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Povzetek 

Freudovo načelo »zdravljenje prek ozaveščanja« nosi v sebi protislovja. Za terapevtsko 

spremembo večkrat klientova zavest ni zaželena, je lahko celo kontraproduktivna. 

Psihoterapevti smo pri delu z ljudmi vedno znova pred težko preizkušnjo, kako se izogniti 

pastem zavestnega namena in kako ohraniti milino. 

 

1 UVOD 

Aldous Huxley (1) je rad poudarjal, da je osrednji problem človeštva iskanje miline. Živali 

kažejo  v svojem vedenju preprostost, naivnost, ki jo je človek izgubil. Človekovo vedenje je 

skvarila prevara – celo samoprevara – namena in samozavedanje. Človek je izgubil »milino«, 

ki so jo živali ohranile. V skladu s Huxleyem menim, da je tudi v psihoterapiji zavest lahko 

ovira in da je iskanje miline eden osrednjih izzivov za vsakega psihoterapevta.  

 

2 KLIENTOVA ZAVEST IN TERAPEVTSKA SPREMEMBA 

Svoje psihoterapevtsko izobraževanje sem leta 1985 začel v okviru idej kibernetike drugega 

reda in konstruktivizma. Zavest in nezavedno v psihoterapiji je bila od vsega začetka moje 

edukacije pomembna tema, ko smo postavili pod vprašaj osrednjo Freudovo tezo, da je  

glavni terapevtski  cilj ozaveščanje  potlačenih motivov in kompleksov, ki so  nesprejemljivi 

za superego. Če terapevt v tem uspe, lahko pride  do ozdravitve. To bi lahko na kratko izrazili 

s formulo: zdravljenje  preko ozaveščanja. 

 

Na protislovja te formule so opozarjali tudi drugi (2): »V psihoanalizi se predpostavlja, da 

potlačevanje leži  v osnovi nevrotičnih in psihosomatskih motenj in da  se posameznik,  

čeprav  nezavedno, vendar  kar  najbolj  aktivno (celo za ceno čustvenega stresa in somatskih 

motenj), poskuša upreti temu, da bi se potlačeni motivi in kompleksi  pojavili v  zavesti. Kako 

uspe psihoanalitik odstraniti te odpore?  Je potlačevanje zgolj 'napaka' nezavednega? Nikakor, 

psihoanalitiki  so vedno upravičeno smatrali, da je  potlačevanje  eden najpomembnejših 

obrambno varovalnih mehanizmov, ki varuje  zdravje  in vedenje pred kolapsom. Zakaj se to 

nenadoma pokaže kot  nepotrebno? 

 

Toda  ali  je  bilo zares 'nenadoma'? Vsi vemo,  da  bomo,  v kolikor  poskušamo ukazati 

bolniku, naj se zavestno  sooči  s potlačenimi doživetji, ne da bi pred tem z njim  sistematično 

psihoterapevtsko delali, vključno z jačanjem njegovih zavestnih psiholoških struktur, naleteli 

na močan odpor. Razen tega taki poskusi povzročijo, da bolnik zavzame do postopka  
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negativen  stav, in lahko vodijo do poslabšanja njegovega  stanja (celo  do  samomora). 

Praviloma je  učinkovit  uvid  rezultat dolgotrajnega psihoterapevtskega dela. Glede na to 

menimo, da je  uvid  bolj posledica in kriterij ozdravitve kot  pa  njen vzrok. Ozdravitev je 

posledica … dolgotrajnih empatičnih stikov, ki obnovijo bolnikovo sposobnost za neposredno 

čutno doživljanje sveta in  usposobijo njegove obrambne mehanizme. Naj  poudarimo  to 

misel:  bolj  uvid preko ozdravitve kot pa  ozdravitev  preko ozaveščanja." 

 

Tudi psihoterapevtski opus Miltona H. Ericksona nam je služil kot spodbuda pri raziskovanju 

primerov, ko je bila zavest za terapevtsko spremembo nezaželena in je bila koristna ti. 

»terapevtska amnezija« (3). Nekega dne je npr. v Ericksonovo ordinacijo vstopila ženska in 

oklevala preden je sedla. Pozorno je ogledovala vsak stol v sobi, da ne bi sedla na napačnega. 

Na ta način je nazorno pokazala svojo težavo, zaradi katere je prišla k terapevtu. Morala se je 

izogibati določeni vrsti stolov. Glede tega je bila pretirano obsesivna. Kamorkoli je šla, je 

morala natančno proučevati stole. Ne le da je bila pretirano zavestna, ampak si je na ta način 

tudi onemogočala užitek, ki ga lahko ima vsak  ob brezskrbnem sedanju. Erickson je uporabil 

hipnozo, da ji je ponudil idejo o postopnem osvobajanju od prisile. Hkrati je poudaril pomen 

hipnotske amnezije – ni hotel, da bi se spomnila njegovih sugestij. Hotel je odvrniti njeno 

pozornost, zamotiti njeno zavest glede ključne terapevtske naloge: da bi postala bolj spontana. 

Saj bi drugače lahko njeno zavestno prizadevanje blokiralo spontanost. Ujela bi se v paradoks 

– bodi bolj spontana! Tako je odšla iz ordinacije z občutkom, da se v pogovoru z Ericksonom 

ni zgodilo nič terapevtskega.  

 

Nekega dne pa je nepričakovano opazila, da je sedla, ne da bi prej pregledovala stole. 

Naenkrat se ji je posvetilo, da to pravzaprav počne že nekaj časa. To jo je spodbudilo, da je 

razmišljala naprej in presenečena ugotovila, da že nekaj časa hodi v kino s prijateljem, česar 

prej nekaj let ni zmogla. Prav tako je po mnogih letih odšla na koncert. Ko je kasneje 

Ericksonu poročala o pozitivnih spremembah, je poudarila, da ni mogla ugotoviti, kdaj točno 

je prisila pregledovanja stolov popustila. Po njeni razlagi je začela sedati svobodno in prijetno 

avtomatično.   

 

H kritičnemu odnosu do vloge zavesti v psihoterapiji (in širše v zahodni kulturi) me je v 

mojem prvem izobraževanju spodbudil tudi študij Batesonovih del, predvsem njegov članek 

Zavestni namen nasproti naravi (4). »Zavest je organizirana v smislu namena. Je naprava 

kratkega dosega, ki vam omogoča hitro priti tja, kamor želite. Ne omogoča vam delovati z 

največjo možno modrostjo v smislu življenja, pač pa slediti najkrajši logični ali vzročni poti, 

da bi prišli do tistega, kar želite naslednje. To pa je lahko večerja, lahko je Beethovnova 

sonata, lahko je seks. Predvsem pa je lahko denar ali moč… Zavestni namen ima danes (ob 

podpori moderne tehnologije) moč, da zamaje ravnotežje telesa, družbe in živega sveta okoli 

nas.«  

 

Tako smo obrnili pozornost od klienta na nas same, terapevte in se spraševali, kako se lahko v 

terapiji izognemo pastem pretirane zavestne namenskosti. Naš učitelj Graham Barnes (5) nam 

je poročal o svoji raziskavi z vozniki formule 1, v kateri je odkril, da se večinoma že nekaj dni 

pred dirko umaknejo v karanteno. Postopno razvijejo posebno stanje zavesti, tako da potem na 

dirkalni stezi doživljajo ti. disociacijo – vozijo njihove oči, roke, noge, medtem ko zavestno iz 

razdalje opazujejo sebe med vožnjo. Nekateri so poudarili, da je vsako vpletanje zavesti med 

dirko lahko smrtno nevarno, ker bi bili v zavestni vožnji prepočasni. Zaupati so morali 

»avtomatskemu pilotu«. Barnes nam je njihove izkušnje ponudil kot analogijo za to, kakšno 

držo naj bi kot terapevti razvili med terapevtskim delom. V skladu z Batesonom nam je pri 

delu z ljudmi namesto napuha povezanega z zavestnim namenom svetoval ponižnost, ker je 



vsaka interakcija s klientom tako kompleksna, da je zavest lahko bolj moteča kot ne in bomo 

lahko pri delu z ljudmi zleteli iz piste, če ne bomo bolj zaupali nezavednemu procesu.   

 

3 TERAPEVTOVA ZAVEST V PSIHOTERAPIJI 

Freud (6) je poudaril, da bi moral terapevt poslušati svojega klienta s »prosto lebdečo 

pozornostjo«:  

 

»To … zajema odsotnost terapevtovega truda, da bi usmeril pozornost na karkoli posebnega 

in terapevtovo vzdrževanje enake mere umirjene, tihe pozornosti – »prosto lebdeče 

pozornosti«… Tako hitro kot posameznik preudarno usmeri pozornost do določene mere, 

začne postavljati ene dele pred druge; določeni deli se fiksirajo v umu s posebno jasnostjo, 

drugi pa ostanejo zanemarjeni. V tej selekciji posameznik sledi svojim pričakovanjem in 

nagnjenjem. To pa je ravno tisto, kar se ne sme zgoditi… Če posameznik v selekciji sledi 

svojim pričakovanjem, obstaja nevarnost, da ne bo našel nič drugega kot tisto, kar je že znano. 

In če posameznik sledi svojim nagnjenem, karkoli bo zaznaval bo z veliko verjetnostjo 

ponarejeno.«  

 

Ta opis se v veliki meri ujema s stanjem »začetniškega uma«, kot so ga definirali v zen 

psihologiji (glej spodaj). Terapevt naj bi se prizadeval, da njegova pričakovanje ne usmerjajo 

pozornosti k izbranim vidikom materiala. Kljub njegovi vrednosti, pa ima Freudov opis tudi 

pomanjkljivosti. Freud ni opisal notranjih procesov, s katerimi terapevt razvija in doseže 

»prosto lebdečo pozornost«. Ostajal je tudi znotraj »psihologije ene osebe«, kjer je 

opazovanje osredotočeno bolj na klienta kot na terapevtski odnos.  

 

Theodore Reik (6), ki so ga v psihoanalitski literaturi spregledali, je najbolje izdelal Freudovo 

idejo o »prosto lebdeči pozornosti«. Navezal se je na Freuda in poudaril,  kako je pomembno, 

da terapevt ne dovoli, da se pozornost veže na določeni vidik opazovanega polja, ker to 

omejuje njegovo zaznavanje. Terapevt naj bi začasno odložil kritično presojo in s tem 

omogočil, da se lebdeči vtisi porajajo v pozornosti. Svojo pozornost naj bi usmeril tudi 

navznoter in prisostvoval porajanju podatkov iz svojih osebnih izkušenj. Ker mnoge nianse 

medosebne komunikacije izražamo in zaznavamo na nezavednih nivojih, lahko terapevt  samo 

z vpogledom navznoter in s poslušanjem s »tretjim ušesom« resnično razume svojega klienta. 

 

Če predpostavke oblikujejo posameznikovo zaznavanje, potem je za terapevta nujno, da se 

nauči, kako se lahko predpostavk zaveda in jim dovoli, da po porajanju lahko tudi poniknejo. 

Bion (6) je posredoval prej omenjeno idejo v obliki protislovnega nasveta, da se mora terapevt 

vsakemu srečanju približati »brez spomina in želje«. Mojster zena Suzuki (6) je govoril o tej 

disciplini kot o kultiviranju začetnikovega uma: »Če je tvoj um prazen, potem je vedno za 

nekaj pripravljen, je odprt za vse. V umu začetnika so mnoge možnosti, v umu eksperta pa le 

redke.« V tradiciji budistične meditacije, ki udejanja prisotnost, so »začetniški um« 

poimenovali disciplino »ne vedeti« in »gola pozornost«. 

 

Martin Buber (7) je izpostavil pomen sposobnosti, da vsak trenutek obravnavamo kot nov 

trenutek, in ohranjamo odprtost za to, kar nam lahko le-ta razodene v vsej svoji celovitosti in 

v vseh svojih posebnostih. »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.« 

 



Terapija je nenehen pretok trenutkov, ki se stkejo v smiselno celoto v procesu konstruiranja. 

Terapevt s konstruiranjem osmišlja terapevtski proces, hkrati pa tudi uokviri svoje možnosti 

za odzivanje na porajajoče trenutke v odnosu, ki nudijo nove možnosti. Terapevt, ki se lahko 

odreče svojemu trenutnemu razumevanju dogajanja in se osredotoči na to, kar se poraja tukaj 

in zdaj, bo v svojem odzivanju bolj fleksibilen in prilagojen trenutni situaciji. Zavedanje 

osebnih predpostavk, ki delujejo v določenem trenutku, omogoča terapevtu, da je bolj 

prisoten. Hkrati večja prisotnost zahteva tudi to, da terapevt ne izhaja iz predpostavk, ki 

običajno vzorčijo njegovo zaznavanje, vnašajo red in omogočajo večjo varnost. Cena, ki jo 

mora terapevt pogosto plačati za razvijanje »začetniškega uma«, je večji strah, še posebej 

takrat, ko se v odnosu zgodijo motnje, ki načnejo njegov občutek lastne vrednosti.   

 

Popredmetenje ali odsotnost razlikovanja med posameznikovimi konstrukti in fenomeni, ki 

ležijo v ozadju in jih konstrukti prezentirajo, je najpogostejši nesporazum, ki ga srečamo v 

vsakdanjem življenju in predstavlja temeljni izziv za terapevte. Kot terapevti se moramo 

neprestano boriti proti poskusom fiksacije, popredmetenja tega, kar se dogaja med nami in 

klienti. Nenehoma se moramo boriti proti temu, da se soočamo s strahom, negotovostjo v 

nejasnih situacijah, tako da poskušamo ohraniti občutek varnosti in občutek kompetence s 

popredmetenjem procesa. 

 

Zgoraj navedeno še posebej velja za terapevte začetnike, ki se vsak trenutek borijo za 

porajajoči se občutek kompetence. Hkrati pa isti skušnjavi podležejo tudi izkušeni terapevti, 

ki težko priznajo, da za določene situacije nimajo odgovorov. Večja izkušenost terapevtu tudi 

olajšuje delovanje iz navade in rutine. 

 

Popredmetenje se lahko kaže tudi tako, da kliente razumemo kot primerke posebnih 

diagnostičnih kategorij ali osebnostnih motenj. To ne pomeni, da nam poznavanje vzorcev, ki 

se ponavljajo, ne pomaga, hkrati pa lahko zamudimo priložnost, da spoznamo enkratnega 

klienta v danem trenutku. Popredmetenje se lahko nanaša tudi na opis klientovega notranjega 

doživljanja, ki ga ne moremo razumeti le kot hipoteze, temveč mu pripisujemo stvarni obstoj. 

In še ena oblika popredmetenja – ko težko sprejmemo, da nekaj, kar je veljalo za odnos med 

nami in klientom v določenem trenutku, ne velja več v naslednjem trenutku. 

 

4 ZAKLJUČEK 

Bateson meni (8), da je problem miline v temelju problem integracije in tisto, kar naj bi se 

integriralo, so različni deli uma – še posebno tiste številne ravni, ki jih na eni strani 

imenujemo »zavest« in na drugi strani »nezavedno«. Če hočemo najti zdravilo za bolezen 

zavestnega namena in doseči milino, se morajo razlogi srca integrirati z razlogi razuma. 

Umetnost je zanj del človekovega iskanja miline. Menim, da je psihoterapija v najboljših 

trenutkih  umetniško, estetsko doživetje, doseganje miline, kjer zavestni um igra le majhno 

vlogo. 

 

»Gre za tisto, kar je Freud imenoval kraljeva pot v nezavedno. V mislih je imel sanje, menim 

pa, da bi morali združiti sanje, ustvarjalnost umetnosti, poezijo in podobno. Mednje pa bi 

vključil še najboljše od religije. Vse to so dejavnosti, v katere je posameznik vključen kot 

celota. Umetnik lahko ima zavesten namen, da bo prodal sliko, morda celo zavesten namen, 

da jo bo naredil. Pri slikanju pa mora nujno sprostiti napuh v korist ustvarjalne izkušnje, v 

kateri njegov zavestni um igra le majhno vlogo.« (9) 
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