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OD UČNIH LET DO SOPOTNIŠTVA S PETROM NEMETSCHKOM 

 

Ko se malček uči hoditi  

in skuša med premikanjem obdržati ravnotežje,  

si nabere celo vesolje oblik vedenja,  

ki vodijo k rešitvi. 

Vsi smo bili nekoč otroci  

in smo z veliko zagnanostjo hrepeneli po tem,  

da bi se razvijali in uresničili predstavo:  

»Ko bom velik-a!« 

 

Peter Nemetschek 

 

Intenzivno sodelovanje s Petrom Nemetschkom, družinskim terapevtom in učiteljem 

sistemske družinske terapije iz Münchna, v letih 1994 do 2006 je zame ena najpomembnejših 

strokovnih izkušenj, saj mi je pomagal, da sem se razvil v kompetentnega učitelja in 

supervizorja, hkrati pa tudi v bolj učinkovitega psihoterapevta. Srečala sva se v pravem 

trenutku, ko sem si že nabral precej izkušenj. Kot psihiater sem od leta 1986 do 1993 delal v 

psihiatrični bolnici. Kot psihoterapevt sem že zaključil svoje prvo izobraževanje iz sistemske 

psihoterapije, leta 1991 sem začel svojo učiteljsko kariero in v začetku leta 1993, ko sem dal 

odpoved v psihiatrični bolnici, odprl svojo privatno psihoterapevtsko prakso. Da sem iz 

njegovega znanja in veščin lahko zajemal s polno žlico, je bilo pomembno tudi to, da sem od 

leta 1983 sodeloval v dobrodelnem projektu terapevtske pomoči za otroke in mladostnike s 

hujšimi psihosocialnimi težavami, kjer sem se stalno srečeval z izzivi, na katere sem bil slabše 

pripravljen. Do takrat je bil namreč poudarek mojega psihiatričnega in psihoterapevtskega 

izobraževanja na delu z odraslimi. 

 

Moja učna leta ob Petru so bila hkrati veliko več kot le strokovno izpopolnjevanje. Sovpadla 

so z mojo krizo srednjih let in intenzivnimi osebnimi spremembami, ki jih je od mene 

zahtevalo življenje. Peter je deloval kot njihov katalizator, saj mi je bil dober zgled, kako se 

kosati z zahtevnimi življenjskimi izzivi. Tudi on je namreč v času, ko sva se strokovno in 

človeško intenzivno povezala, imel skrajno zahtevno obdobje, tako da sem lahko spremljal, 

kako se sooča z najtežjimi preizkusi, ko se je zaradi raka na mehurju znašel celo na robu 

smrti.  

 

Ko smo v letih od 2002 do 2006, skupaj z Mojco Kramer, kot učiteljski tim izpeljali celotno 

izobraževanje po njegovem programu v Sloveniji, se je najin odnos postopno spremenil: če 

sem bil v prvih letih vajenec pri mojstru, sva v teh letih postajala vse bolj kolega, 

eksistencialna sopotnika in prijatelja. 

 

Tako je izdaja njegovega temeljnega dela o sistemski družinski terapiji (Nemetschek, 2006) v 

slovenskem prevodu pika na i dolgoletnemu plodnemu sodelovanju in trenutek, ko 

proslavljamo zrele plodove, ki so zrasli iz Petrovih semen, posejanih v Sloveniji, o čemer smo 

že poročali (Možina in Kramer, 2002; Možina, Štajduhar, Kačič in Šugman Bohinc, 2011). 

Pomemben del proslavljanja je tudi obujanje spominov, na katere smo lahko ponosni in 
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prispevajo k občutku zadovoljstva nad dobro opravljenim delom. V nadaljevanju sem nanizal 

nekaj svojih spominov na sodelovanje s Petrom, kjer se prepletajo strokovna refleksija in 

osebni utrinki o človeški eksistencialni plovbi po rekah najinih življenj.  

 

Prvi prizor s Petrom 

 

Spomin na prvo srečanje s Petrom je kot drobec holograma, v katerega je vpeta celota. Je prva 

slika dolgega filmskega traku, ki pa že nosi v sebi obris celotnega filma, vseh slik, ki jih 

potem lahko bolj ali manj kronološko zložim do danes.  

 

Bilo je julija 1994 v Hamburgu na največjem kongresu psihoterapevtov v Evropi do zdaj, saj 

se ga je udeležilo okrog 7000 ljudi. Tretji dan sem odšel s predavanja, ki me je začelo 

dolgočasiti in blodil po hodnikih ogromnega kongresnega centra, iščoč kaj bolj zanimivega. 

Naključno sem pokukal v eno manjših seminarskih sob, v kateri je sedelo okrog sto 

poslušalcev, in spredaj zagledal predavatelja, ki je obkrožen z lutkami in simboli živih barv z 

levo dlanjo položeno na srce čepel na levem kolenu in iztegoval svojo desno roko z obrnjeno 

dlanjo navzgor. Takrat še nisem vedel, kaj pomeni to njegovo klečanje, vendar je nenavadna 

scena v meni takoj vzbudila veliko radovednost. Kasneje sem spoznal, da sem vstopil v 

trenutku, ko je odigral eno od tipičnih stresnih drž po Virgini Satir (drža t. i. pomirjevalca, 

harmonizatorja). Bilo je očitno, da ima talent za scenografijo in tragikomičnost, ki med 

psihoterapevti ni ravno pogost. Način njegove predstavitve je bil slikovit. Takoj so mi padle v 

oči vrvi raznih barv na tleh, številne lutke, ki jih je z estetskim čutom razporedil po prostoru 

in so imele karakter, brez posladkanih izrazov, ki so značilni za tiste v trgovinah z običajnimi 

igračami.  

 

 
 

Slika 1: Drža pomirjevalca, kot jo je narisala Virginia Satir. 

 

V hipu sem vedel, da sem našel terapevta, ki zna psihoterapevtsko delo oplemenititi z 

umetniško dimenzijo. S pomočjo preprostih pripomočkov, kot so vrvi, simboli in lutke, in z 

dodajanjem dramatskih elementov, kot je delo s kipi, je prizorišče svoje delavnice naredil 

veliko bolj privlačno za oko, srce in za desno možgansko hemisfero. Takoj sem pomislil, da 

bi to bilo sijajno za terapevtsko delo z otroki. Za temeljito spoznavanje Petrovega dela sem 

potem potreboval še leta intenzivnega treninga, a dovolj velik motiv za ta podvig se je 

prebudil že v tistem prvem trenutku. Ko sem Petru povedal o močnem učinku prvega prizora, 

s katerim je vstopil v moje strokovno in osebno življenje, se je nasmehnil in rekel: »To je moč 

analognega.« 

 

Razlika med analognim in digitalnim 



 

Eno ključnih Petrovih razlikovanj je med analognim in digitalnim. Kako temeljito je vztrajal 

na tem, da mora biti poudarek terapije bolj na analognem kot digitalnem, sem kmalu spoznal 

v neštetih učnih situacijah, saj sem postal njegov vajenec, medtem ko je sebe upravičeno 

imenoval za mojstra. In to zame še zdaleč ni bila lahka šola. Naj ponazorim s primerom.  

 

Leta 1995, takoj na začetku mojega triletnega usposabljanja pri njem, ki mi ga je velikodušno 

omogočil s štipendijo, mi je dal vedeti, da kot terapevt preveč govorim, da dajem v skladu z 

njegovim razlikovanjem preveč poudarka digitalni ravni. Tako me je v mojem govorjenju 

najprej začel ustavljati na vajah, ki smo jih na seminarjih izvajali v trojkah s kolegi, potem 

tudi na supervizijah v živo, ko sem delal s svojimi klienti in je bil Peter prisoten kot 

supervizor. Pri tem velikokrat ni bil prav nič nežen. Ko me je prekinjal, sem na začetku ostajal 

v mučni praznini, nisem vedel ne kod ne kam. Kot bi se ponovno učil hoditi, potem ko sem 

kot psihiater in psihoterapevt pri delu z ljudmi že razvil svoj stil. Seveda je bil to močan izziv 

tudi za moj narcizem. V skupini nemških sošolcev in sošolk, ki so bili popolni 

psihoterapevtski začetniki, sem po eni strani izstopal s svojimi terapevtskimi izkušnjami in 

sem imel poseben status, saj me je Peter hkrati usposabljal za učitelja, tako da nisem bil samo 

običajen član edukacijske skupine. Po drugi strani pa sem moral stalno sestopati iz vsega, kar 

sem se naučil do takrat, tako da sem izpadel kot popoln začetnik. Moral sem tvegati čistino, se 

vedno znova vračati k osnovnim komunikacijskim veščinam – kako v terapevtskem kontekstu 

opazujem, poslušam, sedim, stojim, se premikam, kako diham. Tu je bil Peter neizprosen, saj 

je bil prepričan, da je le tako možna moja dedigitalizacija oziroma analogizacija. Svoje 

besedno izražanje sem moral spraviti v novo razmerje z neverbalnim. 

 

V procesu svoje analogizacije sem vse bolj spoznaval, kako dober opazovalec je Peter. Ko 

nam je vedno znova demonstriral svoj način dela, je bilo zame in za druge edukante v prvem 

obdobju prav neverjetno, kako subtilne spremembe je opazil na obrazih, kako je zaznal 

drobne gibe rok in nog, spremembe v dihanju, komaj nakazane spremembe drž in razpoloženj 

ter jih takoj izkoristil za spodbujanje terapevtskega procesa. Še posebno impresivno je bilo, 

ker mu je to uspevalo, ko je delal z več osebami naenkrat, ko nam je na primer demonstriral 

seanso z družino. Pogosto je njegovo delo izgledalo kot čarovnija, vse je teklo kot po maslu. 

Ko smo morali v trojkah ponavljati tehnike in procedure, ki jih je demonstriral, pa se nam je 

zatikalo, nobenega pravega Petrovega »flowa« ni bilo. Stalno nam je dajal delovne liste, na 

katerih je sistematično opisal posamezne korake za tipične seanse z reko življenja, ritualom 

sprave, podvajanjem, delom z deli itn. V njegovih demonstracijah so bili ti koraki del 

uglašenega plesa med njim in udeleženci seminarja v vlogah klientov, v naših vajah pa so 

večkrat delovali posiljeno. Ker smo delali v različnih sobah, nas ni stalno opazoval in ko ga ni 

bilo, smo se večkrat zatekli v spontane interakcije, da smo si malo oddahnili. 

 

Ko smo ga vprašali, kako mu uspeva, se je skliceval na Miltona Ericksona (Nemetschek, 

2011: 22-24), ki je poudaril, da veliko več opazi, če sam razvije hipnotski trans, v katerem se 

popolnoma osredotoči na klienta in njegovo neverbalno govorico. Podobno je Peter delal v 

»vsakdanjem transu z odprtimi očmi«, kot je to poimenoval, v katerem je zavestno ohranjal 

»defokusiran pogled« kot takrat, ko gledamo v daljavo in tisto, kar je blizu oziroma v središču 

vidnega polja, vidimo manj ostro, zato pa lahko s perifernim vidom zaznavamo v celotnem 

vidnem polju 180º. Defokusiran pogled avtomatsko sproži nastanek vsakdanjega transa in 

dejansko smo lahko v takem stanju kot opazovalci intenzivirali zaznavo vsakega drobnega 

giba pri več osebah hkrati in procesirali veliko hitreje, kot bi to zmogli zavestno. Naše 

nezavedno se v glavnem orientira glede na neverbalno izražanje, predvsem glede na obrazno 

mimiko. Pri eni osebi na levi se je premaknila noga, medtem ko se je istočasno pri drugi glava 



nagnila rahlo nazaj in so se pri tretji dvignile obrvi, vse to smo avtomatsko registrirali. Peter 

je take drobne telesne odzive imenoval »minimalni namigi« (angl. »minimal cues«), ker 

odslikavajo notranje psihične procese. Občutljivost za ta neverbalni ples nam je povečeval 

tudi tako, da smo gledali posnetke družinskih seans na videu v hitrem tempu brez zvoka. 

Presenetljivo je, kako je možno na ta način lažje uzreti, kje je v terapevtskem procesu prišlo 

do pomembnih premikov.  

 

V evoluciji je razvoj sposobnosti perifernega vida prinesel velike prednosti. Naši predniki so s 

kotičkom očesa lahko zaznali nevarnost (če se je na primer pojavil plenilec) in se odzvali 

avtomatsko, predno so dražljaj zavestno predelali. Potrebno je bilo veliko vaje, da smo 

postopno zmanjševali zavestni napor in kontrolo ter vse bolj zaupali nezavednemu 

procesiranju v stanju vsakdanjega transa. 

 

Drugi zahtevni vidik moje analogizacije je bilo upočasnjevanje. Peter je takoj opazil mojo 

hitrost v gibih, govorjenju in dejanjih. Za njegov način dela sem bil odločno prehiter, saj je 

stalno ponavljal, da moramo biti, paradoksno, pri kratkotrajni terapiji (kar je definiral kot 

terapevtsko delo v obsegu do največ dvajsetih srečanj s klientskim sistemom) počasni. Tudi 

na tej točki se me je vztrajno lotil in če Peter ne bi imel smisla za humor, bi njegovo dresuro 

veliko težje prenesel.  

 

Ko je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja prišel v Ljubljano vodit večdnevni seminar, sem 

ga po koncu delovnega dne z avtom peljal k sebi domov. Tudi v takih trenutkih, ko bi mi 

lahko privoščil nekaj zadovoljstva nad dobro izpeljanim dnevom, ni zamudil priložnosti in me 

je začel opominjati, da lahko vozim bolj počasi. »Slow, slow, Miran…« V križišču sva 

obstala v manjši koloni in nenadoma me je vprašal, če vidim, kaj piše na zadku avtomobila 

pred nama. Nisem razumel, kam pes taco moli. »Ali ne vidiš nalepke SLO?« me je nedolžno 

vprašal. »To pomeni SLOW, SLOW, Miran…« Zasmejala sva se in rahlo napeto vzdušje med 

nama se je v trenutku sprostilo. Od takrat sem se spomnil na njegovo sugestijo, kadarkoli sem 

zagledal na avtomobilih nalepko SLO. Danes sem vesel, da se je moja navada hitre vožnje 

temeljito spremenila, saj je imel Peter še kako prav, da me je opozarjal. 

 

Postopno mi je tudi postajalo jasno, da sva s Petrom strukturno različna in da bi bilo škoda, če 

bi se odrekel svoji besedni inteligenci (kot je to poimenoval Howard Gardner) oziroma če bi 

jo omalovaževal. Za njen razvoj sem dobil veliko spodbud od staršev in učiteljev. Že kot 

najstnik sem bil požiralec leposlovja, vse bolj pa me je zanimalo branje znanstvenih in 

filozofskih tekstov. Predaval sem rad že, ko sem bil študent, saj sem hitro padel v spontani tok 

pripovedovanja. V tej sposobnosti sem zato videl veliko dobrega. Zato si v svojih projekcijah 

»ko bom velik«, nikoli nisem predstavljal, da bom na koncu izobraževanja tak kot Peter. 

Vedel pa sem, da mi lahko pomaga razviti se na analognem področju, kar se bo potem na 

novo integriralo z mojimi dobrimi verbalnimi sposobnostmi.  

 

Petrov manjši poudarek na digitalnem se je kazal tudi v teoretskih debatah, kjer je dokaj hitro 

izgubil motiv in jih z zamahom roke zaključeval, medtem ko sem se jaz komaj dobro ogrel. 

Tudi v izobraževanju je vedno znova kritiziral načine terapevtskega dela, ki so »teoretski«, 

kot jih je imenoval. Nasproti tem je postavljal pristop, ki temelji na čutnem, senzornem. 

Izogibal se je interpretiranju in analiziranju, na prvo mesto je postavljal akcijo, insceniranje, 

situacijsko komiko, dogodke z estetskimi in humornimi kvalitetami, ki čim bolj nagovorijo 

vse naše čute. Klasična struktura njegovih terapevtskih seans je zato: nekaj minutni pogovor 

na začetku, v katerem se na kratko osvetlijo pozitivni premiki od prejšnje seanse, nato pa sledi 

osrednji del srečanja, za katerega se stole umakne, terapevt in klienti vstanejo in skupaj nekaj 



uprizorijo. Lahko položijo vrvi za reko življenja, lahko je to kip ali posebna postavitev stolov 

v okviru rituala sprave, lahko se dramatizira v okviru določene metafore (npr. levja družina ali 

rdeč dirkalni avto za hiperaktivne otroke). Na koncu seanse se za par minut klienti spet 

usedejo in ocenijo srečanje iz vidika, kaj jim je pomagalo. 

 

Ne samo delo s klienti, tudi njegova izobraževanja so bila podobno strukturirana. Učenje 

teorije je bilo drugotnega pomena, čeprav nam je za vsako učno enoto dal obsežni seznam 

priporočene literature in prinesel polne zaboje knjig, da smo med seminarji lahko listali po 

njih. Računal je, da bomo brali na podlagi lastnega zanimanja. V urniku ni predstavitvam 

tega, kar je kdo prebral, naklonil niti ene ure. V vsakem letniku je bilo dovolj, da so edukanti 

napisali krajši esej. Za zaključni izpit je bil prav tako dovolj povzetek ene knjige, glavni del 

izpita pa je bil prikaz nekaj primerov uspešnih obravnav. To pa seveda ni pomenilo, da Peter 

ni veliko bral. Ko je pred leti naši fakulteti poklonil okoli tisoč knjig iz svoje knjižnice, sem 

videl, kako skrbno je z barvnimi svinčniki podčrtoval, kar je prebral.  

 

Mojster didaktike s poudarkom na analognem 

 

Peter me je vključil v skupino okoli dvajsetih kolegic in kolegov. Odkar je leta 1977 ustanovil 

Nemško združenje za družinsko terapijo in svetovanje (VFT – Verein zur Förderung der 

Familientherapie und Beratung), je bila to že dvaindvajseta učna skupina. Večdnevni 

seminarji so bili na dva do tri mesece v Petrovi podeželski hiši v Höhenbergu, ki je bila 

skromno, a prijetno urejena. V njej sem lahko neposredno začutil zgodovino, o kateri nam je 

govoril Peter: o času, ko je bilo to kmečko poslopje in o spremembi, ko je vanjo pljusknil val 

novega družbenega gibanja leta 1968 in sedemdesetih let. V vsakem prostoru so ostali sledovi 

izkušenj, ki si jih je Peter nabral kot alternativni umetnik, predvsem kot član skupine Akcijski 

prostor 1 (glej sliko 2) in z življenjem v komunah oziroma stanovanjskih skupnostih. Na 

stenah sob, v katerih smo spali po dva do štirje, so bile umetniške fotografije, slike in grafike, 

v katerih je bil ujet dragoceni duh kulturne revolucije šestdesetih.  

 

Sami smo si kuhali in sami pospravljali. Peter je dajal jasna navodila glede skupnega reda, ki 

je hitro pripomogel k ustvarjanju duha bivalne komune. Trikrat na dan smo imeli skupne 

obroke, kjer so potekale živahne debate. Ob večerih smo se lahko umaknili v svoje sobe ali pa 

smo se družili v veliki dnevni sobi, se pogovarjali, poslušali glasbo, včasih tudi zaplesali. 

 



 

Slika 2: Eden od projektov Akcijskega prostora 1, katerega slika je bila obešena v Petrovi 

seminarski hiši v Höhenbergu.  

 

Petrova didaktika, v kateri je bilo razmerje med digitalnim in analognim seveda odločno v 

prid drugemu, je dobro dopolnjevala mojo izkušnjo prvega psihoterapevtskega izobraževanja, 

ki sem ga opravil v drugi polovici osemdesetih let pri Grahamu Barnesu v Zagrebu. Graham 

je briljanten znanstveni um in najboljši predavatelj, kar sem jih do zdaj srečal, medtem ko so 

bile Petrove besedne razlage vedno relativno skopo odmerjene. Ko je na primer uvedel pojem 

»konstruktivizem«, sem pričakoval zanimivo predavanje, pa je podal le kratko definicijo, nato 

pa takoj povabil kolegico, da pove dva stavka o nekem prijetnem spominu, ko je bila otrok. 

Ko jo je dejansko po dveh stavkih prekinil, je moral vsak v skupini povedati, kakšna slika se 

mu je vzbudila ob tem. Seveda je imel vsak svojo, lahko smo slišali dvajset različnih odzivov 

oziroma konstruktov. Peter je preprosto komentiral: »Vidite, to je konstruktivizem!« Potem je 

še na kratko podal par zgledov iz vsakdanjega življenja, kako na primer v zaljubljenosti 

konstruiramo podobo ljubljene ali ljubljenega na tak način, da ima v sebi malo resničnega. Iz 

tega je izpeljal jedrnato, skoraj aforistično konstruktivistično ugotovitev: »Nikoli ne moremo 

res razumeti drugega, kot on ne more nas. Možni so le plodni ali boleči nesporazumi.« In tako 

smo brez (akademske) debate s pojmom konstruktivizem v edukaciji opravili. 

 

Seminarji so imeli jasno strukturo. Poudarek je bil na izkustvenem učenju. Za vsako učno 

enoto, ki je trajala tri do štiri šolske ure, je napravil kratek teoretični uvod in nam razdelil 

delovne liste. Nato je demonstriral določeno vajo ali terapevtsko tehniko, ki smo jo potem 

vadili v trojkah. Učne enote so se smiselno nadgrajevale v pregledno celoto (glej program 

izobraževanja v prilogi 1) in od njih Peter ni odstopal niti za milimeter. Tudi to je bila zame 

dragocena izkušnja na drugem polu, saj je bil nasprotno Graham učitelj, ki je ustvarjal 

seminarje med hojo, tako da so bile vsebine ohlapno napovedane, nepredvidljive in je bilo 

veliko prostora za nepričakovane obrate, dodatke, preskoke. Če smo med seminarjem 

slušatelji pokazali interes, ki je šel v drugo smer od tistega, kar je pred seminarjem Graham 

načrtoval, je lahko v trenutku spremenil kurz in sledil našemu zanimanju. Bil je skrajno 

odziven na naše povratne informacije. Tako je velikokrat ponoči sestavil popolnoma novo, 



sveže predavanje glede na seminarsko dogajanje prejšnjega dne in si izmišljal nove vaje. 

Seveda tudi celotnega štiriletnega izobraževanja ni v isti obliki nikoli več ponovil.  

 

Na drugi strani pa je bil Peter s svojim konstruktivno obsesivnim nemškim redom, v katerem 

so se vsebine in učne enote iz leta v leto, iz generacije v generacijo, ponavljale, pa vendar ta 

red ni bil zadušljiv, saj je bilo v njem dovolj prostora za novo in za kreativnost. Ker si je Peter 

prizadeval, da bi dobil čim bolj popoln vpogled v njegov način poučevanja, sva imela po 

vsakem dnevu seminarja individualno konzultacijo, v katerih sem videl, da si za vsak dan piše 

in riše (tudi njegovi zapiski so bili v veliki meri analogni), kaj je bil izkupiček učnega procesa 

skupine. Tako sem videl, da je učne enote stalno dopolnjeval in spreminjal. Osnovni gradniki 

izobraževanja so ostajali nespremenjeni, detajli, kako jih je izpeljal, pa so se stalno 

spreminjali. Zato je tudi stalno dopolnjeval delovna gradiva in odkrival nove in nove 

možnosti analogne ponazoritve ključnih sistemskih konceptov in metod. 

 

V meni so se Grahamovi in Petrovi vplivi zlili v dragocen amalgam. Grahamova maksima je 

bila: »Z vsakim klientom na vsaki seansi razvij nekaj novega.« Petrova pa: »Dokler deluje, 

ponavljaj. Ko ne deluje več, odkrij nekaj novega.« Zato mi je bilo v olajšanje, ko mi je enkrat 

na superviziji, kjer sem spet izumljal nekaj povsem novega, rekel: »Miran, ne bodi preveč 

kreativen. Dokler določena domislica deluje, ponavljaj!« To mi je bilo v olajšanje, saj je bil 

Graham (za moje pojme preveč) kritičen do učenja tehnik in procedur, ker naj bi omejevale 

terapevtovo in klientovo ustvarjalnost, Peter pa je v njih videl strukturo, znotraj katere se je 

vseeno možno dovolj dobro prilagajati potrebam vsakega klienta.     

 

Naj podam še en primer vaje, ki jih je, podobnih, razvil na desetine. Na uvodnem seminarju 

nam je z njo domiselno odprl helikopterski pogled na ključne značilnosti psihoterapevtskega 

procesa. Ponudil nam je rdeče liste, ki so predstavljali probleme, in zelene liste za rešitve. 

Lahko smo jih razrezali na manjše kose, če smo hoteli s tem ponazoriti večje ali manjše 

probleme oziroma rešitve. Lahko smo jih tudi pomečkali, da bi s tem prikazali omalovažujoč 

odnos do problemov ali rešitev. Ene smo nosili tako, da so bili vidni, druge pa smo lahko 

skrili v žepe ali pod obleko. Nato smo se postavili v dve vrsti drug nasproti drugemu, tako da 

je bil eden v vlogi terapevta, drugi klienta. Vaja je potekala v tišini, nihče ni smel spregovoriti 

niti besede do zaključne refleksije po koncu vaje. Komunicirali smo lahko samo z gibi, 

mimiko in s pomočjo rdečih in zelenih listov. V vlogi klienta nas je seveda terapevtu večina 

ponudila problemski rdeči list, le tisti, ki so se odločili, da bodo svoje težave zanikali, so se 

držali zelenih. Lahko smo tudi izbirali, ali bomo takoj ponudili največji problem ali manjšega. 

Prav tako smo lahko ponudili ali pa skrili, da smo že našli kakšno rešitev. Z zmečkanimi listi 

smo lahko pokazali, da problemov ali rešitev ne jemljemo resno. Tudi terapevt je lahko takoj 

začel ponujati večje ali manjše rešitve, ali pa se je odločil, da bo počakal in da bo morda celo 

ponudil kakšen svoj problem kot primer, da so tudi njemu znane podobne stiske, kot jih 

doživlja klient.  

 

Peter je celi vaji dajal ritem, tako da smo bili par minut v začetni fazi terapije, nato je sledila 

faza, ko so se pri klientu pojavili prvi uspehi in je s simboličnim posredovanjem zelenih listov 

terapevtu poročal o rešitvah, ki jih je našel. Naslednja faza je bila kriza, recidiv, ko so se 

simptomi znova pojavili, morda celo močneje kot na začetku terapije. Zadnja faza je bila 

stabilizacija pozitivnih terapevtskih sprememb in slovo. Preprosta, a učinkovita vaja, preko 

katere se lahko začetnik v nekaj minutah preko neverbalne komunikacije in akcije nauči o 

nekaterih ključnih vidikih terapevtskega procesa in o svojem stilu v vlogi pomagajočega. Ali 

na primer klienta hitro zasuje z nasveti in rešitvami, ali zna počakati, da klient sam postopno 



pride z večjimi problemi, potem ko je terapevta preveril z manjšimi, in da klient sam najde 

svoje rešitve. 

 

 
 

Slika 3: Nemška edukacijska skupina, v kateri sem sodeloval (na sliki skrajno levo) tri leta, v 

igrivem razpoloženju na seminarju v Höhenbergu leta 1998. S čohljanjem po glavah kažemo, 

kako je na nas naredila pozitiven vtis vaja masaža glave, ki nam jo je Peter demonstriral za 

terapevtsko delo s pari in ki se je potem tudi v moji praksi odlično obnesla (foto Peter 

Nemetschek).  

 

Petrov program je od edukantov hitro zahteval, da so začeli s praktičnim delom. Po dveh 

uvodnih seminarjih smo že imeli pripravo na supervizijo v živo in nato prve dneve prakse, ko 

smo delali s klienti pred opazovalci v prisotnosti supervizorja. Sam nisem delal z nemškimi 

klienti, ampak sem svojo prakso z družinami opravljal v Ljubljani, kamor je zato enkrat na 

leto prihajal Peter, da bi me supervidiral v živo. Prav to, da smo relativno hitro začeli z delom 

s klienti, je dajalo izobraževanju posebno intenziteto in spodbujalo našo motiviranost za 

vadenje pogovornih veščin. Urili smo se tudi v trojkah med seminarji. Večkrat sem se čudil, 

kako hitro so nemški kolegi, med katerimi so bili nekateri popolni začetniki, napredovali prav 

v praktičnem delu z družinami.   

 

Peter ni bil edini, ki je vodil seminarje in supervidiral. Tim učiteljev je takrat štel osem 

članov. Kljub temu, da so se vsi držali dogovorjene strukture in vsebin učnih enot, pa so se 

vseeno s svojimi različnimi stili med sabo dobro dopolnjevali. Žal je proti koncu devetdesetih 

let prišlo v timu do hude krize, zaradi katere je potem Peter izstopil iz društva, ki ga je 

ustanovil. 

   

Suha postelja 

 

V edukacijski skupini smo se v spodbudnem okolju hitro povezali in razvili zaupanje. Tako se 

je bilo potrebno kar podvizati, da si prišel na vrsto, če si hotel biti v vlogi klienta za Petrovo 

demonstracijo. Ko mi je spomladi 1995 to prvič uspelo, sem izpostavil problem, da sin Miha, 

ki je bil takrat star pet let, še vedno lula v posteljo. Peter je povabil še kolegico, ki se je 

vživela v vlogo žene Nataše in kolega, ki je bil v vlogi Miha. Tako je na mojem primeru s 

pomočjo igre vlog demonstriral delo z družino, ki se obrne po pomoč zaradi otrokove 

enureze. »Ne zaradi enureze! Ampak zato, ker želijo suho posteljo!« zaslišim Petrov glas, ki 

me opominja, naj zamenjam v patologijo usmerjen način govora z izražanjem, ki je usmerjeno 



v rešitev. »Prav tako ne reci človeku, ki je odvisen od alkohola, naj neha piti, ampak naj se 

(pre)usmeri v pitje iz pravih steklenic, v katerih so voda ali sokovi…« je še rad dodal. 

 

V skladu s sistemskim pristopom je Peter v pogovoru hitro prenesel težišče od nosilca 

simptoma, v tem primeru Mihe, na celoten družinski odnosni sistem. Razkrilo se je, da sem 

kot oče preveč odsoten. Ob tem sem zardel, postalo mi je nerodno in začutil sem se krivega. 

»Ali je Mihova težava res na nek način klic po očetu? Kako je mogoče, da še nisem pomislil 

na to, saj sem strokovnjak…« me je prešinilo. In že je Peter pomagal dvigniti moj moški 

ponos, ko je kolegici v vlogi Nataše rekel, da je jasno, da gre pri lulanju dečkov za moške 

spolne organe in da je oče v tem primeru bolj kompetenten od mame: »Zato, prosim, dovoli, 

da nekaj stori Miran! To so moške zadeve.« 

 

Nato je vstal, vzel lok, ki je ležal v kotu sobe med terapevtskimi pripomočki, obesil tarčo na 

kavelj na steni in povabil kolega, ki je bil v vlogi Mihe, da ga posnema. Pokazal mu je, kako 

naj prime lok, vloži puščico, napne tetivo in tako naprej. Medtem je pripovedoval zgodbo o 

indijanskem dečku, ki se uči streljati z lokom, ker se želi čim prej pridružiti odraslim na lovu 

(glej 33. poglavje v knjigi z naslovom Suha postelja, streljanje z lokom in nekaj neprijetnih 

zgodb). Kar okoli pol ure je tako Miha stal in vedno znova napenjal lok in zadrževal strel z 

močno napetimi mišicami. Ker sem imel za sabo poglobljen trening iz hipnoterapije po 

Miltonu Ericksonu, mi je postalo v trenutku jasno, da je celotna procedura streljanja z lokom 

metafora za kontrolo mišic v mehurju na indirekten način. 

 

Ob koncu seanse je prosil Natašo, da skupaj z Mihom za vsako noč, ko bo postelja ostala 

suha, narišeta sonček. Tako je ni popolnoma izključil, kar bi seveda težko sprejela. Meni je 

naložil, naj kupim dober lok in ob učenju streljanja govorim podobne sugestije, kot jih je on 

na seansi. Bil sem navdušen nad idejo in sem dodal, da mu, preden zaspi, rad pripovedujem 

pravljice, in da bi lahko tudi te priložnosti izkoristil, da kreiram zgodbe, v katerih se bo 

pojavljala tema mokro – suho, kar je Peter podprl. To sem potem tudi naredil in na primer 

govoril o poplavah in kako se je potem vse posušilo. Mihu so bile zgodbe takoj všeč in je 

želel, da mu jih ponavljam. 

 

V Münchnu sem takoj po seminarju v specializirani trgovini kupil dober lok in puščice. Po 

povratku domov sva z Mihom začela hodit na polje in vadit streljanje. Miha je bil seveda 

navdušen, ne samo zaradi streljanja, ampak tudi zato, ker sva bila več skupaj. V relativno 

kratkem času je bila postelja vse bolj suha, dokler se ni problem popolnoma rešil.  

 

Ob pisanju tega spomina sem poklical Natašo in Miho in ju vprašal, če se spomnita, kaj je 

takrat pomagalo. Nataša je komentirala: »Vesela sem bila, ko si mi po seminarju z vnemo 

poročal, da je Peter poudaril tvojo očetovsko vlogo in moško zavezništvo z Mihom. Zdelo se 

mi je, da je zadel žebljico na glavico.« Najbolj se je spomnila sončkov, ki sta jih risala skupaj 

Mihom in tudi njemu samemu je to najbolj ostalo v spominu: »Sončke sem doživel kot 

nagrado.« Veliko mu je tudi pomenilo, da smo ob selitvi iz stanovanja v bloku v vrstno hišo 

odnesli sončke, ki sta jih risala na karton, s seboj. Da bi bilo streljanje z lokom, ki mu je tudi 

ostalo v spominu, kakorkoli povezano s treningom za suho posteljo, pa mu ni bilo jasno do 

klica, ko sem mu razložil, v čem je analogija. Predvidevam pa, da mu je pomagalo na 

nezavedni ravni. 

 

Spolne zlorabe 

 



Eden glavnih izkupičkov mojih učnih let s Petrom je, da so se mi odprle oči za problematiko 

spolnih zlorab, za katero sem bil pred sodelovanjem z njim praktično slep. Opisal bom dva 

ključna dogodka, ki sta mi jo pomagala uzreti, seveda pa je bilo potem potrebno še veliko 

malih korakov učenja, da sem razvil kompetentnost za psihoterapevtsko delo z žrtvami in 

storilci.  

 

Prvi se je zgodil na t. i. »seks seminarju«, kot smo ga kratko imenovali edukanti. Uradni 

naslov se je glasil Seksualna terapija in terapija para. Ena ključnih vaj je bila pogovor v 

ženskem in nato moškem krogu, kjer smo dobili navodilo, naj podelimo svoje izkušnje o 

lastnem razvoju spolnosti od otroških let do takrat. Na delovnem listu smo dobili vprašanja, ki 

so nam lahko bila pri tem v pomoč (glej tabelo 1; gre za dopolnjeno verzijo, saj sem kasneje 

za delo s klienti in edukanti dodal še nekaj vprašanj iz Charltonove knjige o reševanju spolnih 

problemov). V prvi rundi smo bili moški opazovalci, nato smo se zamenjali, za zaključek vaje 

je sledil pogovor v veliki skupini. Kot praktično vse vaje, ki smo jih delali v izobraževanju, 

naj bi tudi to kasneje uporabljali pri delu z družinami: 

 

 

 

 

 

 

Petrovo izhodišče je bilo, da se tudi po t. i. »seksualni revoluciji« ne zgodi pogosto, da bi 

odrasli otrokom zaupali čustvene plati svojega spolnega razvoja. Otrokom pa je vsekakor laže 

odraščati, če starši z njimi podelijo tiste izkušnje, ki so jim pomagale, da so se v svetu 

spolnosti bolje znašli. Pri delu z družinami je tudi ugotovil, da osvetljevanje izkušenj teče 

laže, če v krog sedejo samo družinski člani istega spola, medtem ko jih nasprotni spol zgolj 

posluša.      

 

 

Tabela 1: Vprašanja za pogovore o spolnosti in ljubezni (iz gradiv za seminar Petra 

Nemetscheka in iz Teri Quatman, Razgovor i razmišljanje o seksualnosti. V: Charlton, R. S. 

(ur.) (2004). Rješavanje seksualnih problema. Zagreb: Profil International: 26-58.) 

 

Družinsko / kulturno ozadje 

 

 Kdo je bil v tvoji družini/doma, ko si odraščal/a? Kakšno je bilo življenje? 

 Kakšna je bila mama v svoji spolnosti, goloti, besednem izražanju o seksu? 

 Kakšen je bil oče v svoji spolnosti, goloti, besednem izražanju o seksu? 

 Katera so bila tvoja najzgodnejša izgovorjena spolna sporočila? Mamina? Očetova? 

Katera so bila tvoja najzgodnejša neizgovorjena sporočila? Kako je bilo z goloto?  

 Koliko so bili tvoji starši v tvoji prisotnosti spolni? Koliko ti je bilo to prijetno? 

 Kakšno je tvoje versko/kulturno ozadje in sporočila? 

 Katerih zgodnjih spolnih izkušenj se spomniš (npr. igra Doktor; radovednost v zvezi z 

lastnim telesom in telesi sovrstnikov ali sorojencev; kdaj in kako si opazil/a, da si 

deček ali deklica)? Koliko si bil/a takrat star/a (sam s seboj, s sorojenci, hišnimi 

ljubljenčki, z drugimi istega spola, z drugimi drugega spola, v mešanih skupinah)? 

Kako si se počutil/a v zvezi s tem? Kako si prenašal/a sram in po drugi strani 

radovednost? Kako so starši postavljali meje? Kakšna je bila tvoja vloga? Si se 

poskušal/a skrivati? So te kdaj ulovili? Kakšne so bile posledice? Kakšen občutek 

imaš, ko se o tem naglas pogovarjaš? 

KROG ŽENSK 
mati - hčere 

 

KROG MOŠKIH 
oče - sinovi 



 Koliko si bil/a »ženskasta« deklica ali »dečkasti« deček? Do kakšne mere te je zmedlo 

doživljanje lastnega spola? 

 Ali si imel/a kot otrok spolne izkušnje z odraslimi? Ali si to kdaj za nekaj časa 

potlačil/a v nezavedno? Kje si v premagovanju travme teh doživetij? 

 

Puberteta 

 

 Opiši svoje doživljanje pubertete: (prva) menstruacija – postajam ženska!!, nočni 

izlivi/erotične sanje – postajam moški!!, telesne spremembe, pritiski, občutki, ki si jih 

doživljal/a ob vsaki od teh tem. Kaj si opažal/a pri prijateljih/cah? Katera vprašanja ste 

si postavljali? 

 Kakšne uspehe in neuspehe si imel/a pri zmenkih in pri zvezah: prvi poljub, platonske 

ljubezni, sram, radovednost, užitek? 

 Opiši svojo prvo spolno izkušnjo z drugo osebo. Kakšen vtis je to pustilo v tebi? S 

kom si se pogovarjal/a o tem? 

 

Odraslost 

 

 Kaj ti je na tvojem telesu všeč in kaj ne? 

 Koliko so te zadovoljile tvoje glavne heteroseksualne ali homoseksualne zveze? Kaj 

so bile najbolj pozitivne spolne izkušnje tvojega življenja? Kaj je bila najbolj 

negativna spolna izkušnja tvojega življenja?  

 Imaš spolne fantazije? Opiši jih! 

 Kakšen je tvoj spolni življenjski stil/vedenje, vključno s pomembnimi spremembami? 

Kakšne so tvoje trenutne spolne aktivnosti, nagibi, kako jih uresničuješ? 

 Kako se ti in tvoj partner/ka pogovarjate o svojih spolnih odnosih? 

 Kakšna je tvoja osebna teorija glede biseksualnosti in homoseksualnosti? 

 Ali si imel/a zdravstvene probleme (npr. neplodnost), ki so vplivali na tvojo spolnost? 

Imaš zdaj spolne probleme? Ali si jih imel/a v preteklosti? Kaj si v zvezi z njimi 

ukrepal/a? 

 Ali je v tvoji spolni aktivnosti prišlo do sprememb zaradi spolno prenosljivih bolezni? 

 Kaj misliš, kakšna bo tvoja spolnost v prihodnosti? 

 Katere vzorce prepoznaš, ko pregleduješ svojo spolno zgodovino? Kaj ti je všeč in kaj 

bi želel/a še izboljšati? 

 

Kot strokovnjak/inja, psihoterapevt/ka 

 

 Kako se kot terapevt/ka učiš spremljati druge pare v njihovi spolnosti in ljubezni? 

Kakšne izkušnje imaš pri psihoterapevtskem delu, ko obravnavaš spolnost in ljubezen? 

 

 

Oddahnil sem se, da nismo bili prvi na vrsti moški. Kolegice potem niso samo prebile ledu 

začetne zadrege, ampak sem bil kar šokiran, koliko odkritosti so bile sposobne. Še posebno, 

ker se je pokazalo, da jih je od štirinajstih kar osem imelo relativno hude izkušnje spolne 

zlorabe, medtem ko so ostale poročale o bolj mehkih oblikah spolnega nadlegovanja. 

Priznam, da me je postalo kar sram, da sem moški. Bolj kot kdajkoli sem se zavedel, da živim 

v kulturi, ki je kljub humanističnemu napredku še vedno preveč seksistična, v kateri moški, 

gledano na splošno, kljub vse večji enakopravnosti žensk in kljub emancipatornim 

prispevkom feminističnih gibanj še vedno daleč prepogosto neobčutljivo prestopamo meje. 



Spomnil sem se, kako sem kot najstnik od starejših dobival nauke in spodbude: »Če ti ženska 

reče ne, pomeni, da si želi.« Temu načelu sem potem zvesto sledil v svojih »osvajanjih«, ki 

jih ni bilo malo, saj mi je kri kot vsem mladostnikom vrela od testosterona. Na ozadju 

bolečine, ki se je odprla v ženskem krogu, nenadoma nisem bil več ponosen na svoje 

mladostne podvige in sem se kasneje tudi opravičil vsem kolegicam in preko njih vsem 

ženskam, ki sem jih nadlegoval. 

 

Ko smo v notranji krog sedli moški, pa je sledilo še drugo presenečenje. Od osmih kolegov so 

imeli kar trije izkušnjo spolne zlorabe. Naenkrat so se mi zazdele vse moje stiske, zadrege in 

težave na področju spolnosti relativno nedolžne in mi tudi ni bilo težko podeliti, kako sem kot 

najstnik in študent imel probleme s prezgodnjim izlivom, o čemer v tako veliki skupini nisem 

še nikoli spregovoril.  

 

Zavedel sem se, da sem imel kar srečo v svojem učenju na področju spolnosti. Naenkrat se mi 

je namreč obrnila perspektiva: tisto, kar sem do tega pogovora doživljal kot problematično 

oziroma kot svojo šibkost, sem zagledal v veliko bolj pozitivni luči. Do takrat sem na primer 

mislil, da je bila moja izkušnja prvega koitusa pri osemnajstih letih relativno pozna in da sem 

bil preveč obotavljiv in neroden. Ko pa sem slišal, kako so kolegice in kolege boleče 

zaznamovale prezgodnje izkušnje spolnih odnosov, sem jasno začutil, da je imel moj spolni 

razvoj v mladostništvu, od prvega poljuba do prvega koitusa nek naraven ritem. Kot da me je 

vodila neka notranja modrost in ne (samo) šibkost. Naenkrat se mi je moj prvi dolgotrajnejši 

odnos pri sedemnajstih letih s punco, ki mi je dovolila samo peting in sem bil stalno 

frustriran, da ni privolila na koitus, tako da sva se prej razšla, kot je prišlo do njega, zazdel 

prav zaradi tega dragocen. Manj je bilo v bistvu več. Iz primerjave s kolegi sem tudi spoznal, 

da sem se skozi svoje težave s prezgodnjim izlivom veliko naučil o svojem telesu, o čutenju, o 

razlikah med žensko in moško spolnostjo, veliko več, kot če teh problemov ne bi imel. 

 

Drugi ključni dogodek, ki mi je odprl oči v zvezi s spolnimi zlorabami, pa se je zgodil na 

superviziji v živo, ko je Peter prišel v Ljubljano. V času svojega izobraževanja sem bil 

intenzivno vključen v obravnavo družine, kjer je (imenoval jo bom) Lucija, stara okoli dvajset 

let, razvila odvisnost od heroina. Kot terapevti smo delali trije, poleg mene še Bernard Stritih 

in Mojca Lorbek, saj so poleg družinskih pogovorov potekali še individualni pogovori z 

Lucijo in starši. Vključen je bil tudi študent, prostovoljec, ki je Luciji pomagal z druženjem in 

pri študiju. Lucija se je tudi več let udeleževala terapevtskih taborov, kjer je postopno začela 

pomagati kot prostovoljka. 

 

Ko sem vodil družinsko terapevtsko srečanje, sem imel občutek, da se je zataknilo. Lucija je 

bila izogibajoča in zadržana, v svojih odgovorih kratka, večkrat so jo oblile solze, ki jih je 

poskušala pogoltniti in ostati močna. Starša sta se izmenjevala v vlogi svetovalca, ki ima 

stalno nove ideje, kaj vse bi morala hčerka narediti, da bi se stvari izboljšale. Težko ju je bilo 

vračati k lastni bolečini, razočaranju in medsebojnemu skrhanemu odnosu, ki se je kazal tudi 

v očetovih občasnih skokih čez plot. Nikoli ne bom pozabil trenutka, ko je Peter nenadoma 

vstal iz stola v kotu sobe, pristopil k Luciji in jo vprašal, če lahko podeli skrivnost, ki jo že 

leta nosi v sebi. Zalile so jo solze. Nato ji je rekel, da je dobil jasen občutek, ko smo se v 

prvem delu seanse pogovarjali o njenih najstniških letih, da se je nekaj zgodilo med njo in 

stricem, maminim bratom, ki ga je sicer samo mimogrede omenila. Nastala je mučna tišina, 

Lucija je hlipala, starša sta stala kot kipa, jaz pa sem se spraševal, ali se je Petru zmešalo: kaj 

le pritiska na punco, kaj hoče na silo izvleči iz nje. Komaj sem se zadržal, da mu nisem pred 

vsemi rekel, da to, kar počne, ni v redu. Potem pa je Lucija spregovorila, kako jo je stric 

kakšno leto dni spolno zlorabljal. Še vedno se mi je zdelo, da sanjam in da si Lucija izmišlja. 



Imel sem občutek, da sem jo v dveh letih, kolikor smo že delali z njo in družino, dobro 

spoznal in da bi mi gotovo povedala, če bi bilo to res. Tako mi je bilo v olajšanje, da je Peter 

prevzel vajeti v svoje roke in sam speljal seanso do konca, jaz pa sem čakal na analizo po 

srečanju, še vedno zmeden in v velikih dvomih v verodostojnost Lucijine izpovedi. Tudi 

starša sta bila podobno šokirana in nejeverna. 

 

Kar se je potem zgodilo na analizi seanse, pa je bila več kot pika na i. Bila je prelomnica, po 

kateri je dokončno padel zastor z mojih oči. Srečanju je poleg Bernarda in Mojce 

prisostvovalo dvanajst opazovalcev, v glavnem kolegice in prostovoljne sodelavke iz 

tabornega projekta, ki so Lucijo dobro poznale. Peter je najprej povabil vse, predvsem ženske, 

da podelijo svoj osebni odziv, kaj se jih je osebno dotaknilo, šele nato naj bi se lotili 

strokovne analize seanse. Podobno kot na seks seminarju je nato osem kolegic spregovorilo o 

lastnih izkušnjah spolne zlorabe, od bolj mehkih do precej trdih. Nisem mogel verjeti svojim 

ušesom, saj sem z mnogimi tesno sodeloval že leta dolgo in se je med nami razvila relativno 

visoka stopnja zaupanja. Stalno smo tudi delali na sebi v okviru t. i. skupin za samopomoč za 

prostovoljne sodelavce. Pa o tem še nikoli niso spregovorile. Ena od njih je bila tako 

pretresena, da ji je Peter ponudil takojšnjo intervencijo in je potem v dobri uri speljal klasično 

seanso z ritualom očiščenja. Supervizija v živo se je tako spremenila v intenzivno osebno 

izkušnjo vseh nas, pomagajočih. 

 

Opisana seansa je imela izredno dober učinek na potek dela z Lucijo in njeno družino. Peter 

nam je dal jasna navodila, kako naj nadaljujemo, in je spremljal naše nadaljnje delo kot 

supervizor. Seveda se je Lucijina izpoved pokazala kot resnična. Tudi starša sta to postopno 

spoznala. Mati je potem soočila svojega brata, ki je svoje dejanje zanikal, a to kljub temu ni 

omajalo materinega prepričanja v iskrenost Lucijine izpovedi. Luciji je veliko pomenilo, da 

sta starša stopila na njeno stran, postala je bolj asertivna in manj izogibajoča. Z leti je uspešno 

zaključila študij in se ni več zatekala k drogam. 

 

  
 

Slika 4: Peter Nemetschek leta 1998, ko je  na Fakulteti za socialno delo v Ljubljani izvedel 

seminar in supervizije v živo. Od leve: Bernard Stritih, Peter Nemetschek, Lea Šugman 

Bohinc, Bernarda Konjar in Miran Možina (foto Mojca Kramer). 

 

Tudi na odnose in dinamiko v skupini sodelavcev je imel Petrov poseg dobre učinke. 

Povečala se je stopnja čustvene povezanosti med nami, pri vseh pa je tudi zrasla motivacija za 

izobraževanje iz problematike spolnih zlorab in za bolj poglobljeno in sistematično delo na 



tem področju. Ob Petrovi pomoči smo tako razvili pristop, ki je bil takrat možen v slovenskih 

razmerah in seveda ni mogel biti kopija nemškega modela, kjer so v primerjavi s Slovenijo na 

tem področju bili in so še veliko pred nami.  

 

Provokacije, težke preizkušnje in paradoksi 

 

Peter se odlično znajde v delu s paradoksi in je gotovo največji provokator, kar sem jih srečal 

med terapevti. Včasih je pri delu s klienti in edukanti šel tako daleč, da mi je zastajal dih. V 

svoji knjigi o sistemski družinski terapiji na več mestih opisuje t. i. težke preizkušnje (angl. 

»ordeal therapy«, Haley, 1984). Na nas edukante so še posebno močan vtis naredile tiste, ki 

nam jih je demonstriral o delu z bulimičnimi klientkami, kjer so na seansi pod njegovo 

taktirko uprizorile napad žretja in bruhanja. 

 

 
 

Slika 5: Na seminarju o psihosomatiki leta 1998 v Höhenbergu trojka nemških kolegov 

simulira težko preizkušnjo s prenajedanjem in z bruhanjem (foto Miran Možina).  

 

Z moškim srednjih let, ki se je pogosto predajal samomorilnim fantazijam in je že poskusil 

samomor s tabletami, je na superviziji v živo insceniral njegov pogreb. Najprej ga je motiviral 

nekako takole: “Hočeš se torej ubiti, zato je prav, da to najprej zaigraš in s tem preveriš, ali to 

zares hočeš storiti.” Najprej je s klientom oblikoval kip, v katerem je z eno roko obtoževal 

sebe, z drugo pa na skrivaj tudi druge. Nato sta podrobno opisala način samomora, ki je bil v 

tem primeru z alkoholom in tabletami: »Čutiš, kako se ti srce ustavlja, dihanje pojema, vse 

bolj ti usihajo moči. Naenkrat začutiš impulz, da nočeš umreti, rad bi se premaknil, a ne 

moreš več, telo te več ne uboga in proti tvoji volji mučno prihaja smrt...« 

 

”Končno si obležal mrtev…. Kdo te bo našel?” Peter ga je spodbujal v podroben opis te 

situacije: ”Kdo te bo identificiral? Zamisli si, kako bo reagiral…” Nato je na tla položil odejo 

in klient je legel nanjo, v svoje ”zadnje počivališče”. Smrt mu je nato poskušal prikazati čim 

bolj neprijetno: ”Na prizorišče prispe pogrebna služba, roke ti nasilno sklenejo, pri čemer se 

prsti pogosto zlomijo…« 

 

»Nato te odpeljejo na obdukcijo. Tam ti prerežejo trebuh, presekajo ti rebra, prežagajo 

lobanjo… Izrežejo ti srce, jetra in vzamejo vzorce za analize… Iz lobanje vzamejo možgane, 



jih razrežejo na tanke rezine in prav tako vzamejo vzorce za analize… Potem te znova 

zakrpajo, zašijejo… Morda te zatem za nekaj časa dajo v hladilnik…« 

 

»Pred pogrebom te uredijo, oblečejo v obleko, odpeljejo v mrliško vežico... ob tebe postavijo 

dve sveči, zelenje in cvetje, h glavi postavijo križ, tvojo fotografijo.” Peter  je med tem, ko je 

to govoril, okoli postavil sveče in preproste simbole, da je postalo jasno, da leži v krsti. Nato 

je nadaljeval: »Na tvojo zadnjo pot do groba pridejo bližnji, sorodniki, prijatelji, znanci… 

Vsak, ki pride h krsti, da te zadnjič pogleda, ima svoj notranji monolog…« 

»Prosim, če lahko odigraš ta prizor, ko se prihajajo bližnji poslovit od tebe in na glas poveš, 

kaj si mislijo. Jaz ti bom pri tem pomagal…« 

 

Klient je moral vstati, izbrati je moral enega od opazovalcev, ki je potem vznak ležal v krsti, 

kot da bi šlo zanj. Nato sta s Petrom ponazorila notranje monologe pomembnih bližnjih: ”Kdo 

je prvi, ki pride h krsti?” 

Odločil se je, da je to žena: ”Prišla bo s cvetjem, ki ga ne maraš. Glasno joče, ampak kmalu 

bo pustila ljubimcu, da jo potolaži… Ti pa itak ne čutiš več solz… Kaj bo pisalo na žalnem 

traku venca?...” 

 

Nato je sledil sin, ki ga je Peter napovedal približno s temi besedami: »Tvoj devetletni sin ne 

ve točno, kaj se je zgodilo. Mamica do zdaj ni našla dobrega načina, da bi mu razložila. Je 

zmedena. Sinko še vedno misli, da si nekam odšel in da se boš vrnil. Hkrati mu je tesno pri 

duši, saj so vsi okoli njega tako žalostni. Čuti, da se je zgodilo nekaj tako resnega, kot še 

nikoli ni doživel. Obljubil si, da ga boš vzel s sabo na drsanje in si misli, da se bo to še 

zgodilo…«  

 

Nato je prišla mati in ker jo je imel klient rad, je Peter ponovno poskušal vzbuditi občutke 

krivde. Potem je nastopil oče, s katerim sta s klientom imela konflikten odnos. Peter je 

komentiral: »Pride z odvratnim šopkom cvetja in reče: 'Saj sem vedel, da bo takole končal. 

Vedno sem govoril, da iz tega fanta ne bo nič pametnega… Stalno je bil slabič, ženi sem 

stalno govoril, da ga razvaja… Zdaj je našel, kar je iskal. Maščevalo se je vsem, da me niso 

poslušali in ubogali. Prav sladko mi je pri srcu ob tem ...'« 

 

Nato so sledili še brat, sestra, prijatelji, pomembne osebe, vsi so ostali vsaj kakšnih pet minut. 

Predzadnji je prišel Peter kot terapevt in je izrazil svojo jezo: ”Svinjarija, zaradi tega norca 

bom imel na glavi še policijo (s tem je ozaveščal različne običajne čustvene reakcije, ki se v 

bližnjih prebujajo ob grožnjah s samomorom, npr. bes, nemoč itn.). Ne prinesem ti cvetja, 

kvečjemu koprive...« 

 

Nazadnje je prišel h grobu še klient sam in Peter mu je dal navodilo: »Spregovori naj tisti tvoj 

del, ki hoče živeti (stoje, s pogledom v ‘grob’)…« 

 

Peter je izkoristil tudi nas, opazovalce, tako da nam je dal navodilo, da si mora vsak zapomniti 

enega od pogrebnih govorov. Cel ritual smo potem ponovili, medtem ko je moral klient ležati 

popolnoma negibno v krsti, mi pa smo eden po eden odigrali pogrebne govore, s tem da je 

Peter še dodajal hipne domislice. Čim bolj verodostojno smo se poskušali vživeti v vloge 

staršev, brata, sestre, sorodnikov, sošolcev in prijateljev. Če poteka taka seansa brez 

opazovalcev, drugi krog ponovi terapevt sam, medtem ko klient leži v krsti. Ob koncu seanse 

je klient stopil iz svoje vloge, ‘spet živega’ smo ga pozdravili opazovalci v vlogah družinskih 

članov in prijateljev in ga intenzivno spodbujali.  

 



Peter je sledil principu, da je poskušal napraviti simptom, v tem primeru samomorilnost, za 

klienta čim bolj neprijetnega, kar je ključno načelo težkih preizkušenj. Zato je cel pogrebni 

ritual razvlekel na skoraj dve uri, klient pa je moral biti čim bolj mrtev, to je popolnoma 

negiben. Skušal je v njem vzbuditi čim več občutkov krivde do ljubljenih oseb, najbolj do 

sina, in občutke maščevanja do tistih, ki mu niso bili pri srcu. V ritual je namerno vgrajeval 

čim več dramatike, paradoksno krepil bolečino, npr. »pokrov krste pritiska, črvi že rijejo v 

njen les…«, da bi vzbudil odpor do samomora, preobrat, da bi sile življenja postale močnejše 

od sil smrti. 

 

Po seansi smo bili vsi opazovalci po eni strani pretreseni, po drugi strani pa smo imeli dober 

občutek, saj je klient večkrat prišel v stik s čustvi. Zajokal je, ko je prišel v stik s sinovo 

reakcijo, nasmejal se je na par mestih, kjer je Petru uspelo s črnim humorjem, na primer s 

koprivami, na koncu seanse pa je prišel v spravljivo razpoloženje. Peter nas je opozoril, da je 

pri kljubovalnem klientu dobro zaigrati na noto maščevanja, naj vendar tistim, ki mu niso pri 

srcu, ne privošči veselja (v tem primeru je bil to oče): maščuje se jim le tako, da živi.  

 

Čez nekaj mesecev smo se vsi veselili pozitivnih sprememb pri tem klientu, o katerih je 

poročala njegova terapevtka. Inscenacija pogreba je v njem pustila jasno konstruktivno sled. 

Tudi sam sem potem večkrat uporabil to dramatizacijo, tako v terapijah kot supervizijah, 

vedno z dobrimi učinki. 

 

V analizi seanse je Peter omenil tudi Franka Farrellyja (Farrelly in Brandsma, 1974), ki je 

postal v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja znan s svojo provokativno terapijo, v kateri je 

sledil načelu paradoksne okrepitve. Povedal nam je, da večkrat v obliki zgodb uporabi 

primere iz svoje prakse. Ko je na primer nek klient povedal, da razmišlja, da bi si prerezal 

žile, mu je Farrelly odvrnil: ”Lahko ti svetujem, kako se to res dobro naredi. Večina jih stvari 

ne izpelje najbolje. Roko vtakneš v primež, vendar ga ne zategneš preveč, da si ne stisneš žil, 

kajti potem kri ne bo mogla prav teči. Primež vseeno toliko priviješ, da se ne moreš več 

premakniti, sicer te lahko gon po samoohranitvi premaga, da roko umakneš. Britvica je za 

diletante, za ta podvig je pravo orodje sekira. Najti moraš še pravo mesto na roki…” in tako 

naprej. S takšno strategijo terapevt želi vzbuditi prikrite življenjske vzgibe, na primer umik 

roke. Del, ki bi rad živel, se upira. Pri klientu potem okrepimo stik s tem delom.  

 

Bolj nedolžna paradoksna intervencija, kjer še posebej rad posnemam Petra, pa je uporaba 

kamnov za ponazoritev teže, ki je pri klientih povezana z doživljanjem določenega simptoma 

oziroma sindroma, na primer depresije. V svoji ordinaciji imam po Petrovem zgledu nekaj 

granitnih kock in velike kamne, ki sem jih s tem namenom nabral ob Nadiži. Še posebno 

»praktično« je pri ženskah, ki imajo rade torbice. Za nalogo jim večkrat naložim, da morajo 

nadiški kamen do naslednje seanse stalno nositi s seboj. Nato mi morajo poročati, kaj se jim je 

ob tem porajalo. Pomemben princip t. i. »domačih nalog« s paradoksno vsebino je, da klientu 

ne razložimo, zakaj mora to narediti. Pomembno je le, da ujamemo oziroma z njim 

soustvarimo trenutek, ko je dovolj motiviran, da nalogo izpelje, potem že sam zase ugotovi, v 

čem je poanta.  

 

Strokovnjaki v narativnih pristopih zagovarjamo tak način dela s konceptom eksternalizacije. 

Če si lahko predstavljam svojo težavo ali simptom kot kamen, jo eksternaliziram, kar prinese 

določene prednosti, saj lahko z njo nekaj naredim. Če mi na primer depresivna pacientka z 

rahlim občutkom krivde poroča, da me ni ubogala ves teden, ampak en večer kamna ni nosila, 

ker je šla na koncert in ga v svojo večerno torbico ni mogla stlačiti, odigram, medtem ko 

nagubam čelo in nejeverno niham z glavo sem in tja, zaskrbljenost: »Ne vem, kako bo s to 



najino terapijo, če ne boš izpeljala najinih dogovorov. In da tako na lahko za en večer odložiš 

svojo depresijo?« ☺ Ko se ji posveti, se oba nasmejiva. Nato še dodam, da znanstveniki 

pravijo, da nekaj sekund smeha odtehta nekaj ur terapevtskega pogovarjanja, kar pomeni, da 

bo prihranila precej denarja.☺ 

 

 
 

Slika 6: S Petrom Nemetschkom pred njegovo hišo v Höhenbergu avgusta 2015. V rokah 

drživa težke kamne, ki jih Peter rad uporablja kot simbole za terapevtsko delo (foto Zlatko 

Vršič). 

 

Rekonstrukcija družine 

 

Peter se je učil metode rekonstrukcije družine pri Virginii Satir. Njeni tovrstni seminarji so 

bili maratonski, lahko so trajali tudi mesec dni. Sam je potem razvil svojo veliko bolj 

kompaktno in učinkovito strukturo, v katero je integriral Reko življenja in svojo modifikacijo 

dela z genogramom in s kipi. V njegovem programu je imela rekonstrukcija družine osrednjo 

vlogo tudi zato, ker je zahtevala s strani edukantov največ priprav. V zadnjih letih jo v našem 

programu sistemske terapije na Fakulteti za psihoterapevtsko znanost odlično vodi Leonida 

Kobal. Tudi naši študentje ocenjujejo, da je to najintenzivnejši seminar, kar so jih doživeli.  

 

V pripravah mora vsak udeleženec izdelati podroben genogram s podatki in zgodbami, do 

katerih pride z intervjuji z vsemi bližnjimi in sorodniki najmanj za tri do štiri generacije nazaj. 

Pri tem je posebej pozoren na naslednje vidike: 

 

 Pri katerih osebah v preteklosti se pojavijo njegove/njene lastnosti, tako pozitivne kot 

negativne? 

 Kakšno funkcijo so imele? K čemu so spodbujale, pred čim varovale? 

 Kje je prišlo do preobrata, npr. varčen/skopušen, radodaren/zapravljiv? 

 V kakšnem zgodovinskem kontekstu je prišlo do preobrata? 

 V katerem svetovno političnem obdobju je prišlo do rojstev, splavov, sorojencev, 

pubertete, porok, smrti itn.? 

 Kateri so pomembni družinski dogodki, npr. nakup hiše, bankrot? 

 Kakšni so časovni mejniki? 

 Katera sporočila, pravila, strategije preživetja, življenjska rekla, scenariji so pogosti? 



 Ali obstajajo kakšne prerokbe in napovedi v smislu iz tebe bo še…., iz tebe ne bo 

nič…, v naši družini bo še kakšen svetnik, pomočnik, genij, kurba, samomorilec, 

bogataš… itn.? 

 Kdo so bili pozitivni/negativni vzori, vzorniki (angel/hudič)? 

 Komu si podoben telesno/psihično? 

 Kako da si postal pomagajoči/pomagajoča? 

 Kakšni so pogosti, ponavljajoči se vzroki smrti (nesreče, rak, vojna)? 

 

Edukantu (ali klientu) damo navodilo, naj sprašuje o pozitivnih stvareh, lepih dogodkih, 

zaljubljenosti, ljubezni…, saj se negativne stvari odpro same, ko je vzpostavljeno zaupanje. 

Takrat lahko uporabijo tudi snemalne naprave za zvočne posnetke ali video kamero. 

Pomembno je tudi, da so pozorni na tisto, kar je zamegljeno, na morebitne skrivnosti, kdo je 

bolj povezan s kom in kdo proti komu.  

 

V veliko pomoč so tudi fotografije, spominki, dnevniki, družinske in mestne kronike. Pri 

fotoalbumih jih opozorimo, naj bodo pozorni na naslednje: 

 

 Kdo ga je napravil, za koga, kako? Ob kateri priložnosti? Kdaj? Kaj je na prvi, drugi 

in zadnji strani? 

 Opombe pod slikami: kdo jih je napisal? Komu so namenjene? 

 Kakšne so slike po materini in po očetovi strani? Obstaja ravnotežje? 

 Katere slike so bolj izpostavljene?  

 Katera starostna obdobja so natančno prikazana, katera skopo? 

 Ali obstajajo iztrgane slike, izrezane osebe? 

 Katere slike niso bile prilepljene? 

 Kaj je v družini »za zaveso«, »nezavedno«? 

 

Vsak mora nato sestaviti družinsko kroniko, v katero prenese datume iz genograma zaporedno 

na dolg list in upošteva najpomembnejše prelomnice v slovenski zgodovini. Vmes pusti 

dovolj prostora, da lahko kasneje dodaja. Začne z najstarejšo osebo, na primer: 

 

1895 rojen ANTON (kasneje »deda Kavčič«) kot najmlajši od 7 bratov 

1911 rojen BRANE… 

1912 rojena ANA… 

1914 Prva svetovna vojna 

 Anton se javi prostovoljno 

1916 Ana v reji 

1917 rojena BOGDANA 

1917 Anton ranjen 

1918 konec vojne 

 Nastanek kraljevine SHS 

……. 

 

Pred seminarjem vsi udeleženci obiščejo Muzej novejše slovenske zgodovine, obvezno mora 

vsak tudi prebrati knjigo Alenke Puhar Prvotno besedilo življenja (Puhar, 2004). Seminar nato 

traja pet dni. Z enim v skupini dela vodja, ostali pomagajo z igro vlog. Nato gredo vsi v 

trojkah skozi isto proceduro. Najprej osvetlimo linijo očeta, nato linijo mame. Začnemo pri 

ljubezenski zgodbi starih staršev, nadaljujemo z linijo staršev, v katero je vključeno tudi 



rojstvo klienta in pogovor s samim seboj kot novorojenčkom. Za klinično delo lahko 

uporabimo le dele iz celotne metode rekonstrukcije družine.  

 

Osnovna struktura dela pri vseh treh linijah je sledeča: 

 

 Osvetlitev genograma (očetova in materina linija, osebnostne lastnosti). 

 Vprašanje o cilju, ki ga edukant/klient želi doseči z rekonstrukcijo, npr. kako je moja 

čustvena zaprtost povezana z družinsko preteklostjo in kako se s pomočjo 

rekonstrukcije čustveno bolj odprem. 

 Določitev vlog s pomočjo igralcev ali lutk. 

 

Če delamo celotno rekonstrukcijo, potem na začetku zberemo vloge ali lutke za vse osebe po 

očetovi in materini strani. Postavimo jih v stoječi genogram v prostoru in klient si ga ogleda. 

Nato ob reki življenja postavljamo kipe in se pomikamo po časovni liniji: ljubezenska zgodba 

(poroka), spočetje (očeta, mame, edukanta oziroma klienta), porod in pogovor z očetom in s 

seboj kot novorojenčkom, stresna situacija v zgodnjem otroštvu do sedmega leta starosti, 

pozitivna situacija v puberteti do osemnajstega leta starosti. 

 

Ko rekonstruiramo življenjsko zgodbo staršev edukanta oziroma klienta, pred postavitvijo 

reke življenja postavimo še enkrat zadnja kipa, s katerima smo zaključili rekonstrukcijo po 

liniji očeta in mame. Nato sorodniki po mamini strani sedejo na eno stran, sorodniki po 

očetovi strani pa na drugo stran prostora. Ob ljubezenski zgodbi postavimo tudi kip za 

poroko, na kateri sorodniki povedo, kaj želijo novoporočencema za prihodnost (edukant 

oziroma klient kliče zaporedoma tiste sorodnike, ki jih želi slišati), mi pa vključimo tudi 

družbeni kontekst, na primer vodjo partijske celice, če je prišlo do poroke v času 

komunistične diktature po drugi svetovni vojni. 

 

Ob tem, ko postavljamo kipe, rekonstruiramo zgodovinski kontekst, v katerem je družina 

živela. Pozorni smo na vire, strategije preživetja in kako se je družbeno dogajanje prepletlo s 

strategijami preživetja posameznih družinskih članov.  

 

Ob postavljanju kipov nam klient pripoveduje tisto, kar ve. S kipi poskušamo rekonstruirati 

vzdušje, odnosne drže med udeleženimi družinskimi člani. Poudarimo vire, strategije 

preživetja in iščemo nove perspektive, tako da upoštevamo klientovo vprašanje – kaj klient 

potrebuje za življenje tukaj in zdaj.  

 

Kipe vedno zamrznemo (to ni igra vlog), nato sledi pogled iz različnih perspektiv (odmik) in 

vprašanja igralcem vlog o njihovem doživljanju. Na ta način nastane prostor za terapevtske 

intervencije (feedback igralcev vlog, preokvirjanje s pomočjo zgodb, poglabljanje transa, 

stopnjevanje drž v kipih, iskanje kipov rešitve itn.). Vsako linijo zaokrožimo s transom, v 

katerem integriramo različne izkušnje dela s klientovim vprašanjem. 

 

Rekonstrukcijo lahko zaključimo: 

 

 s pogledom na stoječi genogram vseh sorodnikov; 

 sorodniki podajo klientu sporočila za življenje za naprej; 

 s pomočjo transa in z besedami sprave s pomembnimi osebami; 

 s transom z dialogom z notranjim otrokom, kjer se vsi udeleženci seminarja uležejo na 

tla in sledijo vodeni fantaziji (glej tabelo 2). Ker so na rekonstrukciji prišli do novih 



občutenj sebe kot otroka, ta vaja pospeši proces integracije izkušenj iz otroškega z 

izkušnjami iz odraslega obdobja. 

 

---- 

 

Tabela 2: Dialog z notranjim otrokom (besedilo za trans). 

 

Lahko si predstavljaš, da je danes dan, ko ti ni treba delati nič: vse je v redu. Ko tu sediš, 

čutiš svoja stopala in tla se počasi spreminjajo v mahovna tla v gozdu. Ozreš se naokrog in 

zagledaš pot. Usmeriš se k njej. In greš po tej poti naprej. Pot ima tudi ovinke. In na enem od 

teh ovinkov stopiš iz gozda. In vidiš, da je pot zavila proti majhnemu hribu. Po poti greš 

naprej, proti hribu. 

  

In ko tako hodiš in gledaš, zagledaš na vrhu hriba majhno figuro. Zdi se ti, da je otrok. Hodiš 

naprej in ta otroček se spusti po hribu navzdol. Ko se mu približaš, opaziš: "O, to sem jaz kot 

otrok!" Korak upočasniš in otrok ti začne teči naproti. Razširiš roke, ga ujameš in dvigneš, 

tako kot to storimo z otrokom. In rečeš: "Hej, našel sem te! In ti si me našel!" Otrok je zelo 

radoveden. Izvedeti želi, kaj se s teboj dogaja, ker je tolikokrat sanjal: "Ko bom velik-a!" 

 

In razložiš mu, da so se nekatere sanje uresničile malo drugače, nekatere pa so se izgubile. 

Otrok bi rad vedel še več – o tem, kako, kaj je bilo. Tako kot sprašujejo otroci. In poveš mu 

še več. In tudi otrok ti začne pripovedovati: "Se spomniš tega in tega in tega …?" Otrok te 

prosi za nasvet, kako bi lahko dosegel, kar je še pred njim. Te velike otroške fantazije, ki jih 

ima otrok. In odgovoriš mu malo z razumom, malo iz srca. Potem mu rečeš: "Tudi ti mi daj 

kakšen nasvet. Tvoje sanje, predstave o prihodnosti so zelo dobre."  

 

Otrok ti odgovarja preprosto, na primer: "Mogoče si pozabil, kaj človek naredi, ko kaj hoče 

ali se želi spraviti. Ali ne drži, da moraš enostavno stopiti tri korake k drugemu, mu 

pogledati v oči, se ga dotakniti in mu reči nekaj preprostih besed: 'Prosim', 'Hvala', 'Sva spet 

prijatelja?'" Tako kot se s preprostimi otroškimi besedami spet pobotamo. 

 

Otrok potem počasi postane nemiren, dovolj ima govorjenja, rad bi stekel naprej. Še enkrat 

ga objameš in spusti se po travniku, po hribu navzdol. Nekaj časa mu še slediš s pogledom, 

potem pa greš naprej po poti proti vrhu. Na vrhu mogoče malo posediš, začutiš mehko travo, 

zemljo. In svoja stopala.  

 

Potem se tla počasi spremenijo v parket te sobe. In spet se začutiš tukaj. Odpreš oči in 

pogledaš naokrog: "Tu sem!" 

 

--- 

 

Nekaj ključnih izkupičkov svoje rekonstrukcije sem opisal v članku o etiki udeleženosti 

(Možina, 2009). Vprašanje, ki sem ga raziskoval, je bilo, kje so korenine moje depresivnosti, 

globokih občutkov osamljenosti in zapuščenosti in kako bi lahko zmanjšal težo tega kamna in 

bolj užival življenje. Ko sem se s celim svojim bitjem vživel v nekatere ključne trenutke 

življenj svojih starih staršev in staršev, so moja občutja dobila nove obrise, ki so mi prinesli 

olajšanje. Predvsem je bilo razbremenjujoče spoznanje, da sem prvi v zgodovinskem toku 

svoje družine, ki si lahko privošči veliko solza in da so v mojem joku tudi vse zadržane solze 

mojih prednikov, predvsem očetove, ki je veliko prezgodaj izgubil svojega očeta.    

 



Ob zgodbah nemških kolegic in kolegov pa sem bil ganjen nad tem, koliko trpljenja in gorja 

so v dveh vojnah preživeli njihovi dedki in babice, očetje in mame. In kako močni sledovi 

njihovih ran so se vtisnili vanje. Socialistično vzgojen v duhu filmov Kozara, Bitka na 

Neretvi, Sutjeska itn., kjer so bili Nemci prikazani kot karikature, ki vpijejo »Halt!« in 

streljajo vsepovprek, sem nenadoma zagledal drugo plat zgodbe – da so bili tudi Nemci žrtve 

nacizma in vojne in ne le agresorji. Tudi oni so plačali visoko ceno. Postal sem soudeležen v 

zgodbah družin kolegov in kolegic. Zlezle so mi pod kožo, za vedno. Tudi Petrova, saj je kot 

otrok (rojen je bil leta 1937) sudetskih Nemcev doživel dolgoletno očetovo odsotnost, 

tuberkulozo, zavezniške bombne napade in begunstvo. 

 

Nepozaben je bil tudi trenutek, ko smo seminar rekonstrukcija družine za okoli dvajset 

slovenskih strokovnjakov in strokovnjakinj različnih pomagajočih poklicev pod Petrovim 

vodstvom leta 1999 prvič izvedli v Sloveniji. Peter je želel, da se pred seminarjem uglasimo s 

slovensko polpreteklostjo z ogledom muzeja sodobne slovenske zgodovine v Ljubljani, tako 

da bi se na seminarju lažje vživeli v okoliščine, v katerih so živeli naši starši in stari starši. Ko 

smo stopili iz muzeja, kjer so nas pretresle predstavitve prve in druge svetovne vojne, nas je 

prosil, če se zberemo v krog in primemo za roke, ker nam želi nekaj povedati. Nenadoma so 

ga oblile solze in v presledkih je med hlipanjem lovil glas: »Kot Nemec… se vam 

opravičujem … za gorje,…ki so vam ga storili… moji rojaki.«  

 

Nad njegovo nepričakovano človeško gesto smo bili presenečeni in ganjeni. Presenečeni zato, 

ker je bil Peter na začetku vojne leta 1941 star štiri leta in je bil kot tak žrtev vojne in ne 

agresor. Posebno težo trenutku pa je dalo prav spontano čustvo nenadne globoke 

pretresenosti, ki je presenetilo tudi Petra samega. To ni bil stavek, ki bi ga rekel na pamet, 

ampak se mu je iztrgal iz prsi, iz globoke bolečine. Takrat sem si to razlagal, da se je kot zelo 

odgovoren človek zavedal kolektivne krivde nemškega naroda. Šele kasneje sem spoznal, da 

smo poleg tega za trenutek neposredno pogledali v globoko rano, ki jo je vanj kot otroka 

zarezala druga svetovna vojna, ko je v izjemno trdih pogojih odraščal brez očeta. 

 

Make love, not war 

 

Kot je Peter napisal v svoji avtobiografski skici, je bil upornik, kar se je kazalo tudi v 

njegovem odporu do institucij, ki so po njegovem mnenju polenile duha in otopevale v 

svojem etičnem poslanstvu. Prav tako je zavračal akademske kroge, v katerih je vse 

prepogosto videl učene profesorje, ki si v svojih slonokoščenih stolpih izmišljajo suhoparne 

teorije brez pravega stika z življenjem. Je tipični predstavnik »make love, not war« 

generacije, ki je zanetila kulturno revolucijo leta 1968. Že kot umetnik in nato kot terapevt je 

vse svoje odraslo življenje ustvarjal alternativne prostore, v katerih je duh lahko ostajal živ in 

moralni čut prebujen. Kadarkoli je naletel na omejevanje svobode ustvarjanja ali na 

pojemanje smisla, ki je bil pri njem vedno povezan s socialno angažiranostjo in solidarnostjo, 

je začel na novo. Tako je njegova življenjska zgodba polna novih poglavij in kaže na izjemno 

življenjsko energijo in trdoživost. Tudi zato sem kot vajenec lažje prenašal marsikateri trd 

prijem z njegove strani, saj sem čutil globoko spoštovanje do vsega, kar je preživel. 

 

Na seminarjih, pa tudi pri delu s klienti, je v stilu Miltona Ericksona rad pripovedoval zgodbe, 

ki so pričale o zahtevnih življenjskih preizkušnjah in nepričakovanih obratih. Med temi 

zgodbami je bilo veliko avtobiografskih. Stopnja samorazkrivanja je bila pri Petru zelo 

visoka, česar sem se od njega tudi nalezel. Petrove zgodbe o otroštvu, ki ga je ključno 

zaznamovala druga svetovna vojna, in o tem, kako se je soočil z rakom na prsih, so name in 



na kolege v edukacijski skupini naredile močan vtis. Skupaj z zgodbami o njegovi poklicni 

poti so podčrtale njegovo nedvomno avtoriteto.  

 

Sam sem se ob njih zavedel, kakšno srečo imam, da mi je bilo v otroštvu veliko bolj z 

rožicami postlano kot njemu, hkrati pa sem zagledal tudi nekatere svoje razvajenosti, glede 

katerih mi je Peter pomagal, da sem postal bolj zrel in možat. Ima namreč občutljiv senzor za 

melanholične tone, za katere sem bil v času izobraževanja pri njem zelo dovzeten, tako da 

sem se na trenutke smilil sam sebi. Pri tem sem seveda postal slep za trpljenje drugih ob sebi. 

Peter je to zaznal v sekundi in že mi je spustil kakšno opazko.  

 

Prav v letih 1997 in 1998, ko sem hodil na seminarje, sem doživel eno največjih kriz svojega 

življenja. Na smrt sem se zaljubil in po enem letu nihanja (Peter je to poimenoval s slikovito 

nemško besedo Zereisseprobe, preizkus trganja) sem se ločil od žene Nataše, ki je ostala z 

dvema otrokoma. Petrove intervencije, tako prijateljske kot tudi terapevtske, saj sem ga prosil 

tudi za svetovalne pogovore, so trkale na moj občutek odgovornosti. V času, ko sem še nihal, 

me je poskušal trezniti iz moje zaljubljenosti.  

 

Ko smo pomladi leta 1998 nekega večera spontano zaplesali in se je pridružil tudi Peter, ki je 

imel rad svobodni izrazni ples brez predpisanih korakov, sem ob določenih komadih zaprl oči 

in si predstavljal, da zraven pleše Leonida, v katero sem se tako zaljubil in se z njo kasneje 

drugič poročil. Zelo sem se razživel. Do takrat Petru in nikomur v skupini še nisem povedal 

za svojo Zerreiseprobe, saj sem svojo zaljubljenost skrival pred vsemi, tudi pred najbližjimi 

prijatelji. Bila je moja velika skrivnost. Ko smo naslednji dan zjutraj delali skupinsko 

osvetlitev svojega trenutnega doživljanja, je Peter rekel na precej provokativen način, rahlo 

posmehljivo, da je po včerajšnjem plesu popolnoma jasno, da sem zaljubljen. Vse oči so se 

uprle vame in v trenutku sem bil rdeč kot kuhan rak. Petru bi takrat zavil vrat. Ob takem 

strokovnjaku za neverbalno komunikacijo, kot je bil on in kot smo se učili postati v skupini, je 

bilo seveda nemogoče, da bi se zlagal, ne da bi me to popolnoma kompromitiralo, in sem 

povedal za svojo notranjo dramo.  

 

Tako konfrontativen je znal biti Peter. Njegovo odprto oko in čuti so stalno zaznavali 

neverbalno govorico in znal te je pričakati v zasedi. Seveda sem mu danes hvaležen za tisto 

razkritje, saj sem s skrivanjem še nalagal na ogenj svojega letenja, ko sem se predajal svojim 

romantičnim in melanholičnim fantazijam. Peter pa je hotel stik, noge na tleh, ni dovolil 

letenja, ki ga danes jasno vidim kot del svoje razvajenosti. Seveda je odlično razumel 

disociacijske fenomene in njihovo varovalno funkcijo, na primer pri spolnih zlorabah, ko se 

deklica odcepi od svojega telesa, da lahko preživi neprijetna čutenja. Rad je tudi povedal 

svojo izkušnjo iz vojne, ko se je zaradi težkih razmer in tuberkuloze, za katero je zbolel, 

umikal v fantazijski svet. To je takrat služilo preživetju, a v terapijo prihajajo ljudje večinoma 

zato, da bi našli pot iz začaranih krogov disociacije nazaj v realnost sedanjega trenutka in v 

neposredno doživljanje odnosov z bližnjimi, od katerih jih disociacija odtujuje. 

 

Ko je videl, da me ne bo mogel strezniti iz moje zaljubljenosti in da gredo stvari v smeri 

ločitve, pa je apeliral name glede otrok: »Miran, ločitvene krize lahko najbolj ranijo otroke. 

Kakorkoli že trpiš tudi ti, na prvem mestu morajo biti otroci in njihove potrebe. Nehaj se 

smiliti sam sebi in daj kot starš od sebe največ, kar lahko.« Tu sem ga lahko upošteval in 

veliko mi je pomagal, da smo ločitveno krizo prebrodili prevladujoče konstruktivno. 

Vsekakor pa sem ravno skozi to izkušnjo dozorel kot oče. To je po nekaj letih tudi pohvalno 

ubesedila Nataša: »Šele z ločitvijo si se zavedel svojega očetovstva, prej si bil odsotni oče.« 

Trda in odgovorna Petrova roka je imela veliko zaslug za to. 



 

Mladi v ZDA, ki so leta 1968 razvili parolo »make love, not war«, so apelirali na prenehanje 

vietnamske vojne, Petrov poziv k ljubezni namesto k vojni pa je imel za ozadje lastno 

izkušnjo vojne. Kar nekaj časa sem potreboval, da sem doumel, kaj lahko to pomeni zanj, ker 

sam vojne na srečo nisem izkusil. Ker sem v času izobraževanja doživljal tako močno 

ljubezensko krizo, me je seveda zanimalo, kakšen pogled na zaljubljenost in ljubezen ima 

Peter. 

 

Med zgodbami, ki jih je pripovedoval o svojem življenju, je bilo nekaj takih, v katerih je 

govoril o svojih izkušnjah dolgotrajnega zakonskega odnosa z ženo Heleno, povedal pa je tudi 

o svojih zaljubljenostih, predvsem tistih, ki so bile povezane s krizami v odnosu z ženo. Ton 

njegovega pripovedovanja je bil ironičen, kot češ, zaljubljenosti so slepe, vsak, ki misli, da bo 

našel princesko svojih sanj ali dušo dvojčico, pa je naiven. Seveda tudi sam menim, da je 

velik del zaljubljenosti idealiziranje in beg od realnosti, a se ne strinjam, da je samo to. 

Zaljubljenost je tudi dragocena eksistencialna izkušnja, ker je lahko most do erotične in celo 

kozmične ljubezni. Zato me je njegov poudarjeno ironičen ton dražil, čutil sem, kot da 

banalizira eksistencialno pretresljivost in pomen mojih ljubezenskih izkušenj.  

 

Življenje je kozmična šala 

 

Ena najbolj priljubljenih Petrovih fraz je bila in še vedno je od Virginie Satir, da je življenje 

kozmična šala. Peter tudi svoje zaljubljenosti in svoje izkušnje na robu smrti vidi kot del 

kozmične šale. Šele danes me ne iritira več in se lahko toliko vživim vanj, da razumem, zakaj 

je njegova perspektiva drugačna od moje. On je otrok vojne, jaz sem otrok miru. Zato imam 

drugačne koordinate, znotraj katerih lahko doživljam in razmišljam. Eden od privilegijev 

povojnih generacij je, da smo bili manj ogroženi od zunanjih dejavnikov, da smo lahko ostali 

mehkejši in da smo se, če smo seveda hoteli, lahko bolj posvečali samim sebi, 

samospoznavanju. V vojnih in povojnih časih so morali ljudje otrdeti, vse svoje sile strniti 

navzven, za premagovanje vsakdanjih problemov preživetja. Tudi ko človek zboli za rakom, 

je glavno, da najde stik s svojimi viri, takrat ni časa za podoživljanje otroških travm in 

celjenje starih ran, ker je to izjemen čustveni napor, ki lahko zmanjša imunsko odpornost.  

 

Peter je v temelju borec, ki pravi: »Kljub vsem zunanjim in notranjim oviram, vam bom že 

pokazal.« In mu je tudi uspelo v številnih projektih, najprej v umetnosti, nato z lastno 

terapevtsko prakso in z društvom, kjer je razvil kvalitetne programe izobraževanja. Kot 

terapevt se je, kljub temu da je na tem področju začel relativno pozno, uveljavil v Nemčiji, 

kjer vlada na področju psihoterapije huda konkurenca, in tudi mednarodno. S trdim delom je 

praktično iz nič ustvaril lepo premoženje, veliko dela pa je opravil tudi dobrodelno, zastonj ali 

za majhno plačilo. Tudi njegove terapevtske ure so bile veliko bolj poceni kot pri kolegih. Na 

nek način je Peter del nemškega čudeža, v katerem so Nemci popolnoma uničeno deželo 

uspeli v rekordno kratkem času obnoviti in jo nato spet dvigniti na raven vodilne gospodarske 

sile v Evropi. Kljub svojim globokim psihičnim ranam, ki mu jih je zadal vojni čas in morda v 

veliki meri tudi zaradi njih, je razvil izjemno stopnjo odpornosti in trdoživosti.  

 

Peter ne nosi svoje ranljivosti na rokah, je ne ponuja na dlani, ampak je bolj zgled izjemne 

vzdržljivosti, vztrajnosti in upornosti. Tudi ko se samorazkriva, se njegove zgodbe o temnih 

plateh življenja, torej bolečini, pomanjkanju, osamljenosti, zapuščenosti, depresivnosti, krivdi, 

sramu iztekajo v poudarek, da je vse to, kot tudi naši poskusi preseganja temačnega s 

stegovanjem rok k svetlobi, del kozmične šale. 

 



Ko sva po mojem zaključku šolanja v Nemčiji načrtovala ponovitev celotnega izobraževanja 

za eno generacijo v Sloveniji pod njegovim vodstvom in ob asistenturi Mojce Kramer in 

mene, je znova zbolel za rakom, tokrat na mehurju. Spomnim se, kako sva se srečala v 

Nemčiji in kako sem bil pretresen nad njegovim stanjem, pa me je takoj okaral, da mu s 

svojim zaskrbljenim obrazom nisem v pomoč, saj nikakor ni odpisan. Prosil me je, naj raje 

načrtujeva naprej in da bova začela s projektom v Sloveniji, čim bo spet bolj pri močeh, kar 

sem tudi upošteval in kar sva potem tudi izpeljala. 

 

V svojem stilu mi je tudi povedal Ericksonovo zgodbo na temo smrti in umiranja, ki je 

zapisana v knjigi Sidneya Rosena Moj glas te bo spremljal (Rosen, 1982). Erickson je s to 

zgodbo, ki jo tu navajam v celoti, kot je zapisana v knjigi, čeprav mi jo je Peter takrat povedal 

v strnjeni obliki, odgovoril študentu, ki ga je skrbelo, da Erickson umira: »Mislim, da je 

povsem prezgodaj. Ne nameravam še umreti. Pravzaprav bo to zadnja stvar, ki jo bom 

naredil!«☺ (Erickson v Rosen, 1982: 167) 

 

Nato je Erickson nadaljeval: »Moja mama je živela štiriindevetdeset let; moja stara mati in 

njena mama, obe sta imeli triindevetdeset let ali več. Moj oče je umrl pri sedemindevetdesetih 

in pol. Sadil je sadno drevje in zanimalo ga je, ali bo živel dovolj dolgo, da bo pojedel kakšen 

sadež. In imel je šestindevetdeset ali sedemindevetdeset let, ko je sadil sadna drevesa. 

 

Psihoterapevti imajo napačno idejo o bolezni, invalidnosti in smrti. Preveč poudarjajo 

prilagajanje bolezni, invalidnosti in smrti. Mnogo preveč govorijo o pomoči družinam pri 

žalovanju. Mislim, da bi bilo dobro, da bi se zavedali, da je dan, ko smo se rodili, dan, ko smo 

začeli umirati. In nekateri so bolj učinkoviti kot drugi in ne izgubljajo mnogo časa z 

umiranjem in tu so drugi, ki na to dolgo čakajo. 

 

Moj oče je imel težak srčni infarkt pri osemdesetih. Bil je nezavesten, ko so ga pripeljali v 

bolnico. Moja sestra je šla z njim. Zdravnik je rekel sestri: 'Ne upajte preveč. Vaš oče je star 

mož. Vse življenje je trdo delal in ima zelo, zelo težak infarkt.' 

In moja sestra je rekla: 'Pihnila sem proti zdravniku in rekla, vi ne poznate mojega očeta!' 

Ko je oče prišel k zavesti, je bil zdravnik ob njem. Vprašal ga je: 'Kaj se je zgodilo?' Zdravnik 

je odgovoril: 'Ne skrbite, gospod Erickson, imeli ste rahel srčni infarkt, ampak v dveh ali treh 

mesecih boste doma, spet tako krepak, kot da ste nov.' 

Oče je vzkipljivo odgovoril: 'Dva ali tri mesece, klinc! Vi mislite, da bom zapravil kar cel 

teden!' Čez teden dni je bil doma. 

 

Imel jih je petinosemdeset, ko je imel drugi, podoben srčni infarkt. Tam je bil isti zdravnik. 

Oče je prišel k zavesti in vprašal: 'Kaj se je zgodilo?' 

Zdravnik je odvrnil: 'Ista stvar.' 

Oče je zastokal in zajamral: 'Še en izgubljen teden!' 

Imel je zahtevno trebušno operacijo in odstranili so mu tri metre črevesa. Ko se je zbudil iz 

anestezije, je vprašal bolniško sestro: 'Kaj se je zgodilo?' 

Ko mu je sestra povedala, je zagodrnjal in rekel: 'Namesto enega tedna bo zdaj deset dni!' 

 

Njegov tretji srčni infarkt ga je zadel, ko jih je imel devetinosemdeset let. Ko je prišel k 

zavesti, je vprašal: 'Ista stvar doktor?' 

Zdravnik je odgovoril: 'Da.' 

Oče je odvrnil: 'To vsakokratno izgubljanje celega tedna postaja že slaba navada.' 

 



Četrti infarkt je imel pri triindevetdesetih. Ko je prišel k zavesti, je rekel: 'Če sem pošten, 

doktor, mislil sem, da me bo četrti odnesel s sabo. Izgubljam zaupanje v petega.' 

 

Pri sedemindevetdesetih in pol je oče z mojima sestrama načrtoval vikend izlet v staro vaško 

skupnost. Vsi njegovi vrstniki in tudi nekateri njihovi otroci so bili že mrtvi. Načrtovali so, 

koga bodo obiskali, v katerem hotelu bodo prespali in v kateri restavraciji bodo jedli. Potem 

so šli k avtu. Ko so bili pri avtu, se je oče spomnil: 'Oh, pozabil sem klobuk.' 

Stekel je nazaj. Sestri sta nekaj časa čakali, potem pa sta se spogledali in mirno rekli: 'Zgodilo 

se je.' Vstopili sta v hišo. Oče je zaradi močne možganske krvavitve obležal mrtev na tleh. 

 

Moja mama je padla in si zlomila kolk pri triindevetdesetih. Rekla je: 'Da se to zgodi ženski 

mojih let, je smešno. Preživela bom to.' In je res. 

 

Ko je leto dni pozneje padla in si zlomila drugi kolk, je rekla: 'Da sem preživela prvi zlom 

kolka, je veliko zahtevalo od mene. Dvomim, da bom preživela še tega, ampak nihče ne bo 

mogel reči, da nisem poizkusila.' Vedel sem in tudi vsi drugi v družini so vedeli, da bo njen 

drugi zlom kolka usoden. Umrla je zaradi pljučnice, 'prijateljice starih žensk'. 

 

Najbolj priljubljen rek moje mame je bil odlomek iz Longfelowove pesmi 'Deževni dan': 'V 

življenju vsakogar mora kdaj pa kdaj deževati. Nekateri dnevi morajo biti temni in puščobni.'  

Moja oče in mati sta v življenju stalno uživala in ga izpila do zadnje kaplje. Paciente skušam 

prepričati: 'Uživajte življenje in užijte ga do konca.' 

In z več humorja kot lahko živiš, bolje je zate. 

Ne vem, kako je tisti študent prišel do ideje, da bom umrl. To raje dajem na stran.« (Erickson 

v Rosen, 1982: 167-170) 

 

V takem odnosu do življenja sta se Erickson in Peter popolnoma ujela. Oba sta primer borcev, 

saj sta se večkrat znala izviti iz primeža smrti. In oba sta te situacije lahko videla iz humorne 

perspektive kot kozmično šalo. Oba sta zmogla ohranjati navihano vzdušje tudi ob najtežjih 

temah. Ker se sam še nisem tako od blizu srečal s smrtjo kot onadva, ne vem, če bi mi uspelo 

na tak šaljiv način ohranjati upanje in vero, ko bi se sam znašel v podobni situaciji. Mi je pa 

njun zgled pomagal pri delu s klienti, ki so zboleli za rakom ali drugimi smrtno nevarnimi 

boleznimi. Po eni strani se jim lahko pridružim v težkih občutkih, po drugi strani pa po 

Miltonovem in Petrovem zgledu pozorno iščem priložnosti, ko se lahko skupaj nasmejimo.  

 

Spomnim se na primer klientke, ki je zbolela za rakom in je hodila k meni, potem ko je 

prestala operacijo, kemoterapijo in obsevanja. Na eni seansi sem opazil, kako jo je začelo na 

stolu dobesedno vleči v levo, ko mi je govorila o svoji tesnobi in depresivnem doživljanju. 

Prosil sem jo, če lahko obmolkne in zavestno zazna telesni položaj, v katerem se je znašla. 

Naj res začuti celo telo, od stopal do temena. Nato sem jo prosil, če jo lahko fotografiram in je 

dovolila. Ko je odprla oči, sva pogledala posnetek na mobilnem telefonu in nenadoma je 

bruhnila v smeh. Pogled od zunaj na njeno močno ukrivljeno držo je bil zares smešen. Od 

takrat se je tako na seansah kot v vsakdanjem življenju, ko je zaznala ta nagib v levo, 

avtomatsko nasmejala. To ji je pomagalo, da se je lažje soočala s temami, ki so ji vzbujale 

tesnobo in črnogledost. 

 

Peter – od očetovske figure do sopotnika 

 

V veliki meri je bil zame Peter, ki je točno dvajset let starejši od mene, na začetku avtoriteta, 

od katere se nisem učil le na strokovni ravni, ampak je prišlo tudi do transferja, tako da sem 



lahko predeloval svoj odnos do očeta. S Petrom sem se lahko identificiral zaradi razlik in 

podobnosti. Če je bil moj oče bolj umaknjen, neopazen, neambiciozen, izogibajoč, težko je na 

glas izrazil kritiko, veliko je molčal, je bil Peter izstopajoč, vpadljiv, viden (že v stilu 

oblačenja je bil nadvse nenavaden, unikaten, barvit, z izrazitim estetskim okusom, medtem ko 

se je moj oče oblačil skrajno konvencionalno, nevpadljivo), ambiciozen, provokativen, 

zgovoren, večkrat tudi kritičen. Moj oče se je izogibal konfliktom in konfrontaciji, Peter je to 

iskal. Oče je bil tihi upornik, kadar se s čem ni strinjal, Peter glasni. Ker je bil moj odgovor na 

očeta v mladostniških letih bolj v Petrovem stilu, to pomeni, da sem se veliko jezil, kritiziral, 

napadal, se herojsko izpostavljal, sta mi bila Petrov pogum in drznost seveda všeč. Podobna 

pa sta si bila v požrtvovalnosti kot pomagajoča, visoki stopnji odgovornosti in skrajni 

predanosti svojemu delu. Te očetove lastnosti sem v celoti ponotranjil in tudi zato mi je bil 

Peter privlačen, lahko sem mu zaupal kot avtoriteti. 

 

Če sem po eni strani iskal bolj potentnega, bolj prodornega očeta, sem si po drugi strani želel, 

da bi bil hkrati tudi čustven in mehkejši. Mačistična moč mi je bila zoprna, iskal sem 

androgino asertivnost, v kateri so združene tako moške kot ženske kvalitete. Moj ideal je bil 

vodstveni tip moškega, ki pa je hkrati sočuten in gradi skupnost z upoštevanjem in 

dovoljenjem ranljivosti. Kar pa se tega tiče, Peter le ni bil tako drugačen od mojega očeta, saj 

je bil lažje v herojski drži, kot da bi delil svojo ranjeno, občutljivo, tudi depresivno plat. Očeta 

ne jaz ne moja mama nisva niti enkrat videla jokati. Peter je sicer parkrat za nekaj sekund 

zajokal, ko ga je na primer ganila kakšna demonstracija ali terapija, vendar si je hitro spet 

nadel trši oklep. Najbolj sem si zapomnil že omenjeni dogodek po ogledu muzeja. Seveda so 

mi bile zato, ker sem pogrešal kakšno solzo pri očetu, Petrove, čeprav se je hitro spet zaprl, še 

toliko bolj dragocene. 

 

V času svojega izobraževanja v Nemčiji sem zato ostal v stikih s Petrom kar zadržan in 

previden. Sprejel sem vlogo hvaležnega, pridnega in ubogljivega učenca, saj je z mano rad 

postopal kot pač mojster ravna z vajencem. Velikokrat sem se zadržal v debatah in se nisem 

konfrontiral, ko se mi je njegovo mnenje zdelo preozko. Nisem mu pokazal svojega znanja in 

izkušenj, ki bi kakorkoli lahko zamajale njegovo nesporno in stalno avtoriteto. To mi ni bilo 

težko, saj je njegova strokovna in življenjska izkušnja tako bogata, da sem bil dejansko 

hvaležen za vsak trenutek, ko sva bila skupaj.  

 

Tudi v najinih prostočasnih trenutkih sem večkrat naletel na ostre robove in ga nisem izzival. 

Ko sem ga na primer enkrat povabil na koncert in so igrali Dvorakovo Simfonijo iz Novega 

sveta, sem bil kar šokiran, ko mi je rekel, da se mu zdi ta glasba brez veze, saj zanj obstaja 

samo en skladatelj, ki je kaj vreden in to je Mozart. Tako kot je v slikarstvu edini, ki kaj velja, 

Goya. Raje sem ostal brez komentarja in sem samo prikimal. Čez nekaj dni pa sem videl, da 

njegov umetniški okus le ni tako ozek, saj me je prosil, če mu lahko kupim kompletno zbirko 

Boccherinijevih godalnih kvartetov, ki sva jo na sprehodu slučajno videla v izložbi ene od 

ljubljanskih glasbenih trgovin. 

 

Po izkušnji intenzivnega zdravljenja raka na mehurju, manične krize in bolečega razhoda z 

učiteljskim timom njegovega sistemskega društva pa se je Peter precej zmehčal in v letih 

2002 do 2006, ko sva izpeljala izobraževanje v Sloveniji, sva sodelovala na veliko bolj 

enakopravni ravni. Na seminarjih sva se v pavzah, predvsem pa ob večerih, večkrat 

pogovarjala na štiri oči. Zaznal sem bolj sproščeno atmosfero, ni me več poučeval, več sem 

mu lahko povedal o svojem delu in življenju. Lažje se mi je pokazal tudi v svojem mehkem 

delu in vzporedno me v mojem izražanju ranljivosti ni takoj poklopil, kot se je to dogajalo 

prej, ko se je zame velikokrat (pre)hitro odzval provokativno in preveč preprosto s svojim 



priljubljenim komentarjem o kozmični šali. Namesto tega je skromno ostal v bolj nevedni 

poziciji, ni več poskušal imeti zadnje besede. Stvari, ki so bile povezane z najinim aktualnim 

osebnim doživljanjem, so lahko ostale tudi odprte, nedorečene. Spomnim se tudi, kako sva se 

ob koncu enega od takih pogovorov, ganjena zaradi dragocenih trenutkov osebne bližine, raje 

hvaležno objela. Krog najinih skupnih strokovnih in osebnih iskanj se je sklenil. Po dvanajstih 

letih sodelovanja sva bila pripravljena na slovo. 

 

Maja 2006 smo imeli v Elerjih zaključni seminar pod Petrovo taktirko. Tudi v tem zadnjem 

dejanju je prišla do izraza njegova izjemna sposobnost za insceniranje z umetniškim 

pridihom. Najprej smo vsi skupaj s pomočjo reke življenja prikazali terapevtski proces 

glavnega izpitnega primera ene od edukantk, nato je v trojkah vsak na isti način pokazal 

kolegoma svoj glavni primer. Zadnji večer smo proslavljali z bogatim programom, ki ga je 

pripravila skupina sama in v katerem je bilo tudi nekaj duhovitih dramatizacij raznih učnih 

situacij preteklih let. Večer se je nato iztekel v rajanju s plesom. 

 

 
 

Slika 7: Slovenska edukacijska skupina leta 2006 v Elerjih ob zaključku z diplomami in 

lutkami v rokah. Od leve stojijo Damjan Slabe, Špela Šoštarič, Leonida Kobal, Petra Veber, 

Darja Prelog, Alenka Savnik, Marjana Velikanje, Julijana Florjančič Kristan, Maruša 

Kramarič, Kristina Urbanc, Andrej Palir in Marino Kačič. Klečijo od leve Damijan Kolarič, 

Miran Možina, Mojca Kramer, Peter Nemetschek in Marta Šaloven (foto Damijan Kolarič). 

 

Zadnji dan pa je Peter pripravil »prestol«, tako da je navaden stol okrasil živo pisanim 

blagom, svetlečim zlatim papirjem in rožami. Znova nam je pokazal, kako se da na preprost in 

poceni način ustvariti kontekst, ki navdihuje in motivira. Vsak član skupine je nato sedel na 

stol in dobil zaključne vtise ter pohvale o tem, kako so drugi, vključno z učitelji, doživeli 

njegov ali njen strokovni in osebni razvoj v času celotne edukacije. Vsak je dobil tudi nekaj 

idej za nadaljnji razvoj in lutko za spomin. Na koncu smo se na stolu zvrstili še trije učitelji. 

Peter je kot zadnji oznanil, da ne bo več prišel v Slovenijo, da je njegova misija pri nas 

zaključena. Ni ga bilo v skupini, ki ne bi z rosnimi očmi čutil globoke hvaležnosti za veliko 

strokovno in človeško darilo, ki nam ga je dal.  

 

Peter po Petru 

 



Ker je Peter posejal kvalitetna semena v plodno prst, njegov fizični odhod seveda ni pomenil 

konca razvoja njegovih idej na naših tleh. Že v devetdesetih letih, ko sem bil asistent na 

Fakulteti za socialno delo, sem v vaje vnesel veliko tega, kar sem se naučil pri njem. Nekaj 

smo jih opisali tudi v priročniku (Čačinovič Vogrinčič, Kobal, Mešl in Možina, 2005). 

 

Prav leto 2006, ko se je Peter poslovil od nas, je postalo zame prelomno. V veliki meri zaradi 

plodnih učnih let pri njem in zaradi dobre izkušnje s slovensko skupino sem kot učitelj še bolj 

razširil krila in začel z dvema novima projektoma, v katerih sem lahko Petrove ideje in 

metode razvijal naprej. Skupaj s hrvaškimi kolegi smo v okviru Mednarodne šole za 

kibernetiko psihoterapije – sistemski pristop začeli s štiriletno edukacijo iz sistemske 

psihoterapije, v katero smo integrirali velik del vsebin nemškega programa, na primer Reko 

življenja, seminar za pare in rekonstrukcijo družine (bolj podrobno glej Možina, Štajduhar, 

Kačič in Šugman Bohinc, 2011), pa tudi didaktično strukturo, v kateri so edukanti z 

navdušenjem sprejeli novost - supervizijo v živo. S tem se je bistveno dvignila kvaliteta 

izobraževanja, s katerim smo v slovensko hrvaški navezi začeli še v jugoslovanskih časih pod 

vodstvom Grahama Barnesa.  

  

Ključna prelomnica, tudi z vidika celotne slovenske psihoterapevtske scene, pa se je istega 

leta zgodila, ko smo v sodelovanju z Univerzo Sigmunda Freuda (USF) iz Dunaja začeli s 

projektom fakultetnega študija psihoterapije (Možina,  2007). S tem vstopom 

psihoterapevtskega izobraževanja v akademski svet so se še bolj uveljavili standardi in 

normativi za psihoterapijo kot samostojen poklic (t. i. profesionalna psihoterapija), kar je bil 

korak naprej od dometa Petrove edukacije, ki je omogočala strokovnjakom pomagajočih 

poklicev, da so svojo poklicno dejavnost oplemenitili s sistemskim družinskim pristopom (t. i. 

generična psihoterapija). Del fakultetnih študentov je v šolskem letu 2008/09 v tretjem letniku 

prve stopnje za svojo specializacijo izbral sistemsko psihoterapijo in od takrat smo v 

sistemsko šolo sprejeli še pet novih edukacijskih skupin. Tako je Petrova reka življenja dobila 

nove pritoke  in veliko novih izvirov, ki jo ohranjajo vitalno in omogočajo, da se širi na nova 

področja. Tja, kjer naši specializanti in diplomanti delajo z ljudmi, ki iščejo psihoterapevtsko 

pomoč. To pa je tudi njen ključni namen. Zato: HVALA, Peter! ☺ 
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Priloga 1 

SEMINARJI TRILETNEGA PROGRAMA 

IZOBRAŽEVANJA IZ SISTEMSKE DRUŽINSKE TERAPIJE 

 (GENERACIJA 2002 do 2006) 

 

Osnove družinske terapije (orientacijski seminar 1)                       3 dni  

Udeleženci se v simulacijah učijo, kako se razvijajo družinski odnosni sistemi. Spoznajo 

različne družinske strukture s pomočjo kategorij Satirjeve in Minuchina. Uporabijo jih v 

modelu reke življenja. Učijo se iz različnih perspektiv pogledati na družinski odnosni sistem v 

posameznih fazah ter oblikovati zaželeno, možno smer razvoja v bodočnosti. 

S pomočjo demonstracij in vaj dobijo vtis o sodobni, kratkotrajni, k rešitvam usmerjeni 

družinski terapiji. 

 

Svetovalec v družinskem sistemu (orientacijski seminar 2)      3 dni    

Fokus je temeljna terapevtova drža ter osvetlitev lastnega deleža pri nudenju strokovne 

pomoči. Katera je tista konstruktivna naravnanost, ki omogoča aktiviranje lastnih virov v 

družini, lastnih zdravilnih potencialov? Kako te pozitivne vire najbolje izkoristimo, 

neposredno, posredno ali paradoksno? S tem ko integriramo različne dele družin in 

posameznikov, širimo različne družinske svetove. Spremljanje z vodenjem pospešuje procese 

iskanja rešitev.  

 

 Pisna prijava 

 Začetek dela s skupino                                                            1 dan 

Oblikovanje skupine, organizacijski dogovor, sklenitev pogodb. 

 

Priprava na praktično delo z družino                                               6 dni 

Kako začeti terapevtsko delo z družino? Udeleženci se učijo strukture za prva tri srečanja: 

neobvezujoč, informativni prvi pogovor; kako terapevt pridobi, motivira vse člane, tudi očeta; 

delo s kipi; oblikovanje rešitve v daljni in bližnji bodočnosti; oblikovanje kratkoročnih 

uresničljivih ciljev; obujanje zgodnjih virov. Po demonstracijah udeleženci vadijo prikazane 

tehnike v trojkah. Sledi analiza v veliki skupini. 

 

Mesečne supervizije       (od 13.00 do 19.00)                              21 dni (v 3 letih)  

Na začetku udeleženci delajo na vprašanjih: Kako najdem in pridobim družino? Katere 

družine so primerne za začetnike, tako da je čim več možnosti, da bo terapija uspešna? Kako 

povabim družino na supervizijo v živo? 

Nato lahko spremljajo začete družinske terapije. Vsako tretje srečanje z družino obravnavajo 

na kolegialni superviziji, tako da dobivajo stalno oporo in smernice za nadaljnje delo. Na 

supervizijskih srečanjih obdelajo različne probleme in simptome v družinah: šolski problemi, 

hiperaktivnost, psihosomatika, odvisnost, postavljanje meja, zanemarjanje, zloraba, nasilje, 

alkohol, zakonske krize, grozeča ločitev itn. Obdelajo tudi vprašanja, kako sodelovati z 

drugimi pomagajočimi, npr. z zdravniki, pravniki, z različnimi institucijami. 

Spoznavajo, kako ravnati z različnimi družinskimi sistemi, npr. s sistemom treh generacij, z 

na novo sestavljenimi družinami, s kombinacijami različnih kultur, z enostarševskimi in 

rejniškimi družinami, z družinami s posvojenimi otroki. Na vsaki superviziji je določen 

tematski poudarek. 

 

Praksa 1                                                                                              5 dni 

Udeleženci praktično uporabijo, kar so se naučili na pripravah. Vsak udeleženec predstavi 

družino ali klientski sistem. Na srečanje z družino se pripravi ob pomoči učiteljev oz. skupine. 



Pri delu z družino se prav tako lahko zanaša na pomoč učitelja. Sledi analiza, v kateri se 

izpostavijo predvsem specifične kvalitete posameznih udeležencev ter prediskutirajo nadaljnje 

možnosti dela z družino. Udeleženci podelijo svoja opažanja, vprašanja, povratne informacije. 

Skupina se razdeli na dva dela, tako da vzporedno poteka praktično delo z dvema učiteljema. 

 

Seminar z udeleženci in njihovimi partnerji                                   3 dni 

Ta seminar nudi partnerjem udeležencev vpogled v način dela. Obstaja tudi možnost 

konkretnega dela na partnerskem odnosu: kako medsebojno uravnavata pomembne vidike 

svojega odnosa, npr. agresivnost, sprava, ljubezen, nežnost, seksualnost.  

 

Seksualna terapija, terapija para                                                    3 dni 

Izhodišče so lastne izkušnje, na podlagi katerih se udeleženci bolj neposredno in učinkovito 

učijo o različnih modelih intervencij. 

 

Praksa  2                                                                                             5 dni 

Vsak udeleženec predstavi dve družini.  Poleg tega sodeluje kot opazovalec pri najmanj 15 

družinskih terapijah. Tako si nabira izkušnje s paleto različnih primerov in procesov pri 

terapevtski obravnavi družine. 

 

Na telo usmerjena družinska terapija                                                       5 dni 

Z različnimi vajami udeleženci povečujejo občutljivost za različne telesne procese in znake. 

Učijo se, kako upoštevati telesne znake pri sebi in drugih. Virginia Satir je razvila model 

družinske terapije, ki upošteva in deluje predvsem z neverbalno komunikacijo: očesnim 

stikom, pomirjajočim ali spodbujajočim dotikom. Govorica telesa je povezana z globokimi 

čustvenimi procesi. Če terapevt bolje razume govorico telesa, lahko tudi lažje opazi in 

spremlja pozitivne spremembe v odnosih med člani družine. 

  

Rekonstrukcija družine                                                                   5 dni 

Po modelu Virginie Satir se udeleženci slikovito seznanjajo z različnimi družinskimi 

zgodbami, strategijami preživetja, tradicijami, viri itn. Delajo na modelu treh generacij svoje 

družine. Prepoznavajo projekcije in transfere ter lažje odkrivajo konstruktivne možnosti 

razvoja v sedanji in naslednji generaciji.  

 

Praksa  3                                                                                             5 dni 

Vsak udeleženec predstavi dve družini. Poleg tega sodeluje kot opazovalec pri najmanj 15 

družinskih terapijah. 

 

Udeleženci lahko spremljajo začete družinske terapije. Vsako tretje srečanje z družino 

obravnavajo na kolegialni superviziji, tako da dobivajo stalno oporo in smernice za nadaljno 

delo. Na supervizijskih srečanjih obdelajo različne probleme in simptome v družinah: šolski 

problemi, hiperaktivnost, psihosomatika, odvisnost, postavljanje meja, zanemarjanje, zloraba, 

nasilje, alkohol, zakonske krize, grozeča ločitev itn. Obdelajo se vprašanja, kako sodelovati z 

drugimi pomagajočimi, npr. z zdravniki, pravniki, z različnimi institucijami. 

Udeleženci spoznavajo, kako ravnati z različnimi družinskimi sistemi, npr. s sistemom treh 

generacij, z na novo sestavljenimi družinami, s kombinacijami različnih kultur, z 

enostarševskimi in rejniškimi družinami, z družinami s posvojenimi otroki. Na vsaki 

superviziji je določen tematski poudarek. 



 

Uporaba hipnoze oz. transa v družinski terapiji                                                    5 dni 

Udeleženci se spoznajo s hipnoterapevtskim pristopom Miltona H. Ericksona, z osnovami 

(avto)hipnoze, z vsakdanjim transom in pozitivnim transom, ki olajšuje terapevtske 

spremembe, učenje in spodbuja ustvarjalnost. Poseben poudarek je na učenju indirektnih 

indukcij transa s pomočjo zgodb in metafor in na uporabi nekaterih NLP tehnik. 

  

Konstruktivna navodila, »domače naloge«, delo s paradoksi                       4 dni 

Udeleženci se naučijo, kako oblikovati »domače naloge«, ki jih družinski člani izpolnijo med 

terapevtskimi srečanji. Navodila in naloge lahko oblikujejo tudi na paradoksen način. 

 

Terapija z družinami s člani s psihosomatsko in psihiatrično simptomatiko    5 dni 

Udeleženci poglobijo svoja znanja v zvezi z družinskim pristopom pri specifičnih telesnih in 

duševnih boleznih (npr. rak, anoreksija, bulimija, psihoze, motnje osebnosti). Dobijo vpogled 

v to, kdaj je indiciran psihoedukativni pristop in kdaj sistemske intervencije. Učijo se o 

modelu stresa, zmanjševanju distresa, ravnanju s stresom. Važna tema je tudi sodelovanje 

med pomagajočimi, npr. z zdravniki in zdravstvenimi institucijami. 

 

Praksa 4                                 5  dni 
Spremljanje procesov družinskih terapij. Udeleženci imajo priložnost v treh letih spremljati v 

živo približno 50 srečanj z družinami. 

 

Zaključek                                                                                           3 dni 

Vsak udeleženec s pomočjo reke življenja predstavi svoj glavni primer. Enega uprizori cela 

skupina, druge se prikaže v trojkah. Zadnji dan so na vrsti feedbacki vsakemu o njegovi 

osebni in strokovni rasti v času edukacije ter spodbudne ideje na prihodnost. 


