot »področje psihiatrije« (Erič, 2010: 13), na drugem 

mestu pa citira Glena Gabbarda, ki poudarja, da se »psihodinamična psihiatrija ne razlikuje od 

psihoanalize, psihoanalitičnih znanj in teorij nasploh ter pojme 'psihodinamična psihiatrija' in 

'psihoanaliza' uporablja kot sopomenke« (Erić, 2010: 37). Prav tako Erić obrne stvari na 

glavo, ko pravi: »Poseben doprinos psihodinamične psihiatrije je tudi v tem, da se je iz njenih 

osnovnih načel izvedel terapevtski postopek – psihoanalitična psihoterapija« (Erić, 2010: 16). 

Velja namreč obratno, da se je psihodinamična psihiatrija razvila iz psihoanalitične 

psihoterapije, kar Erić pregledno prikaže s celotno knjigo. Eno od področij aplikacije 

psihodinamične psihoterapije je lahko psihiatrija in ne obratno. Freud sam, čeprav zdravnik, 

se je nedvoumno jasno izrazil s svarilom – ne prepustite psihoanalize psihiatrom. Freud je 

utemeljitelj sodobne psihoterapije kot samostojnega poklica, ne pa psihoanalitične psihiatrije, 

iz katere naj bi se »izvedla psihoanalitična psihoterapija«.   
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Zanimivo je tudi primerjati poglavja, ki jih je Erić napisal v učbeniku Psihoterapija (2006) s 

tistimi v prvem delu zbirke Psihodinamična psihoterapija. Ko opisuje zgodovino psihoterapije 

v knjigi Psihoterapija (Erić, 2006: 3-7), uporabi velik del istega teksta tudi za prikaz 

zgodovine psihodinamične psihiatrije. Isto velja za velik del teksta iz poglavij o psihoanalizi 

in psihoanalitični psihoterapiji (Erič, 2006: 21-112). Torej na enem mestu utemeljuje 

psihoanalitično psihoterapijo kot samostojen psihoterapevtski pristop v veliki družini različnih 

psihoterapevtskih pristopov avtonomnega poklicnega področja psihoterapije, na drugem 

mestu pa jo prikazuje kot psihodinamično psihiatrijo. S tem ni seveda nič narobe, samo če ne 

pride do dvoumnosti, kot sem jih prikazal zgoraj, ker ne pove jasno, da je psihoterapija 

samostojen poklic.  

 

Naj svoje stališče podkrepim z nemškim primerom. Na samem začetku moje psihoterapevtske 

poti sredi osemdesetih let sem se sledeč svojemu mentorju Bernardu Stritihu znašel v krogih 

ti. »dinamične psihiatrije«, gibanja, ki ga je vodil nemški psihiater in psihoanalitik Günter 

Ammon. Tudi on je izdal obsežen učbenik o dinamični psihiatriji v dveh delih (1979, 1982), v 

katerem je podobno kot Erić utemeljil psihiatrijo, ki temelji na psihoanalizi. Ammonova 

dinamična psihiatrija je pravzaprav skrajšano ime za psihodinamično psihiatrijo oz. izhaja iz 

tega pojma. Ammon je hotel z opustitvijo predpone psiho- med drugim poudariti prenos 

poudarka iz individualne psihoanalize na skupinsko analitsko obravnavo, in na večji poudarek 

temu, kar bi danes rekli relacijska paradigma.  

 

Ko sem leta 1985 opravljal dvotedensko prakso na kliniki Menterschweige v Münchnu, kjer 

se je pod Ammonovim vodstvom zdravilo okoli šestdeset pacientov z najtežjimi 

psihiatričnimi diagnozami (shizofrenija, osebnostne motnje, hude depresije, odvisnosti), sem 

bil navdušen. Moja želja po tem, da postanem psihoterapevt in da se naučim delati tako, kot 

sem to doživel na kliniki, je dobila dodaten zagon. Večina pacientov je jemala psihofarmake, 

vendar je bil glavni poudarek na psihoterapiji (individualni in skupinski). Prvič v življenju 

sem doživel psihoterapevtsko kliniko in da je lahko psihoterapija v stacionarni obravnavi 

najtežjih psihiatričnih motenj glavni, nadrejeni okvir psihiatriji. 

 

Ko so v Nemčiji leta 1999 sprejeli zakon o psihoterapevtski dejavnosti in nato ustanovili 

Psihoterapevtski svet, ki je odločal o tem, kateri psihoterapevtski pristop je znanstven in s tem 

posredno o za preživetje različnih pristopov še veliko bolj pomembni zadevi, kateri pristop bo 

dobival javni denar, saj brez priznanja znanstvenosti to ni prišlo v poštev, se je gibanje 

dinamične psihiatrije in znotraj njega predvsem klinika Menterschweige znašla v zahtevni 

situaciji. Dotok javnega denarja, ki je do takrat šel iz naslova, da gre za psihiatrično kliniko, je 

nenadoma postal odvisen od priznanja dinamične psihiatrije kot psihoterapevtskega pristopa. 

Glede na razvitost raziskovalnega dela, dokazano učinkovitost pristopa, jim je to relativno 

hitro uspelo. Tako dobijo danes zdravniki in psihologi, ki delajo na kliniki, in imajo tudi 

pogoje za opravljanje psihoterapevske dejavnosti (to je licenco), so torej hkrati psihoterapevti, 

javni denar iz naslova psihoterapije in ne medicine. 

 

Na osnovi primera dinamične psihiatrije si lahko zato predstavljam domišljijski scenarij, kako 

bi se Eriću lahko podobno zgodilo v Srbiji, če bi v času, ko je delal kot psihiater v svoji 

bolnici, sprejeli zakon o psihoterapevtski dejavnosti, ki bi jasno razmejil psihoterapevtsko in 

psihiatrično dejavnost, kot se je to zgodilo v Nemčiji. Kako bi potem glede na svoj 

psihodinamično psihiatrični pristop s pacienti s problematiko strahu obračunal svoje storitve? 

Verjetno kot psihoterapijo, saj bi se registriral tudi kot psihoterapevt in ne le kot psihiater. 

Psihiatrična storitev namreč ne vključuje nujno psihoterapije. Ko enkrat obstaja zakonska 
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regulativa za psihoterapijo, pa ne more več opravljati psihoterapije noben psihiater, ki nima 

polne psihoterapevtske izobrazbe. 

 

Ker v Sloveniji zakona o psihoterapevtski dejavnosti še nimamo oz. je v pripravi (Možina in 

Bohak, 2008), so meje med psihoterapijo in psihiatrijo vedno znova predmet debat. Npr. 

psihiatrinja Tomorijeva je psihoterapijo »vedno pojmovala kot sestaven, žlahten del 

psihiatrije«, celo kot »bistven del njenega delovanja in podobe«. Meni, da je psihiatrija od 

psihodinamskega pojmovanja dobila ogromno, npr. posluh za pomen vsega subjektivnega in 

spoštovanje nepojmljive individualnosti človekove stiske; sposobnost poglobiti se v 

posameznikovo osebno resnico; razumevanje pomena medosebnega odnosa; občutljivost za 

socialna dogajanja in za človekovo odvisnost od vrednot, sociokulturnih zapovedi in 

pričakovanj ter za pomen posameznikovega mesta v paru, družini, skupini in skupnosti. 

»Psihoterapija in njene strokovne predpostavke dajejo psihiatriji tisto humanistično 

razsežnost, ki tako manjka drugim medicinskim strokam« (Tomori, 2003: 42). 

 

Psihiatrijo vidi kot »samostojen organizem, eno od jasno definiranih medicinskih ved«, za 

psihoterapijo pa se sprašuje, ali je njena sestra, sestrična, soseda ali celo ostarela sorodnica, ki 

se jo mora razcvetajoča se, sodobna, na dokazih temelječa psihiatrija celo malo sramovati, saj 

je jezik psihoterapije že iz mode in njene vrednote zvene za sodobni čas prenapihnjeno (prav 

tam).  

 

Če Tomorijeva ne omeni možnosti, da bi psihoterapija postala samostojen poklic in s tem 

samostojen organizem (in to še bolj od psihiatrije, ki je specializacija v okviru medicine), pa 

za to idejo stoji kar veliko število slovenskih psihiatrov, psihologov in seveda predvsem 

psihoterapevtov, ki so se za njeno uresničitev povezali v Slovenski krovni zvezi za 

psihoterapijo in od leta 2006 skupaj s predstavniki Združenja psihoterapevtov Slovenije tudi v 

Delovni skupini za pripravo zakona o psihoterapevtski dejavnosti pri Ministrstvu za zdravje 

(Možina, 2006; Možina, 2010a; Možina in Bohak, 2008). Predstavnika Združenja 

psihoterapevtov Slovenije Peter Praper in Gorazd Mrevlje (1997) sta se že leta 1997 v svojem 

članku Klinična psihologija, psihiatrija in psihoterapija v Psiholoških obzorjih zavzemala za 

načela Strasburške deklaracije, ki je ustanovna listina Evropske zveze za psihoterapijo in 

temelj delovanja Slovenske krovne zveze za psihoterapijo. Predstavila sta jo kot izhodišče za 

razvoj psihoterapije kot samostojnega poklica.  

 

Poudarila sta tudi, da sta tako “psihiatrija kot psihologija skozi zgodovino kazali do 

psihoanalize, s tem pa tudi do psihoterapije nasploh, izrazito ambivalenten odnos: zavračali 

sta ju, da ne bi bili videti še bolj neznanstven, in prilastiti sta si ju skušali kot obetavno 

strokovno prakso” (Praper in Mrevlje, 1997: 85) in da poklic psihoterapevta ustvarja enega 

redkih zares transdisciplinarnih prostorov, v katerem “psihiatrija in klinična psihologija nista 

in ne bosta edini, sta in bosta pa nepogrešljivi” (Praper in Mrevlje, 1997, 93). Verjameta tudi, 

da “razvojni trendi zadnjih nekaj desetletij psihoterapiji le obetajo lepšo bodočnost. Kot po 

pravilu, da procesom diferenciacije in separacije sledi druženje v bogastvu različnosti, so se 

pojavili integracijski trendi. Tudi raziskovanje v psihoterapiji se je preusmerilo od mrzličnega 

iskanja podatkov o tem, kateri psihoterapevtski pristop je učinkovitejši, k spoznanjem, da je 

psihoterapija učinkovita v svoji raznolikosti. Zadnjih dvajset let v razvoju psihoterapije 

pripada integraciji” (Praper in Mrevlje, 1997: 85). 

 

Za konec želim Erićevi zbirki psihodinamična psihiatrija, da bi našla v Sloveniji plodna tla. 

Upam, da bo tudi te knjige pripomogle k širitvi spoznanja, da je postala psihoterapija 

samostojno poklicno in akademsko področje. In da zaradi izrazite interdisciplinarnosti 
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psihoterapije lahko tudi psihiatrija še naprej črpa iz njenih teorij in metod za bolj humano in 

učinkovitejšo pomoč ljudem z duševnimi motnjami. 
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