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IZVLEČEK 

 

Trenutek odločitve je lahko večji ali manjši kairos, to je ugoden trenutek, ko se porodi nekaj novega. V 

»zdaj trenutkih« nenadoma začutimo, da se znani vzorci vedenja, znano medosebno okolje oz. odnos 

lahko spremeni. Ti trenutki zahtevajo osredotočeno pozornost in nas postavijo pred izbiro in odločitev - 

ali ostati v utečenem vzorcu ali ne. V okviru ti. generičnih načel vključuje sinergetika tudi kairotični 

vidik in nam omogoča, da lažje razumemo diskontinuirane prehode, preskoke, ki so tipični za kaotične, 

samoorganizirajoče procese v kompleksnih sistemih. Za ponazoritev procesa odločanja iz vidika 

sinergetskih generičnih načel in »trenutkov srečanja«, to je dialoških kairotičnih trenutkov, prikažem 

psihoterapevtsko seanso. 

 

1 ODLOČANJE IN KAIRÓS 

 

Najprej poglejmo na odločanje iz vidika kairosa. Stern (2004) nas namreč opozarja, da je ta vidik v 

psihoterapiji zanemarjen. Z zgodbami, ki jih pripovedujemo o sebi, svojem življenju (tudi z zgodbami 

o odločanju), umeščamo naša življenja v resničnost kronosa, to je linijskega časa, ki ga lahko mislimo 

kot črto, ki teče iz preteklosti v prihodnost. In sedanjost iz vidika kronosa lahko umestimo na to črto. 

Tega smo vajeni. Kronos nam daje vtis objektivnosti. Lahko pa pogledamo nase, so rekli stari Grki, se 

uzremo tudi iz vidika kairosa. To pa je zanje bil subjektivni čas, ki ima svoje lastne meje in se izmuzne 

minevanju linijskega časa oz. ga preseže. Čeprav vsebuje tudi preteklost. Je subjektivni oklepaj v 

kronosu. Kairos je tako subjektivna kot tudi psihološka časovna enota. 

 

V psihologiji in psihoterapiji je dolgo prevladoval (in še prevladuje) pogled na sedanjost iz vidika 

kronosa. Vendar se naša vsakdanja izkušnja – naš subjektivni občutek živosti, dogajanja, kot ga živimo 

iz trenutka v trenutek lokalno – ne ujema z idejo, da sedanjost nima časovne debeline oz. gostote. 

Doživljanje, ko poslušamo glasbo, gledamo ples ali ko smo z nekom v interakciji, zahteva sedanjost, ki 

traja. Enako velja za življenje na lokalni ravni. 

 

Psihološki trenutki sedanjosti morajo po eni strani trajati, da se stvari lahko dogajajo in se morajo po 

drugi strani odviti v enem, subjektivnem zdaj. Vzemimo primer iz glasbe: kratka glasbena fraza 

(običajno v okviru dveh do osem sekund) je temeljna enota v procesu doživljanja poslušanja glasbe. 

Fraza je glasbena analogija za trenutek sedanjosti v vsakdanjem življenju. Glasbeno frazo intuitivno 

dojamemo kot temeljno enoto z mejami. Njeno trajanje začutimo. In kar je najbolj zanimivo, glasbeno 

frazo, kot jo slišimo, doživimo v trenutkih, ki so daljši od hipa, hkrati pa teh trenutkov ne doživimo 

ločeno kot posamezne bite napisanih not. Doživimo jo kot povezano, analogno, tekočo celoto v 

sedanjosti, v zdaj. Ponavadi se v zdaj ne zavedamo minevanja časa, hkrati pa minevanje časa 

zaznavamo izven zavesti.  

  

Grki so psihološki trenutek sedanjosti poimenovali Kairós, zanje je to bil milostiv, dobrotljiv, 

naklonjen, ugoden trenutek, ko se nekaj porodi. V kairosu se na nov način povežejo prej nepovezani 

elementi. Nastajanje novih povezav prispeva k temu, da take trenutke doživimo kot posebne in 

osvežujoče. Eden od izvornih pomenov besede je povezan s pastirji, ki so opazovali zvezde. Ko se noči 

in se prižigajo zvezde, se zdi, kot da se na nebu dvigajo in nato spet spuščajo. Trenutek, ko zvezda 

doseže svoj višek in ko se začne spuščati, je kairos. 

 

                                                           
1
 Članek je bil objavljen v Možina M (2009). Pridi k meni: o odločanju, kairosu in trenutkih srečanja v 

psihoterapiji. V: Bohanec M. et all (ur.). Informacijska družba – IS 2009, 12. do 16. oktober 2009: 

zvezek A. Ljubljana: Inštitut Jožef Štefan: 337-342. 
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Ena od številnih legend o Kairosu, v kateri nastopa kot poosebljenje sreče oz. srečne priložnosti, pa 

pravi, da je bil zelo lep mladenič. Vendar je bil v nečem poseben: bil je popolnoma nag, namazan z 

olivnim oljem, lase pa je imel povezane v čop, ki mu je visel čez sredo čela. Poleg tega je Kairos stalno 

hitro tekel po svojih poteh, večkrat tudi mimo ljudi. Mnogi so ga želeli ujeti. Ker pa je bil zaradi olja 

izmuzljiv, so ga lahko ujeli samo, če so ga zagrabili za čop, ki je bil kot konjski rep sredi glave. Če so 

bili prehitri, se jim je izognil, če so bili prepočasni, so ga zagrabili za roko ali kakšen drug telesa, ki je 

bil namazan z oljem in Kairos se je izmuznil. Sporočilo oz. nauk te legende je torej, da morajo ljudje 

aktivno zaznati in izkoristiti pravi trenutek, da bi uresničili svojo željo in dosegli srečo. Tudi beseda 

sreča izhaja iz besede srečanje – srečanje želje in tiste priložnosti v realnem svetu, ki omogoča 

izpolnitev želje. (Možina, 2007) 

 

Da bi se v ugodnem, kairotičnem trenutku srečala naša želja in priložnost v realnem svetu, pa se 

moramo pogosto ODLOČITI med dvema ali več možnostmi. Torej Kairós velikokrat pomeni 

odločitev. V določenem trenutku lahko začutimo – zdaj ali nikoli. Odločiti se moram ZDAJ, ali pa bo 

šla priložnost mimo. Kairos je trenutek edinstvene priložnosti, ki jo lahko ujamemo ali pa se nam 

izmuzne, saj dogodki zahtevajo dejanje ali so ugodni za neko dejanje. Življenjske okoliščine ali 

dogodki so taki, da se zavemo, da moramo ukrepati, nekaj narediti, in tudi tvegati, ZDAJ, da bi 

spremenili svojo usodo – bodisi za naslednjo minuto ali za celo življenje. Če ne bomo ukrepali, se bo 

naša usoda prav tako spremenila, a na drugačen način, ker nismo ukrepali, ker nečesa nismo naredili, 

ker se za nekaj nismo odločili.  

 

Kairos je majhno okno, priložnost v našem bivanju, postajanju, nastajanju. Stern (2004) je oblikoval 

model treh vrst kairotičnih trenutkov: »trenutki prisotnosti« (»present moments«) lahko prerastejo v 

»zdaj trenutke« (»now moments«) in ti v »trenutke srečanja« (»moments of meeting«) ali pa le te 

zamudimo (»mimohodka«)  (glej sliko 1). 

 

Slika 1: Prisotnost lahko preraste v trenutke, ko smo osredotočeni  tu in zdaj, ti pa v trenutke 

srečanja 

 

TRENUTKI  

PRISOTNOSTI  

 
 

 

 

 

V »zdaj trenutkih« nenadoma začutimo (lahko tudi kot nevarnost), da se znani vzorci vedenja, znano 

medosebno okolje oz. odnos lahko spremeni. Ti trenutki zahtevajo okrepljeno navzočnost, 

osredotočeno pozornost in nas postavijo pred izbiro in odločitev - ali ostati v utečenem vzorcu ali ne. In 

če ne, kaj naj naredimo? Znajdemo se na razpotju. Silijo nas v nerutinski odziv, ki je nov glede na 

znani vzorec. Nepričakovani in neznani so v svoji obliki in času in se nam zato lahko zazdijo čudni, 

nenavadni. Pogosto povzročijo zmedo, saj nenadoma ne vemo, kaj se dogaja in kaj narediti. Vezani so 

na neznano prihodnost in jih lahko občutimo kot zastoj ali kot priložnost. So izrazito osebni, kot 

nekakšni trenutki resnice. Pogosto jih spremljajo pričakovanja ali strah zaradi nujnosti izbire oz. 

odločitve. Ne moremo narediti takojšnjega načrta akcije ali najti takojšnje razlage. V teh trenutkih se 

znajdemo na čistini. Ne moremo se izogniti tveganju. 
 

O izzivu čistine poje pesnik Tone Pavček (1978) takole: 

 

»Na mestu stojim. 

Sam. 

Na zagatni čistini. 

In nisem edini, 

ki ne vem, kam. 

 

Je res vseeno 

ali na levo 

ali na desno, 

naprej ali nazaj, 

ZDAJ 

TRENUTKI  

 

TRENUTKI 

SREČANJA 

 

ZAMUJENA 

PRILOŽNOST 

(“MIMOHODKA”) 
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ali stati na mestu, 

na tej goli čistini 

dočakati kraj… 

Vse je odprto, golo. 

Človek sam pred seboj. 

Kot bi stotisoč nožev bodlo 

in ni kritja za boj. 

 

In ne moreš uteči 

iz sebe, iz svojih dni 

in ne gesla izreči, 

ki te osvobodi. 

 

Na mestu stojim. 

Na zagatni čistini. 

Se prebijem k dolini? 

Ali tu obležim?« 

 

Običajno poskušamo razumeti kairos iz vidika ene osebe, a ko ga pogledamo iz vidika dveh, iz 

dialoškega vidika, se nam razkrije še bolj bogat in pester. Npr. ko smo zaljubljeni, smo posebej 

dojemljivi za prisotnost druge osebe, ki v nas vzbuja intenzivna čutenja. Ob njej se spontano ojača naša 

prisotnost v sedanjem trenutku. Zlahka se osredotočamo. In če imamo srečo, naša zaljubljenost lahko 

preraste v trenutke intimnosti, ko se čas na protisloven način ustavi v intenzivnem zazrtju drugega in 

sebe v njegovih očeh. To je kairos v dvoje, kairos v trenutkih globokega medosebnega stika, v 

„trenutkih srečanja”. 

 

Po Sternu bi torej lahko trenutke, ko se odločamo v medosebnem prostoru, razdelili v tri faze: 

 

 pripravljalna faza z občutki neizbežnosti glede odločitve, ki nas čaka; 

 faza zmedenosti, ko posameznik ugotovi, da je vstopil v neznan in nepričakovan medosebni 

prostor; 

 faza odločanja, ko se posameznik odloča, ali bo ta trenutek zagrabil ali ne (ali se bo npr. 

odločil za približevanje ali oddaljevanje od pomembne osebe). Če ga, to vodi v trenutek 

srečanja. V nasprotnem primeru pa to pomeni zamujeno priložnost oz. "mimohodko".  

 

2 KAIROS IN ODLOČANJE V PSIHOTERAPEVTSKEM SOPOTNIŠKEM DIALOGU 

 

Kairos ima lahko tudi zdravilno moč in je zato pomemben za vse oblike zdravljenj, tudi za 

psihoterapijo. Je kot izvir sveže, žive studenčnice, ki na čudežen način odplakne tudi najhujše bolečine, 

je obliž za rane. Je zdravilo, ki pospešuje procese celjenja. Je žarek, ki osvetli temo duševnega 

trpljenja, vrača smisel, vero in upanje. 

 

Kot obstaja širok spekter kairosov, od zelo redkih in izjemnih (kairos z velikim K), ko se preokrene 

širok zavoj reke našega življenja, do takih, ki nimajo skoraj nobenih posledic, obstajajo Odločitve z 

velikim O in tiste z malim o. Odvisno od konkretnih okoliščin in od tega, za kaj se gre, jih različno 

poimenujemo: „trenutek v času”, „trenutna odločitev”, „trenutek brezčasja oz. večnosti”, „trenutek 

odločitve” (ko se npr. odločamo na ozadju ambivalence), „odločilni trenutek” (ko npr. pritisnemo na 

sprožilec fotoaparata), „bistveni trenutek” (npr. ko ujamemo bistvo situacije), „trenutek resnice” (npr. 

ko se izpovemo), čuden, „zajeban” trenutek (npr. v mladostniškem žargonu) ali „trenutek tu in zdaj” 

(npr. v psihoterapiji). Obstajajo torej skrajno banalni trenutki sedanjosti (mikro-kairosi in mikro-

odločitve), ki skoraj neopazno spreminjajo tok življenja, saj trenutek za trenutkom puščajo majhno, a 

prepoznavno sled. To je snov, to so delčki, iz katerih je zgrajeno naše neprestano doživljanje in kar je 

za nas, psihoterapevte, še posebej važno, to so delčki, ki omogočajo terapevtske spremembe.     

 

Psihoterapije brez kairosa in neprestanega odločanja za kairotični pristop ni. Psihoterapevtski proces 

(kot tudi naše življenje) obrodi sadove samo, če so naši klienti deležni teh milostnih trenutkov – od 

tistih z manjšim k do tistih z velikim K, do katerih tudi sem in tja pride in ki pustijo globoko sled v 

spominu naših klientov, pa tudi nas, terapevtov. Ki ojačajo medsebojno čustveno vez med terapevtom 

in pacientom. Saj psihoterapija v svojem bistvu pomeni za pacienta iskanje prehodov, utiranje poti v 

nove življenjske pokrajine, širjenje obzorij, odpiranje novih perspektiv, tveganje novih odločitev. 
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Psihoterapija je kot „sopotništvo” (Yalom, 2002)  in „dialogoterapija” (Barnes, 2008) plodna avantura 

samo, če se lahko tako klient kot terapevt odpreta za nepričakovano, novo, za kairos in če stalno 

tvegata nove odločitve, ki ohranjajo svežino in enkratnost vsakega terapevtskega srečanja in vsakega 

terapevtskega procesa. V dialogoterapiji terapevt kot sopotnik za vsakega pacienta odkriva novo 

terapijo. Vsaka terapija je unikatni izdelek. Za sopotništvo in dialogoterapijo mora terapevt vedno 

znova, pred vsakim srečanjem s klientom sprejeti zavestno odločitev za izstopanje iz rutin, 

mehaničnega ponavljanja vzorcev, za stalno opuščanje varnega zavetja tehnik, miselnih in vedenjskih 

navad. Psihoterapija ni „štancanje”, ampak stalna kreacija. 

 

Psihoterapija torej ni enkratna avantura samo za paciente, ampak tudi za terapevte. Če je terapevt odprt 

za kairos - in pomemben (če ne bistven) del njegovega usposabljanja naj bi bilo prav večanje 

občutljivosti za ta vidik psihoterapije – bo s svojim zgledom in ne le z besedami pritegnil pacienta v 

kraljestvo tega skrivnostnega boga, ki mu je ljuba avantura. Zato se tik pred terapevtsko seanso rad vsaj 

za nekaj minut ustavim, upočasnim, se usedem na stol, na katerem bo sedel pacient in se osredotočim 

na svoje dihanje in svojo zaznavo – kaj vidim, slišim in čutim tu in zdaj. Da se odprem za stisk roke ob 

pozdravu in za prvi očesni stik. Za vljudnostne besede ob pozdravu. Da bom pacienta v skladu z 

Buberjevim priporočilom zagledal in zaslišal, kot bi se prvič srečal z njim: »Kljub vsem podobnostim, 

ki jih vsaka življenjska situacija ima, tako kot novorojeni otrok, kaže tudi obraz, ki ga še nismo srečali 

in ga nikoli več ne bomo. To zahteva od tebe odziv, ki ga nisi mogel vnaprej pripraviti. Ne zahteva 

ničesar, kar je preteklost. Zahteva prisotnost, odgovornost; zahteva tebe.« (Buber, 1977) 

 

In potem, ko terapevt zapre vrata svoje ordinacije in nanj obesi – NE MOTI – ko izključi telefon in ko 

se popolnoma posveti svojemu pacientu ali pacientom, ustvarja na nek način svet, posvečen prostor in 

čas in s tem pogoje za obisk boga Kairosa. Saj se neprestano uglašuje na svojega pacienta, na njegove 

občutke, ki se iz sekunde v sekundo spreminjajo. Vključi nevidni mikroskop, ki povečuje minimalne 

gibe, vzgibe, drobnarije v načinu izrečenega, v mimiki… Kot izkušeni plesalec začne prisluškovati 

klientovim ritmom in intenziteti, crescendom in decrescendom njegovih čutenj, in poskuša ujeti njegov 

korak, na njegovih frekvencah. Diha v ritmu pacientovega dihanja. Subtilno in diskretno oponaša 

pacienta, kot bi bil njegovo ogledalo. Da s tem pospeši procese naravnega zrcaljenja, spodbudi 

aktivnost zrcalnih nevronov (Bauer, 2005), s katerimi nas je v evoluciji opremila narava, da smo 

izjemno povečali zmožnosti za medosebni stik. In ko se med terapevtom in pacientom vse bolj razvija 

skupno gibanje, ki vključuje seveda tudi veliko neuglašenih plesnih korakov, prehitevanja, zaostajanja, 

nesporazumov, motenj, lahko pride do srečnih naključij, ko se prisotnost obeh istočasno ojača v 

trenutkih srečanja, v »kairosu à deux«. Takrat se zagledata v očeh drug drugega in se uzreta skozi oči 

drugega brez mask, kot osebi, kot človeka na istem čolnu, kot sopotnika v veliki avanturi 

nepredvidljivega bivanja. Dve zavesti povezani v kairosu intersubjektivne, medosebne zavesti. 

   

3 KAKO LAHKO PSIHOTERAPEVT Z UPOŠTEVANJEM SINERGETIČNIH GENERIČNIH 

NAČEL POMAGA PACIENTU K POMEMBNIM ODLOČITVAM   

 

Sinergetika definira psihoterapijo kot destabilizacijo disfunkcionalnih in porajanje novih odnosnih 

vzorcev, novih vzorcev vedenja, čustvovanja in mišljenja v okviru stabilnega, zaupnega in varnega 

odnosa med terapevtom in pacientom. Sinergetika, teorije nelinearnih sistemov in teorija kaosa 

omogočajo matematično formalizacijo in simulacijo telesnih, psiholoških in socialnih 

samoorganizirajočih procesov v kompleksnih sistemih, kar na široko odpira vrata raziskovanju (Haken, 

Schiepek, 2006). Za psihoterapevtsko prakso pa sinergetika ponuja osem ti. generičnih načel (Schiepek 

et al, 2005), s pomočjo katerih terapevt lažje razume diskontinuirane, samoorganizirane prehode, 

seveda tudi nepričakovane lastne in pacientove odločitve, do katerih pride v obliki nenadnih preskokov 

(glej sliko 2): 

 

1. Ustvarjanje pogojev za stabilnost (terapevtski postopki za povečevanje varnosti, zaupanja v odnosu 

med terapevtom in pacientom, podpiranje pacientovega občutka lastne vrednosti). 

2. Prepoznavanje vzorcev relevantnega sistema (prepoznavanje tistih disfunkcionalnih, problemskih 

odnosnih vzorcev, vzorcev mišljenja, čustvovanja in vedenja, ki jih pacient želi spremeniti, ob 

hkratnem prepoznavanju vzorcev rešitve; opisovanje in analiza problemskih vzorcev oz. sistemskih 

procesov, kolikor je le-to potrebno za definiranje terapevtskih ciljev in odkrivanje rešitev).  

3. Upoštevanje smiselnosti (za pacienta morajo biti naloge in koraki, ki omogočajo napredovanje in 

vodijo k ciljem, ves čas smiselni zanj; terapevt daje priznanja za pacientov proces spreminjanja in 

upošteva pacientov življenjski slog in osebne razvojne naloge tudi če se to ne ujema z njegovim 

življenjskim slogom; cilji morajo biti po meri pacienta, v prvi vrsti smiselni zanj in ne terapevta). 
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4. Prepoznavanje parametrov nadzora / Omogočanje energiziranja (ustvarjanje pogojev, ki 

spodbujajo pacientovo motivacijo; prebujanje pacientovih virov; upoštevanje pacientovih ciljev in 

skrbi). 

5. Destabiliziranje / Krepitev nihanj (eksperimenti in paradoksi; prekinjanje disfunkcionalnih vzorcev 

odnosov, mišljenja, čustvovanja in vedenja; vnašanje novih razlikovanj; izjeme – zavestne in 

spontane; neobičajno, novo vedenje itd.) 

6. Upoštevanje »kairosa«/resonance/sinhronizacije (časovna usklajenost in koordinacija med 

terapevtskimi postopki, terapevtovim komunikacijskim stilom ter pacientovimi psihičnimi in 

socialnimi procesi / ritmi; skupno gibanje, skupni »ples«). 

7. Prekinjanje simetrije (s „simetrijo“ je tu mišljeno stanje, v katerem so poleg utečenih v enaki meri 

možni oz. prisotni različni (novi) odnosni vzorci in vzorci mišljenja, čustvovanja, vedenja; za 

prekinjanje simetrije terapevt usmerja pacienta na njegove cilje, pričakovanja in uresničevanje 

načrtovanih novih vzorcev). 

8. Ponovno stabiliziranje (ukrepi za stabiliziranje in integracijo novih miselnih, čustvenih, vedenjskih 

vzorcev in odnosnih vzorcev). 

 

Slika 2 (po Schiepek et al, 2005): Znanje o generičnih načelih samoorganizirajočih se procesov nam 

lahko omogoča, da terapevtsko ravnanje organiziramo, poenostavimo in utemeljimo.  
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Pomembne odločitve (v obliki diskontinuiranih prehodov) so pogosto povezane z destabilizacijami, ki 

vzbudijo strahove. V fazah kritične nestabilnosti pride do izrazitih fluktuacij, ker dotakratni vzorci za 

pacienta izgubijo svojo „privlačnost“ ali mu postanejo celo neprijetni, in ker lahko istočasno pacient le 

težko predvideva, kako bo potekal nadaljnji razvoj. Te strahove in vznemirjenosti vsled negotovosti kot 

tudi z njimi povezana „vzvratna gibanja“ (npr. ti. „recidivi) k znanim vedenjskim vzorcem večinoma 

tolmačimo kot „odpore“, vendar pa jih nikakor ne smemo interpretirati kot pacientovo pomanjkljivo 

pripravljenost za sodelovanje. „Recidivi“ in „napake“ v fazah kritične nestabilnosti so še kako smiselni 

in ljudje ob „recidivih“ in „napakah“ potrebujejo od terapevtov in drugih ljudi podporo, tudi preko 

drže, ki kaže „prijateljski odnos do napak“. 

 

V fazah nestabilnosti se tudi poveča pacientova občutljivost za minimalne znake (lahko je npr. to že 

ena terapevtova beseda ali droben neverbalni znak), ki ga lahko spodbudijo k pomembnim življenjskim 

odločitvam in s tem močno oblikujejo nadaljnji razvoj. V teoriji kaosa je to poznano kot „metuljev 

fenomen”, kjer zamah metuljevih kril na Japonskem lahko sproži serije in kaskade v kompleksnem 

sistemu vremena, tako da se razvije orkan v Ameriki. V teh fazah lahko pacientom pomagamo pri 

zahtevnih odločitvah tudi z metaforami, slikami in verbalnimi sugestijami na različnih ravneh zavesti 

in na različnih senzornih kanalih. Tako npr. Keeney (1987) v svojem kibernetskem modelu terapevtske 

spremembe, ki se mi vedno znova obnese, predlaga, da lahko terapevt pomaga pacientu pri pomembnih 

odločitvah tako, da najprej reče JA, NAREDI to in to in argumentira z razlogi za, nato pa nadaljuje z 

NE NAREDI tega in argumentira z razlogi proti (lahko seveda tudi začne z ne naredi in nadaljuje z 

naredi; važno pa je, da ne reče JA in NE istočasno, ampak da ujame dober timing in preseneti pacienta, 

s čimer mu pomaga izstopiti iz običajnih vzorcev v kreativni proces; ko pacient že misli, da se je 

terapevt opredelil za ali proti, ga terapevt preseneti in odpre še drugo možnost in morda še kakšno), 

nato pa pove zgodbo ali zgodbe, ki kot Rorschach omogočijo pacientu, da projecira vanje tisto, kar je 

zanj pomembno, da razširi svoje asociacijsko polje, spodbudi svoj ustvarjalni proces, kar mu pomaga 

pri odločanju. V nadaljevanju bom to prikazal na konkretnem primeru iz svoje prakse. 

 

4 PRIDI K MENI: PRIKAZ PRIMERA ODLOČANJA NA PSIHOTERAPEVTSKI SEANSI 

 

Za ponazoritev procesa odločanja iz vidika kibernetike, sinergetskih generičnih načel in kairotičnih 

trenutkov srečanja bom prikazal psihoterapevtsko seanso, ki sem jo imel pred leti z 39-letnim Janezom, 

dobro stoječim obrtnikom z nekaj zaposlenimi. Pred tem srečanjem je hodil k meni na pogovore okoli 

osem let v intervalih. Eden glavnih fokusov terapije so bili njegovi odnosi z ženskami. V obdobju 
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osmih let, ko je hodil k meni, je imel resnejše odnose s petimi ženskami. Ko sem ga spoznal, je po 

šestih letih pristal, kot je sam rekel, v “dolgočasnem” odnosu z dve leti mlajšo parterko. Ni več čutil 

pravega naboja in privlačnosti, občasno jo je tudi na skrivaj varal, vendar tudi ni mogel zaključiti 

odnosa, čeprav sta to že dvakrat poizkusila. Potem se je prvič v življenju zares močno zaljubil v 

poročeno žensko, ki ga je znala ravznemati, a ga je hkrati držala na distanci, tako da je po nekaj 

mesecih obupal. Mu je pa ta zaljubljenost pomagala, da je zaključil »dolgočasno« zvezo. V naslednjem 

resnejšem odnosu je po nekaj mesecih ugotovil, da ga je varala in je po odkritju njene dvojne igre 

odnos takoj prekinil. Nadaljeval je z vdovo, ki je imela enajst let staro hčerko, je pa živela v več kot sto 

kilometrov oddaljenem kraju. Ta vikend odnos se je izpel v okoli dveh letih. V času seanse, ki jo bom 

opisal, je bil že leto in pol v odnosu z deset let mlajšo Lidijo, frizerko, ki je tudi živela v več kot sto 

kilometrov oddaljenem kraju in s katero se je tudi v glavnem videval preko vikendov.  

 

STABILIZACIJA TERAPEVTSKEGA ODNOSA, UTRJEVANJE ZAUPANJA IN VARNOSTI: Ko 

se je vsedel, so bile ob nekaj globokih vzdihih njegove prve besede, da je potrt in utrujen in tudi zgledal 

je brezvoljen, saj se je kar pogreznil v stol, njegov glas pa je bil monoton, govor upočasnjen. Ko je 

poročal, kaj je novega, odkar se nisva videla, se je izogibal temi Lidije, zato sem ga po nekaj minutah 

direktno vprašal. Povedal je, da se še naprej vleče to, da tehtata, ali naj se preseli k njemu v njegovo 

hišo ali ne. To je bila ena glavnih tem najinih pogovorov zadnje mesece in na različne načine sem ga 

spodbujal, da ne bo mogel nikoli vedeti, ali bi z Lidijo lahko živela skupaj, če tega ne bosta poskusila. 

Vikend odnos je bil dober okvir na začetku, zdaj pa že lep čas ne več. Ona je vse bolj pritiskala, on pa 

je vse bolj omahoval. 

 

PREPOZNAVANJE DISFUNKCIONALNIH, PROBLEMSKIH VZORCEV IN VZORCEV 

REŠITVE: V vseh odnosih z ženskami, tudi z Lidijo, je doživljal močno ambivalenco (“Rad bi imel 

družino AMPAK nisem siguren, če je ona prava…”), v enem delu sebe je bil oklevajoč, ziheraški in 

pretirano kritičen. Po eni strani je bil v odnosu lahko nežen, igriv in včasih celo preveč gentelmenski, 

po drugi strani pa je v posebnem zvezku vodil »črno kroniko«, kjer je skrbno beležil dogodke, v katerih 

so se njegove partnerke pokazale kot problematične in v katerih se je omajalo njegovo zaupanje, da bi 

bile lahko primerne za njegov družinski projekt.  

 

Kot običajno je tudi od najinega zadnjega srečanja pisal črno kroniko, ki jo je prinesel s seboj. Najbolj 

ga je motil njen “dramatični” talent, kot je sam rekel. V izražanju čustev, tako pozitivnih kot 

negativnih, je bila precej bolj neposredna kot on, prav tako je bila precej bolj nepremišljena v dejanjih 

(npr. pri seksu ne bi pazila, bi rada čimprej zanosila, saj si je zelo želela otroka, on pa niti pod razno ne 

bi hotel imeti otroka z njo, dokler ne bi bil res siguren, da je TA PRAVA). In vedno bolj pogosto sta se 

zapletala v znano stopnjevanje po principu »želve in nevihte«. Bolj kot je ona grmela in bliskala, bolj 

se je on zapiral v svoj oklep negativnih misli. In bolj kot se je on zapiral, bolj je bila ona negotova 

glede njunega odnosa in prihodnosti, tako da mu je delala vse več »scen«, v katerih je tudi z 

nedvomnim dramskim talentom preverjala, ali jo sploh še ima rad. In ko ga je enkrat v navalu jeze celo 

udarila, je bil zanj to skoraj kronski dokaz, da mora biti s tako žensko še bolj previden. Ali naj se 

poroči s tako, ki ga bo tepla? 

 

Po drugi strani je že od samega začetka najinih srečanj sprejel moje vabilo, da odpre tudi »belo 

kroniko«, v kateri se je nabralo marsikaj pozitivnega v odnosu z Lidijo. Na vsakem srečanju sem ga 

vprašal, s čim je zadovoljen, kaj so viri in rešitve, ki jih odkriva. Tako je zabeležil konkretne opise 

raznih dogodkov in mi o njih redno poročal: sproščeno vzdušje na dopustih, veselje nad potovanji, 

znala sta biti razigrana, otroško razposajena, njena bolj odprta čustvenost, spontanost se je večkrat 

dobro dopolnjevala z njegovo večjo obvladanostjo, previdnostjo, razvijal je sposobnost za 

konstruktivni konflikt, ljubeči odmik ob soočanjih, dobro ujemanje v spolnosti, skupna želja po otroku 

in družini,  itn. 
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ENERGIZIRANJE, SPODBUJANJE PACIENTOVE MOTIVACIJE: Nadaljeval sem tako, da sem mu 

povedal zgodbo o pacientu, s katerim sem delal pred leti zaradi hude krize in depresivne reakcije po 

drugi ločitvi. Ta pacient se je pred desetimi leti ločil in zapustil ženo z dvema otrokoma, starima sedem 

in pet let. Zgodila se mu je namreč »velika« ljubezen. Strastno se je zaljubil v osemnajst let mlajšo 

žensko. Potem ko se je z njo drugič poročil in sta po desetih letih skupnega življenja načrtovala otroka, 

pa se je nenadoma zaljubila v drugega moškega in odšla. Glavno sporočilo zgodbe, ki sem mu ga želel 

posredovati, je bilo: “Ljubiti pomeni TVEGATI! V ljubezni ni garancije!”  

 

SMISELNOST: Nato sem nadaljeval s povzetkom njegovih ljubezenskih odnosov, tako da sem 

spodbujajoče poudarjal, kako se je v vsakem nečesa naučil, napredoval in osebno zorel. Od prve resne 

zveze, kjer sta bila oba s partnerko preveč prilagojena, je doživel neke vrste iniciacijo, ko se je prvič 

močno zaljubil, vendar je bilo to žal enostransko. V naslednjih dveh zvezah se je postopno še bolj 

odpiral in predajal, tako da je v odnosu z Lidijo doživljal največ pozitivnega od vseh dosedanjih zvez. 

Hkrati pa se je v odnosu z njo kot tudi v vseh odnosih z ženskami srečeval tudi z ambivalenco – po eni 

strani bi se rad vezal in osnoval družino, po drugi strani pa je bil nezaupljiv, saj se je stalno spraševal, 

ali ga ne čaka nekje še boljša družica. Želel si je gotovosti, garancije kot pri nakupu avtomobila ali 

stroja za svojo obrt. Leta pa so minevala in tako je hkrati v njem rasla zavest, da zna ob takem 

»garancijskem« pristopu ostati praznih rok, sam, brez otrok in družine.  

 

DESTABILIZACIJA NA OSNOVI KIBERNETSKEGA MODELA SPREMEMBE »NAREDI – NE 

NAREDI – ZGODBE« IN ZDAJ TRENUTKI: Ne vem točno, kdaj sem se v toku pogovora spomnil na 

eno od Yalomovih (2002) priporočil, da se pogosto obnese, če terapevt spodbudi pacienta, da naj na 

sami seansi tudi kaj novega naredi, poizkusi ne samo govori. Da bi ga spodbujal, da naj se pogovori z 

Lidijo in ji predlaga poskus skupnega življenja za določeno obdobje, se mi nenadoma ni več zdelo 

plodno, saj sem mu to že večkrat predlagal, pa je vedno znova okleval. Tudi midva sva se glede pat 

položaja, v katerem se je znašel, že nekaj časa vrtela v začaranem krogu.  

 

Tako sem se odločil, da bom tvegal in mu predlagal, da naredi korak iz svojega vzorca cincanja pred 

mano, na sami seansi. Dobra ideja, vendar kako jo izpeljati z dobrim timingom, v dobrem stiku z njim, 

v skupnem plesu. Naredil sem nekaj vdihov in izdihov v ritmu njegovega dihanja, medtem ko mi je 

nekaj razlagal. Skupno dihanje je eden od mojih običajnih načinov, kako intenziviram svojo prisotnost, 

ko poglobim svoj hipnotski trans z odprtimi očmi, da lažje odkrijem trenutek, ko izstopim na čistino. 

Nenadoma sem se nagnil naprej in s pomočjo svojega dramatičnega talenta rekel s posebnimi poudarki 

in pomenljivimi pavzami: “Janez, mislim, da je napočil trenutek odločitve… Nimava več kaj odlašati… 

Poklical jo boš ZDAJ…. (presenečeno me je pogledal in otrpnil) in ji rekel: ‘Odločil sem se – pridi 

živet k meni…’” »Kako to misliš?« me je vprašal s široko odprtimi očmi. »Tako kot sem rekel!« 

Nastala je tišina, da se je slišalo le najino dihanje. Tega ni pričakoval, napravil sem nekaj novega, 

svežega, nepričakovanega. Nato sem malo zmehčal: »Ali pa ji boš rekel: 'Narediva pavzo!'« Še malo 

sem počakal in dodal: »Ali pa bosta imela navaden 'površinski klepet'.« Še vedno je bil brez besed. 

“Kaj lahko izgubiš?... Nič. V zadnjih mesecih se odnos z Lidijo postopno slabša… Če bosta tako 

nadaljevala, se bosta razšla… Ujela sta se v začarani krog – bolj kot ti oklevaš, več drame iz njene 

strani. Več Lidijine drame, bolj te je strah, bolj oklevaš itn… Pravzaprav s tem, da jo zdaj pokličeš, ne 

moreš nič več izgubiti, saj si na sigurni poti h koncu vajinega odnosa. Najhuje, kar se lahko zgodi, če jo 

pokličeš, da bo še slabše, kar bo pa itak. Lahko pa se ti oz. vama odpre na bolje. Hkrati doživljaš v 

odnosu z njo največ pozitivnega do zdaj…« Naštel sem nekaj konkretnih dobrih dogodkov, ki mi jih je 

opisal na prejšnjih seansah (kako se dobro ujameta v spolnosti, na dopustih, kako znata biti razigrana, 

otroško razposajena itn.). Leta se nabirajo… Vzemi telefon v roke in pokliči. Prepusti se trenutku, 

občutku. Ko boš zaslišal njen glas, ti bo že nekaj reklo, kako naprej. Saj lahko samo malo poklepetata. 

Ni treba, da domisliš, kako bo. Prepusti se. Zaplavaj.… Kaj ti bo prinesla prihodnost, ne veš, lahko pa 

boš začutil tu in zdaj, ali je v tebi še dovolj upanja in pozitivnih občutkov za to, da jo povabiš k sebi.«  

 

Da bi mu dal še nekaj časa, ki ga je rabil za »usodno« odločitev, sem mu povedal še zgodbo o filmu 

Himalaya. Pripovedovanje zgodb je moj priljubljen indirektni način terapevtske komunikacije. V filmu 

oče, vaški poglavar, po tragični smrti enega sina, vodiča karavan, povabi drugega, lamo, ki živi v 

dnevu hoda oddaljenem svetišču, da naj mu priskoči na pomoč pri vodenju karavane čez visok prelaz. 

Od uspeha te poti je odvisno preživetje vaške skupnosti. Ta najprej očeta zavrne, nato pa spremeni 

odločitev in se nepričakovano pojavi na vratih očetove hiše. Ko ga oče prijetno presenečen vpraša, 

zakaj si je premislil, mu sin odvrne: »Vprašal sem svojega predstojnika za nasvet. In mi je odvrnil: 'Pot 

Bude je, da med dvema možnostima vedno izbere težjo.'«  
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Da bi mu olajšal globok stik s seboj, sem vdihoval v ritmu njegovih vdihov, pripovedovanje zgodbe pa 

sem povezal z njegovimi izdihi. Poslušal me je negiben, s pogledom, fokusiranim na meni, vendar je še 

vedno okleval. V sebi sem se že sprijaznil, da ga morda moja ideja ne bo premaknila, vendar se sam 

nisem hotel povleči nazaj, vzdrževal sem napetost in zaupal, da se bo sam odločil po svoji meri. V 

čakanju na njegov jasni da ali ne, sem nato podelil še svojo ljubezensko izkušnjo. V letih najinega 

srečevanja sem mu že večkrat razkril kakšen del svojih osebnih izkušenj, kar je vedno imelo dober 

učinek in zdaj se mi je zdel spet primeren trenutek. Ko sem podelil svojo zgodbo, sem dodal, da se v 

mojem iskanju ljubezni kaže obratna značilnost kot pri njem – tvegat sem znal, večkrat celo preveč. In 

vendar kljub temu da sem tvegal, v trenutku najinega pogovora nisem živel v izpolnjujočem odnosu, 

ampak sem bil prav tako v krizi. Sporočiti sem mu hotel, da sva glede ljubezni sopotnika, da tudi sam 

nisem našel, ampak da še iščem. Na lastnem primeru sem mu pokazal, da ne morem biti drugega kot 

skromen in da ga lahko razumem in sprejmem tudi, če se NE bo odločil za klic.  

 

»Ali veš, kaj je rekel Oscar Wilde?« sem ga vprašal. »Ne,« je odgovoril. »Za ljubezen do mladega, 

ekscentričnega plemiča je plačal najvišjo ceno, svojo svobodo, zdravje in na koncu življenje, saj je 

moral zaradi vplivnega in maščevalnega plemičevega očeta, ki je zaradi homoseksualnosti proti Wildu 

vložil tožbo na sodišču, po krivični obsodbi za dve leti na prisilno delo v ječo. Tam je izgubil svoje 

zdravje, premoženje, zapustila pa ga je tudi žena z otroki, ki niso smeli imeti več stika z njim. Zaradi 

tega je imel tako hude občutke krivde, da se je javno odrekel razmerju s plemičem. Pa vendar se je po 

vrnitvi iz ječe pred svojo smrtjo spet za nekaj časa vrnil k razvajenemu in sadističnemu ljubimcu. Ko 

sem vse to pred kratkim gledal v biografskem filmu o Wildu, pa me je najbolj pretresla zaključna 

Wildova misel v zadnjem kadru filma: 'V življenju sta možni dve vrsti ljubezenske nesreče: ena, če se 

ti želja ne izpolni in druga, če se ti izpolni.'« Po kratkem premoru sem dodal: »Eno je v ljubezni 

sigurno, na to lahko dobiš ali dobimo garancijo: ni receptov, ampak vedno znova zabredemo v njene 

skrivnostne vode. In ljubezen ni muc, ampak je tiger. Ne moremo je udomačiti.«   

Janez je nato odvrnil: »Prav. Jo bom poklical, vendar pojdi ven iz sobe. Te bom poklical po pogovoru.« 

Kakšnih dvajset minut sem nato čakal na hodniku.  

 

TRENUTKI SREČANJA, NELINEAREN, DISKONTINUIRAN PRESKOK V NOV VZOREC: Ko 

me je poklical nazaj, je sijal od zadovoljstva. Opisal mi je pogovor, ki je na njegovo veliko 

presenečenje potekal spontano, tekoče, tudi z veliko humorja in igrivosti. Takoj ko jo je zaslišal, mu je 

bilo prijetno in pogovor je stekel. Nekako naravno je prišel trenutek, ko jo je brez posebnega napora 

povabil: »Odločil sem se, da te povabim k sebi. Pridi živet k meni!« Bila je prijetno presenečena. 

Dogovorila sta se, da bosta čez vikend nadaljevala s pogovorom. Vendar ni bilo samo besedno poročilo 

tisto, ki me je prepričalo, da je prišlo do »kvantnega skoka«, še bolj prepričljiva je bila sprememba 

vzdušja: Janez je imel jasen obraz, bil je navihan, igriv, nasmejan, zadovoljen in hvaležen. Ko je 

odhajal, me je spontano objel. Tudi sam sem se počutil živ, prisoten, vesel, da sva doživela močan 

trenutek srečanja. Čez dva meseca se je Lidija preselila k njemu. Zadnji stik z njim sem imel leto in pol 

po opisanem srečanju, ko sta še vedno živela skupaj.  
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