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Nedavno smo v Kairosu (Možina, 2014; McGlashan in Keats, 2014a) objavili zapis 
legendarnega primera psihoterapevtske obravnave osebe s shizofrensko motnjo, ki jo je 
izpeljala Frieda Fromm Reichmann z Joanne Greenberg. Tekstu smo dodali tudi prevod 
uvodnega poglavja iz knjige Thomasa H. McGlashana in Christopher J. Keatsa z naslo-
vom Shizofrenija: terapevtski proces in izid, v kateri je bil leta 1989 ta prikaz objavljen. 
V njem sta avtorja opisala ozadje svoje raziskave in ključne principe študij štirih prim-
erov, ki sta jih prikazala v knjigi. 

Zaradi omejenega prostora takrat nismo objavili prevoda še treh primerov oseb s 
shizofrensko motnjo, ki sta jih poleg Joanne podrobno analizirala: Bena, Marka in Bet-
ty. Tako tokrat dodajamo še te tri, hkrati pa še nekaj komentarja, ki omogoča zagledati 
vse štiri primere na kontinuumu. To je bil namreč eden od ključnih ciljev te izjemno 
zanimive knjige: da bi zagledali raznolikost in skrivnostnost pojava, ki mu pravimo 
“shizofrenija”. Če je imel primer Joanne izjemno uspešen izid, pa se ostali trije primeri 
od Bena preko Marka do Betty raztezajo od dobrega do izjemno slabega izida.

Shizofrenija: ena ali več bolezni?  

Tak naslov sta dala avtorja sedmemu poglavju svoje knjige prav na osnovi velike 
raznolikosti izbranih štirih primerov. Ko razmišljamo o Joanne, Benu, Marku in Betty, 
se nam spontano porodi vprašanje: ali je res možno, da so vsi štirje imeli isto bolezen? 
Oziroma, če je shizofrenija ena sama, potem morajo biti njene manifestacije različnih 
oblik. In dejansko! Emil Kraepelin, ki je na začetku dvajsetega stoletja prvi opisal ta 
sindrom, si ga je predstavljal kot enotnega (Kraepelin v McGlashan in Keats, 1989: 93). 
Kmalu zatem pa je Eugen Bleuler, ki je prvi skoval pojem »shizofrenija«, trdil, da gre 
za skupino motenj (Bleuler v McGlashan in Keats, 1989: 93). Danes nismo prišli veliko 
dlje od teh pionirjev, saj vsaka od teh hipotez ostaja verjetna oz. možna.
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McGlashan in Keats pa kljub temu menita, da je prišlo do napredka, če si namreč 
lahko priznamo, da vemo, da ne vemo. Strokovnjaki na tem področju smo se s časom 
in izkušnjami lahko odrekli gotovosti in jo zamenjali s skromnostjo pred zapletenostjo 
tega pojava. »Včasih so eksperti trdili, da vedo, kaj je shizofrenija, vendar se iz tega 
uvida ni porodilo nič koristnega. Danes, ko nas ne ščiti več iluzija, da vemo Odgo-
vor,  stojimo na bolj zdravih temeljih, iz katerih lahko prepoznamo svojo nevednost in 
ponovno gledamo kot pionirji.« (McGlashan in Keats, 1989: 93) 

Čeprav je od izida njune knjige preteklo že 26 let, menim, da to, kar predlagata 
glede skromnosti in pozitivnega vidika nevedne radovednosti, še vedno velja. Ne le 
glede diagnoze shizofrenija, ampak tudi glede večine drugih diagnoz, ki jih zajema peto 
poglavje desete revizije Mednarodne klasifikacije bolezni o duševnih motnjah velja, da 
nismo prišli do njihovih etiopatogenez oz. do razlag, ampak še vedno precej z veliko 
zmede brodimo po površini njihove pojavnosti.

Joanne, Ben, Mark in Betty imajo torej lahko isto motnjo ali pa ne. Ne vemo. Ven-
dar to McGlashana in Keatsa ni spravilo v malodušje in zaustavilo. Prav nasprotno. 
Vse štiri primere sta podrobno raziskala iz dveh uveljavljenih in cenjenih perspektiv, ki 
sta vsaka zase izjemno široki: iz tradicije klinične psihiatrije in iz vidika individualne 
psihoterapije. 

»Prva perspektiva, ki izhaja iz medicinskega modela, vidi »primer« kot posamezni-
ka, ki je nosilec bolezni. Čeprav osebni vidik ni nepomemben, je glavni poudarek na 
bolezni in njeni patogenezi, pojavnosti in poteku. Druga perspektiva pa se osredotoča na 
tisto, kar pride na dan, ko se »primer« in strokovnjak povežeta v medosebni terapevtski 
matrici dveh oseb. Terapevtski sva dala namerno v poševni tisk, ker vsaj v nekaterih 
primerih, izid te medosebne izkušnje komaj ali sploh ne upraviči uporabe tega pojma. 
Kljub vsemu pa je terapija raison d’etre tega srečevanja in ne glede na to, ali porodi 
spremembo ali ne, nam običajno lahko pove nekaj o osebi in bolezni.« (McGlashan in 
Keats, 1989: 91-92)

Čeprav zaradi omejenega prostora ne bom prikazal, kako sta avtorja raziskala štiri 
primere iz kliničnega psihiatričnega vidika in se bom bolj posvetil psihoterapevtskemu 
intersubjektivnemu vidiku, vseeno nadaljujem s prikazom matrice, po kateri sta izde-
lala izjemno poglobljeno klinično psihiatrično analizo, ker je uporabna za klinično in 
raziskovalno delo. 

Shizofrenija iz kliničnega psihiatričnega vidika

Na shizofrenijo lahko pogledamo iz t. i. kliničnega vidika, ki po eni strani raziskuje 
značilnosti bolezni in po drugi strani značilnosti gostitelja, osebe z boleznijo. Kdorkoli 
danes v Evropi proučuje značilnosti shizofrenije kot bolezni, za diagnostiko uporablja 
raziskovalne diagnostične kriterije po deseti reviziji Mednarodne klasifikacije bolezni 
(MKB-10) (glej tabelo 1). Ne potrebujemo veliko znanja, da lahko ugotovimo, da vsi 
štirje primeri izpolnjujejo te kriterije, kar pa seveda že nakazuje osnovni problem – da 
so kriteriji verjetno preveč ohlapni, če tako različni primeri dobijo enako diagnozo.
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Tabela 1: raziskovalni diagnostični kriteriji za shizofrenijo kot bolezen po MKB-10

Splošni kriteriji (SK) za paranoidno, hebefrensko, katatonsko in nediferencirano 
shizofrenijo.

SK1. Ali vsaj eden od sindromov, simptomov ali znakov pod (1) ali vsaj dva od 
simptomov in znakov pod (2) morajo biti prisotni večino časa med epizodo psihotične 
motnje, ki traja najmanj en mesec (ali vsak dan nekaj časa).

(1) Prisoten mora biti vsaj eden od naslednjih:
(a) miselni odmev, vsiljevanje – vcepljanje ali odtegovanje misli, pošiljanje  
 misli po radiu;
(b) blodnje nadzorovanja, vplivanja ali oviranja do pasivnosti, jasno se 
 nanašajo na telesne gibe in gibe udov ali specifične misli, dejanja ali zaz
 nave; blodnjavo zaznavanje;
(c) halucinatorni glasovi, ki v tretji osebi opravljajo pacienta, njegovo vedenje 
 ali se med seboj pogovarjajo o pacientu ali drugi tipi halucinatornih glasov, 
 ki prihajajo iz nekega dela telesa;
(d) stalne blodnje drugih vrst, ki so kulturno neustrezne in  popolnoma 
 nemogoče (npr. da lahko nadzoruje vreme ali da komunicira z bitji iz 
 drugih planetov).

(2) Ali vsaj dva od naslednjih:
(a) stalne halucinacije v katerikoli modaliteti, če se pojavljajo vsak dan naj
 manj en mesec, če jih spremljajo blodnje (ki so lahko na pol izoblikovanje) 
 brez jasne razpoloženjske vsebine ali če jih spremljajo stalne 
 večvrednostne ideje;
(b) neologizmi, prekinitve ali vrivki v miselnem toku, ki povzročajo inkoher
 entnost ali nerelevanten govor;
(c) katatono vedenje, kot je razburjenje, ostajanje v določenih položajih ali 
 voskasta fleksibilnost, negativizem, avtizem, mutizem in stupor;
(d) »negativni simptomi«, kot so poudarjena apatija, obubožanost govora in 
 otopelost ali inkongruentnost čustvenih odgovorov (jasno mora biti, da to 
 ni posledica depresije ali nevroleptikov).

SK2. Najpogostejši izključujoči kriteriji
(1) če pacient izpolnjuje tudi kriterije za manično ali depresivno epizodo, morajo 
 biti kriteriji pod SK1(1) in SK1(2) prisotni preden se je razvila afektivna mot
 nja.
(2) Motnja ni posledica organske možganske bolezni ali intoksikacije z alkoholom 
 ali drogami, ali odtegnitvene krize.

-----------

Zaradi premajhne dorečenosti obstoječih kriterijev, ne samo v evropski MKB, am-
pak tudi v ameriškem DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) 
sistemu, se seveda odpira prostor za razvijanje dodatnih. To sta storila tudi McGlashan 
in Keats, ki sta za opisovanje shizofrenije kot bolezni v svoji raziskavi uporabila še do-
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datne parametre. Prikazal sem jih v tabeli 2, ker menim, da so lahko še danes dragoceni 
in uporabni za klinično kot raziskovalno delo z ljudmi s shizofrenskimi motnjami in da 
koristno dopolnjujejo zgoraj navedene MKB kriterije.

Tabela 2: Dodatni parametri za opisovanje shizofrenije kot bolezni
(po McGlashan in Keats, 1989: 93-118)

Začetek oz. nastop bolezni:

- čas, ki je potreben, da se bolezen razvije;
- starost, ko se bolezen nedvomno pokaže;
- odnos med nedvomnim  pojavom bolezni in stresom/i iz okolja.

Potek bolezni:

- interakcija med stresi in boleznijo po njenem začetku oz. nastopu (bolezen je 
 lahko od polja odvisna – reaktivna ali neodvisna – neodzivna);
- interakcija med zunanjo pomočjo in boleznijo.

Razpoloženjska (afektivna) stanja in deficiti v času izražene bolezni

Težavnost bolezni:

- testiranje realnosti;
- invazivnost: težja kot je bolezen, bolj razruši osebnost (npr. voljo, inicia-
 tivnost);
- struktura simptomatologije: težja kot je bolezen, manj bo strukture v simp
 tomatologiji. Simptomi so zelo fragmentirani, dezorganizirani, labilni, flu 
 idni in nepredvidljivi. V lažjih primerih se simptomi ponavljajo, so kon
 sistentni in sistematizirani ob precejšnji sekundarni dodelanosti ali svobod
 nem (celo kreativnem) prepletanju realnosti in blodenj;
- zrelost obrambnih mehanizmov: za težje shizofrenske motnje je značilno 
 omejeno število rigidnih obrambnih mehanizmov, ki postavljajo vse, kar je 
 narobe, »tja ven«;
- primarna bolezenska korist: kako učinkovito bolezen zmanjšuje 
 doživljanje disforije (npr. anksioznosti, krivde, depresije) in/ali koliko 
 omogoča patološkega nagrajevanja (npr. blodnjava grandioznost).
- sekundarna bolezenska korist: kakšne koristi ima pacient od svoje vloge 
 pacienta.
 
Medosebni odnosi v času izražene bolezni:

- interaktivne oblike shizofrenije: lakota po objektih, osamljenost je boleča, 
 simptomi so zanimivi in privabijo pozornost okolice;
- odtujajoče oblike shizofrenije: bolnik je neempatičen za potrebe in resničnosti  

 drugih in vzbuja v okolici strah, gnus, bes. Večkrat je prisoten tudi element 
 volje v raznih oblikah negativizma: 
     (a) odprti negativizem, ko se bolnik upira skrbi in pomoči drugih z 
     agresivnostjo, aktivnim uporom; 
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    (b) odprti negativizem, ko bolnik dopušča skrb in pomoč – npr. mu
    tizem;  
    (c) zakriti negativizem – npr. pasivna agresivnost; 
    (d) odloženi negativizem – npr. bolnik napreduje, potem pa sabotira, podira. 

Značilnosti gostitelja oz. osebe z boleznijo

Linija bolezenske zgodbe:

Kdaj postane oseba s shizofrensko motnjo “shizofrenik”? V drugih vejah medicine 
se redko zabriše meja med gostiteljem in boleznijo. Npr. o ljudeh z rakom zdravniki 
večkrat govorijo kot o “primerih” raka, vendar nikoli ne uporabljajo besede “karcino-
miki”. Če ima nekdo shizofrensko motnjo, še ne pomeni, da je “shizofrenik”. Vendar 
pa pojem shizofrenik obstaja v vsakdanji rabi, kar nam morda kaže, da je pogosto težko 
razlikovati med boleznijo in osebo. Razlog te nejasnosti je v tem, da shizofrenska mot-
nja prizadene razvoj in izražanje osebe oz. osebnosti.

Prva naloga pri opisovanju osebe s shizofrensko motnjo je potemtakem, da ocenimo, 
koliko lahko razlikujemo med osebo in boleznijo. Kako se oseba odraža v bolezni in 
kako bolezen v osebi? Ali lahko o bolezni govorimo kot o človekovi zgodbi? Ali obstaja 
zaplet v človekovem boju z boleznijo? Ali je možno o bolezni govoriti kot o zgodbi, ki 
ima svoj začetek, zaplet in razplet? Ali lahko v simptomih odkrijemo določene pomene? 
Ali lahko v psihopatologiji prepoznamo človekove želje, obrambe in konflikte v zvezi 
z določenimi temami?

Razvojne občutljivosti (ranljivosti):

Danes vemo, da so mnogi ljudje, ki razvijejo shizofrensko motnjo, programirani z 
nagnjenostjo k tej bolezni. So “ranljivi” ali nosijo enega ali več “rizičnih faktorjev”. Ne 
vemo niti, koliko potencialnih pacientov nosi te ranljivosti niti ne poznamo narave vseh 
rizičnih faktorjev. Je pa na tem področju prišlo do precejšnjega znanstvenega napredka. 
Rizična faktorja, ki ju poznamo, sta genetska predispozicija in komplikacije pri porodu.

Kandidati za rizične faktorje, ki jih je potrebno še potrditi, pa so:
- biološki kandidati: infekcije v nosečnosti (posebno virusne), subtilne nevrološke 
 okvare, bolezni v otroštvu in adolescenci;
- psihosocialni kandidati: odkloni v komunikaciji med starši, splošna raven 
 psihopatologije v družinskem okolju, kronični stres različnih vrst (nizek social
 noekonomski status, šibke socialne mreže, kritična družinska okolja idr.).

Premorbidne dimenzije in prognoza:

Bistvene “gostiteljeve faktorje” lahko definiramo le po skrbni rekonstrukciji zgo-
dovine premorbidne osebe in njenega razvoja v družinskem matriksu. Močne osebe se 
bolje kosajo s shizofrensko motnjo kot šibke. Moč oz. šibkost pomeni stopnjo zdrav-
ja, ki se odraža v naravnih talentih osebe in v delovnih (oz. šolskih) sposobnostih, v 
sposobnostih za socialne stike (še posebno z vrstniki) in v sposobnostih za ljubezen. 
Bolj kot oseba razvije te sposobnosti ali “premorbidne dimenzije”, boljša je splošna 
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kratkoročna in dolgoročna prognoza.

--------------------

Samo za pokušino naj navedem, kako McGlashan in Keats razmišljata iz psihiatričnega 
vidika, ko vzameta pod drobnogled linijo bolezenske zgodbe v zvezi s štirimi primeri: 
“Opazovalec bi se težko odločil, ali je bil Mark oseba s čudno boleznijo ali preprosto 
čudna oseba. Pri Betty pa se zdi, da bolezen JE osebnost.  Glede invazivnosti dobimo 
vtis, da je shizofrenska motnja pri njej prevzela vajeti v svoje roke ali da je bila od sa-
mega začetka njenega življenja njena osebnost ovita v shizofrensko motnjo. Oboje pa 
nam kaže podobno: Betty se zdi bolj “shizofrenik” kot pa oseba s shizofrenijo. Tudi pri 
Benu nam pade v oči, da ga je shizofrenska motnja popolnoma stisnila in ob njegovi 
zgodbi lahko razumemo, zakaj je bila v srednjem veku popularna etiološka hipoteza 
o demonski obsedenosti. Potem ko je zbolel, je postal zelo drugačna oseba kot pred 
nastopom bolezni: iz boječega, zamišljenega, zadržanega samotarja se je v aktivnem 
psihotičnem stanju spremenil v pohotnega, vulgarnega, eksibicionističnega pobalina. 
Bolj kot pri drugih pa pri Joanne prevlada vtis, da je oseba s shizofrensko motnjo ali z 
nečim, kar je shizofreniji podobno. Sredi obilja in zmede njenih irijanskih svetov lahko 
stalno čutimo prisotnost nečesa drugega, to je normalne osebe, ki išče nekoga, ki bi ji 
pomagal izstopiti iz skrivališča.” (McGlashan in Keats, 1989: 110-111)

V nadaljevanju sledi bolj podroben prikaz tistega dela knjige, kjer sta se avtorja pos-
vetila analizi štirih primerov iz psihoterapevtskega intersubjektivnega vidika. To seveda 
ne pomeni, da je njuna psihiatrična analiza manj pomembna, kvalitetna in uporabna, pač 
pa sem se namerno odločil, da bom dal večji poudarek psihoterapevtskemu delu knjige. 
Kar sta avtorja v njem prikazala, je namreč uporabno za psihoterapevtsko obravnavo 
duševnih motenj nasploh in je lahko tudi dragoceno didaktično gradivo za poučevanje 
specializantov psihoterapije.

Shizofrenija s psihoterapevtskega intersubjektivnega vidika

Avtorja sta izdelala model, v katerem sta ravni psihoterapevtskega procesa opisala s 
pomočjo kompleksnosti medosebnega odnosa in nivoja osebne zrelosti (glej tabelo 3). 
Uporaben naj bi bil tudi za napovedovanje izida zdravljenja. Modela procesnih ravni 
ne smemo razumeti v okviru medicinskega modela, za katerega je značilna linijska 
razlaga (zdravnik naredi X in povzroči pri pacientu Y), kavzalna vzročnost in poudarek 
na tehniki. Avtorja sta model razvila v okviru t. i. »razvojne perspektive«, kot sta jo 
poimenovala, kjer je poudarek na procesu, krožnosti in odnosu med terapevtom in pa-
cientom (McGlashan in Keats, 1989: 126).

Model procesnih ravni in parametrov ni uporaben le za psihoterapevtsko obrav-
navo, ampak za zdravljenje duševnih motenj nasploh, ker se nobeno zdravljenje ne 
more izogniti ali popolnoma izključiti človeškega srečevanja pacienta s terapevtom oz. 
pomagajočimi. Za psihoterapevte je ta model uporaben ne glede na to, kateri psiho-
terapevtski šoli oz. pristopu pripadajo, saj je vsem pristopom skupno, da temeljijo na 
medosebni interakciji. Seveda naj ponovim opozorilo avtorjev, da ravni v tem modelu 
niso dokazane entitete, ampak »morda obstajajo«, so hipoteze.
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Danes v psihoterapiji ni več dilem, ali psihoterapija (na splošno) deluje, ampak je v 
ospredju vprašanje: kateri pacient s katero boleznijo se lahko spremeni (zdravi) s katero 
obliko psihoterapije? Naša avtorja pa to vprašanje še razširjata: “katere procesne ravni 
in parametre doseže pacient” (McGlashan in Keats, 1989: 122) v raznih oblikah psiho-
terapije?

Tabela 3: Procesne ravni in hipotetične korelacije (po McGlashan in Keats, 
1989: 128)

RAVEN 
PSIHOTERAPEVTSKEGA
PROCESA 

KOMPLEKSNOST
ODNOSA

RAVEN 
ZRELOSTI

NAPOVED 
DOLGOROČNEGA
IZIDA

brez angažmaja navidezen odnos pred-objektna trajna bolezen ali težki 
deficiti

marginalno ali 
omejeno funkcion-
iranje

deloma prilagojeno 
funkcioniranje 

dobra ali 
funkcionalna remisija

popolna remisija ali 
popolno okrevanje

angažma

gradnja odnosa

anaklitičnost
odvisnost

navezanost
parametri odnosa oz. 
procesa*
(glej spodaj pod tabelo)
suportivna delovna aliansa

uporaba odnosa

komuniciranje (osvetljevanje, 
poimenovanje, razlikovanje, 
konsenzualno potrjevanje)
reševanje problemov
utrditev
analitična delovna aliansa spreminjanje odnosa avtonomija
integracija
internalizacija (ponotranjenje)
zaključevanje

* Parametri odnosa oz. procesa:

• zavezanost - predanost, 
• diadno ujemanje, 
• struktura odnosa (čas, ritual, obseg, heterogenost, fleksibilnost),
• hedonski ton, 
• empatija (deskriptivna, dinamična, eksistencialna),
• nosilnost (meje, regresije, prenašanje disforije, sposobnost tolaženja, terapevt
 sko zadrževanje, biti z)
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Za analizo parametrov odnosa oz. procesa sta avtorja sestavila naslednji nabor 
vprašanj in kratkih pojasnitev pojmov:

Zavezanost, predanost (ang. commitment)

Ali se terapevt in klient redno srečujeta? Ali si rezervirata čas za srečanja in varujeta 
ta čas pred drugimi interesi in obveznostmi? Kako hitro rušijo ta čas zunanji pritiski (npr. 
družina, bolnišnični milje) ali lastne preokupacije? Koliko časa in energije sta vložila v 
terapijo: število seans na teden, dolžina terapije, kontinuiteta terapevta, kvaliteta terape-
vtovih zapiskov oz. »zaznamkov« itn.?

Diadno ujemanje

Ali sta se terapevt in klient dobro ujela? Sta ustvarila vez? Se ujemata, sta komple-
mentarna? Ali sta se dobro ujela na začetku postopno pa zlezla v udobno rutino? Se 
je vez ustvarila naravno ali s forsiranjem? Dobro ujemanje je običajno tiho: težko ga 
oceniš, ko obstaja, zlahka pa zagledaš, če ga ni. Klient in terapevt sta si lahko podobna 
tudi kot človeka, vendar pa se slabo ujemata, sta nekomplementarna. Npr. dva trmasta 
človeka, ki postaneta tekmovalna, kontrolirajoča in maščevalna.

Struktura odnosa

Diadni odnos lahko opišemo z različnih perspektiv – čas, ritual, obseg, heterogenost, 
fleksibilnost.

Čas. Ali sta imela v odnosu občutek časa? Ali je odnos imel preteklost, sedanjost in 
prihodnost ali pa je bil neskončen, brez občutka časa, torej brez začetka in brez konca?

Ritual. V diadi se postopno razvije ponavljanje, sekvence lahko postanejo celo ste-
reotipne in perseverativne. Diada razvije »rutine« ali »rituale«: to pomeni, da razvijeta 
konsistentna in predvidljiva vedenja, ki kot ozadje tvorijo ritmično podporo dialektiki. 
S pomočjo ritualov lahko večji del časa ostaneta »v fazi«  drug z drugim.

Obseg. To se nanaša na diadne interakcije, ki gredo preko ritualov, jih presegajo. 
Interakcije se tu ponavljajo in so stabilne, vendar niso stereotipne. Udeleženca iščeta 
spremembe v kontinuiteti in enakosti. Njune interakcije se postopno razvijajo, rastejo, 
postajajo bolj kompleksne, se diferencirajo v številne oblike, pogosto tako, da integ-
rirata prejšnje vzorce. Imata občutek razvoja, rasti in poglabljanja odnosa v času.

Heterogenost. Koliko različnih vlog lahko prevzemata, v domišljiji ali dejansko? 
Npr. ali klient prevzema položaj skrbnika, tovariša, ljubimca, sodelavca ali otroka z 
istimi ljudmi v različnih trenutkih ali z različnimi ljudmi istočasno?

Fleksibilnost. S kakšno lahkoto (ali težavo) lahko klient preklaplja iz vloge v vlogo 
ali se giblje po spektru odnosa? Ali se rigidno oklepa ene vloge (npr. žrtve) in enega 
načina odnosa (npr. sovražno odvisen) ali je lahko v različnih situacijah fleksibilen?
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Hedonski ton

Hedonski ton je povezan s prijetnimi, motivirajočimi, energizirajočimi značilnostmi 
diadnega odnosa. Kaj je bil prevladujoči občutek v odnosu? Ali je bil živ ali mrtev? 
Ali je diada izžarevala napetost in nagon ali je bila monotona, pusta, prazna, izgorela? 
Če je bil odnos živ, ali bi ga lahko opisali kot prijetnega, toplega in zadovoljujočega 
ali pa je bil boleč, disforičen ali odklonilen? Ali sta si bila terapevt in klient všeč ali pa 
je opazovalec začutil odtujeno slabovoljnost, razočaranje, obtoževanje in pomanjkanje 
skrbi? Kaj sta v odnosu našla očarljivega in prijetnega? Ali je v odnosu prisoten humor 
tudi ko gre za medsebojne »udarce« ali pa so udarci del sadomazohističnega boja za 
prevlado? Ali je v odnosu prisotno občudovanje? Če da, ali je bil klient za terapevta na 
nek način poseben in je bil terapevtu všeč? V zvezi s terapijo je bil terapevt (za)upajoč 
in optimističen (čeprav realen). Terapevt je utemeljeno verjel v dobro prognozo, torej da 
se bo klientu izboljšalo in da bo v prihodnosti z njim boljše. Klient je na to odgovarjal 
pozitivno in ga je to spodbujalo, mu dajalo pogum, zaupanje in je bil hvaležen. Antiteza 
je diada, kjer v interakcijah prihaja do kritiziranja, razvrednotenja, karanja, poniževanja 
in omalovaževanja.

Empatija

Terapevtova empatija v diadi se kaže v tem, koliko je terapevt sposoben predstavl-
jati si, podeliti in razumeti klientovo doživljanje. Lahko razlikujemo tri tipe empatije: 
deskriptivno, dinamično in eksistencialno. 

Deskriptivna se kaže v terapevtovi zmožnosti, da v svojih zapiskih, v dokumentaciji 
poda relativno objektiven opis klientove manifestne bolezni, klinične slike in vedenja 
v terapiji. 

Dinamična empatija se kaže v tem, koliko je terapevt sposoben občutljivo prikazati 
klientovo psihodinamiko, še posebej tisto, ki se je pokazala v diadi. Ta vključuje štiri 
elemente: 

• identificiranje, pogosto preko kontratransfera, s klientovim doživljanjem,  
 vključno z zanikanimi in neopredeljenimi vidiki; 
• ustrezen opis razvojne stopnje klientove psihopatologije; 
• definiranje operativnega jedrnega konflikta; 
• stalno preverjanje hipotez na osnovi klientovega doživljanja. To pomeni, 
 da terapevt ne posiljuje klienta s svojimi teoretskimi konstrukcijami.

Eksistencialna empatija pa pomeni, da lahko terapevt gleda na klienta s temeljnim 
človeškim spoštovanjem, kot na spoštovanja vrednega človeka, ki se muči s problemi, 
ki tudi terapevtu niso popolnoma neznani. Terapevt ne vztraja na objektivni veljavnosti 
lastne konstrukcije realnosti in razume, da zdravje in psihoza nista tako zelo različna. 
Terapevt se tudi uči od klienta. Terapevt je zavezan klientu kot osebi ne pa teoretični 
konstrukciji. Terapevt je odprt za nova odkritja in z zadovoljstvom pozdravlja enkratno 
in spontano pri klientu.
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Nosilnost

Ta koncept je razvil Winnicott in pomeni, koliko lahko diadni odnos »nosi« različnih 
konfliktov in disforij brez prekinitve odnosa. Diada lahko doživi krizo, vendar živi nap-
rej. Nosilnost vključuje meje, regresije, prenašanje disforije, sposobnost tolaženja, tera-
pevtsko zadrževanje in biti z. 

Fleksibilne meje so potrebne za varnost. 

Regresije so lahko benigne (terapevtske), če omogočajo t. i. »nove začetke«, novo 
učenje, zorenje ali maligne (antiterapevtske), če onemogočajo učenje, zorenje, naknadni 
razvoj identitete. 

Prenašanje disforije pomeni, da diada lahko prenaša neprijetne vidike odnosa, kot so 
frustracije, jeza, depresija, pesimizem, anksioznost, agitacija, negativni (kontra)transfer 
in lahko poteka terapevtsko delo naprej brez zamer, distanciranja in ali večjih prelomov 
v odnosu.

Sposobnost tolaženja pomeni sposobnost za zmanjševanje teže stresnih dražljajev 
(stresorjev) in za vsakdanji čustveni suport v času distresa. 

Terapevtsko zadrževanje pomeni vzdrževanje krhkega ravnotežja med bližino in dis-
tanco v diadi. 

Biti z pomeni, da je terapevt lahko s klientom kot resnična oseba, ne le preko svoje 
vloge.

V prevodu enajstega poglavja knjige, ki sledi, si bralec lahko ustvari vtis, kako je 
možno uporabiti model procesnih ravni in parametrov za konkretno analizo kliničnih 
primerov. Avtorja sta analizirala Betty, Marka, Bena in Joanne. Prav Joanne je med 
njimi edina “zlezla” skozi vse ravni. 

Epilog

Ko sem v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja prebral knjigo McGlashana 
in Keatsa, sem bil kot novopečeni specialist psihiatrije in psihoterapevt navdušen nad 
njuno raziskavo, v kateri sta ustvarjalno povezala psihiatrično in psihoterapevtsko per-
spektivo. Pri analizi štirih primerov sta tako ustvarila sinergični učinek, ki omogoča 
globinski in izjemno kompleksen pogled na njihove zgodbe. S svojim zgledom sta mi 
pomagala, da sem se pri kliničnem, pedagoškem in raziskovalnem delu tudi sam naučil 
dobro izkoristiti dvojno poklicno identiteto psihiatra in psihoterapevta. 

V pedagoške namene sem gradivo iz knjige koristno uporabljal za delo s študenti na 
Fakulteti za socialno delo in zadnja leta na Fakulteti za psihoterapevtsko znanost. Štirje 
primeri so pravi mali učbenik o shizofrenski motnji in omogočajo študentom, da se sez-
nanijo z osnovami psihopatologije psihoz. Po drugi strani pa se opisi primerov berejo 
kot sočne, človeško bogate, eksistencialno razkrivajoče in napete zgodbe, v katerih izs-
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topijo enkratne osebe pacientov in ne samo njihovi simptomi in sindromi. Možno se je 
vanje vživeti, razviti empatičen odnos do njihovih usod. S psihoterapevtskega vidika je 
s pomočjo modela procesnih ravni in parametrov možno izostriti občutek za to, za kaj v 
psihoterapiji pravzaprav gre. Iz intersubjektivne perspektive je možno zagledati ključni 
skelet psihoterapevtske obravnave, ki je transdisciplinaren, to pomeni, da presega speci-
fike različnih psihoterapevtskih šol oz. pristopov. 

Upam, da sem z izbranimi prevodi in s komentarji h knjigi v drugi dvojni številki Kai-
rosa leta 2014 in v tej številki uspel prikazati dovolj za malo več kot pokušino. Komur 
pa bo to premalo, pa mu oz. ji seveda priporočam celo knjigo, ki po šestindvajsetih letih 
od izida še vedno ostaja sveža, aktualna, informativna in navdihujoča. In ali ni eno od 
ključnih meril kvalitete, koliko neka stvar zdrži čas? 
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