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SISTEMSKI PRISTOP K TEŽAVAM NA DELOVNEM MESTU2 

 

Povzetek 

 

Dandanes postajajo medosebni odnosi na delovnih mestih vse bolj napeti, saj se vse bolj 

stopnjuje tekmovalnost, usmerjenost v rezultate, učinkovitost in uspešnost za vsako ceno, tudi 

na račun duševnega in telesnega zdravja zaposlenih. Zahteve na delovnem mestu se 

povečujejo, delovni čas podaljšuje in vedno manj časa in prostora ostaja za stvari, ki so jim 

osebno pomembne. Svoje stiske prinašajo domov, v svoje družine in odnose s partnerji in 

prijatelji.  

 

V sodobnih družbah se krepi negativni individualizem, ko prihaja vse bolj v ospredje borba za 

čim boljši lastni položaj, preigravanje drugih, mobing, zanemarjajo pa se skupni interesi, 

interesi skupnosti. V podganji dirki, kot nekateri danes slikovito opisujejo razmere na 

delovnih mestih, velikokrat potegnejo kratko prav nadarjeni, pridni, požrtvovalni, prijetni, 

ljubeznivi in odgovorni ljudje, ker se poskušajo pretirano prilagajati vse bolj nesmiselnim 

diktatom požrešnih lastnikov in brezdušnih menedžerjev na najvišjih položajih. Ob prikazu 

sistemskega pristopa k težavam na delovnih mestih, ki temelji na upoštevanju t.i. sinergetičnih 

načel in koncepta samoorganizacije, bova zato bolj osvetlila prav problematiko tovrstnih 

klientov. Meniva namreč, da lahko v mejnih situacijah kritične nestabilnosti odkrivajo rešitve, 

ki omogočajo osebno rast in razvijanje solidarnosti, skrb zase in povezovanje v skupnost. 

Predstavitev bova konkretizirala na primeru lastne izkušnje Darje in njene družine. Čeprav 

deluje navzven kot stabilna, urejena in uspešna družina, pa se srečuje z zahtevnimi 

preizkušnjami in izzivi, ki mnogokrat vodijo in pripeljejo vse člane družine do roba lastnih 

zmogljivosti. Pokazati želiva, kako jim z lastnim ozaveščanjem in osvetljevanjem zapletenih 

situacij zaenkrat uspeva pluti po razburkanih vodah sodobnih družbenih razmer, tako da ne le 

skrbijo zase, ampak tudi pomagajo lokalni skupnosti s sodelovanjem v socialno koristnih, 

dobrodelnih dejavnostih. 

  

Uvod 

 

V sodobnih družbah se krepi negativni individualizem, ko prihaja vse bolj v ospredje borba za 

čim boljši lastni položaj ob preigravanju drugih, mobing, zanemarjajo pa se skupni interesi, 

interesi skupnosti in solidarnost. Tako postajajo tudi medosebni odnosi na delovnih mestih 

vse bolj napeti, saj se vse bolj stopnjuje tekmovalnost, usmerjenost v rezultate, učinkovitost in 

uspešnost za vsako ceno, tudi na račun duševnega in telesnega zdravja zaposlenih. Zahteve na 

delovnem mestu se povečujejo, delovni čas podaljšuje in vedno manj časa in prostora ostaja 

za stvari, ki so jim osebno pomembne. Svoje stiske prinašajo domov, v svoje družine in 

odnose s partnerji in prijatelji. Tako poklic in družina marsikateremu posamezniku predstavlja 

tako velik napor, da se pogosto znajde v primežu gonje in izčrpavanja. Ljudje trošijo svoje 

vire in se pogosto znajdejo pregoreli, brez občutka smisla. Pogosto se zgodi, da nase povsem 

pozabijo. Počutijo se osamljene, izgubljene in nerazumljene. 
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Lastniki podjetij pogosto gledajo na podjetja samo skozi perspektivo vse višjega dobička in 

nižanja stroškov, s tem pridobivajo na moči (kdor ima kapital, ta ima moč), vse bolj pa 

izgubljajo empatičen odnos do zaposlenih. Ti se ne počutijo več povezani v tim, v katerem bi 

lahko delovali iz lastne motivacije in ustvarjalnosti, se izražali in gojili vrednote ter krepili 

občutek lastnega smisla. Vse več ljudi se na delovnih mestih bori za svoje preživetje, svoje 

ugodje in posledično v okviru svojih sposobnosti za svoj napredek, obstoj oz. osebni dohodek. 

 

Ljudje se po pomoč pogosto zatečejo šele takrat, ko se znajdejo na skrajnem robu svojih 

zmogljivosti. Lahko jih v zavedanje, da rabijo pomoč, prisili telo, ki na vse pretege opozarja, 

da ne zmore več.  Lahko pa se človek znajde v bolečini duše in ga v to, da poišče pomoč, 

prisilijo tesnoba, panični napadi, depresivna stanja, izbruhi jeze (acting out) in podobno. 

 

Od kod težave sodobnega človeka na delovnem mestu? 

 

Nelagodja sodobnega človeka na mikro in mezo ravni, to je v družinah in delovnih 

organizacijah, so lažje razumljiva, če nanje pogledamo iz širših družbenih horizontov, kar v 

svoji knjigi Nelagodna sodobnost naredi kanadski filozof Charles Taylor (2000: 7-16). 

Izpostavi tri vire nelagodja:  

 

(1) negativni individualizem z izgubo smisla in ovenelostjo etičnih horizontov,  

(2) besnenje instrumentalnega razuma in   

(3) izgubo svobode.  

 

Posledica je, da se je sodobni človek znašel v globoki etični krizi in da tavamo v megli glede 

resnične narave etičnih odločitev, ki jih moramo storiti. Sprašuje se, ali je individualizem 

najžlahtnejši dosežek civilizacije. Gotovo je izjemno dragoceno, da ima vsak pravico sam 

izbrati lasten vzorec življenja, se po lastni vesti odločati o svojem prepričanju. Ko po eni 

strani ta ideal še ni polno uresničen zaradi omejitev ekonomske ureditve, vzorcev družinskega 

življenja oz. intimnosti in tradicionalnih pojmov hierarhije, smo po drugi strani danes priča 

negativnemu individualizmu s pojavi socialnega atomizma, pretirane samoosredotočenosti in 

radikalnega antropocentrizma. Prišlo je do odčaranja sveta, ker se več ne dojemamo kot del 

večjega vesoljnega reda, do izgube magičnosti, smisla in herojske razsežnosti življenja, ki ga 

je nadomestil preživetizem, pomanjkanje strasti, pretirano se je napihnil pomen zabave in 

ugodja.  

 

Primarnost instrumentalnega uma pomeni, da na vseh družbenih področjih prevladuje 

stremljenje za maksimumom učinkovitosti, za najboljšim razmerjem med stroški in koristjo, 

za najbolj ekonomično uporabo sredstev za dani cilj. Tehnologija je novo zlato tele, ki 

poganja maksimizirajočo strategijo v nebo. Predpostavka, da je “nekaj dobro, več je bolje” 

(Bateson, 1972), če že ne kratkoročno pa dolgoročno gotovo uničuje žive sisteme in do 

temeljev pretresa ravnovesje globalnega ekosistema  

 

Na politični ravni so posledice individualizma in instrumentalnega razuma po eni strani 

omejevanje naše izbire, tako da npr. vsi vemo za tanjšanje ozonskega plašča in za druge 

stopnjujoče se naravne katastrofe, a ne moremo izbrati res učinkovitih protiukrepov. Po drugi 

strani nam je vse bolj jasno, da naša svoboda kopni v t.i. mehkem despotizmu, ki ni tiranija 

terorja in zatiranja kot v starih časih. Sodobne vlade so lahko blage in paternalistične, lahko so 

celo ohranjene demokratične oblike z občasnimi volitvami. Toda dejansko svet vodi peščica 

ljudi, ki je v svojih rokah zbrala ogromen vpliv, nad katerim imamo vse manj nadzora. 



Posamezni državljan je vse bolj prepuščen samemu sebi nasproti ogromni birokratski državi 

in se počuti nemočnega. 

 

Družbenost in skupnost 

 

Za razumevanje težav na delovnem mestu si lahko pomagamo tudi z različnimi sociološkimi 

teorijami. Eden utemeljiteljev sodobne sociologije Ferdinand Tönnies (Tönnies, 1969, cit. po 

Stritih, 1992: 36-40) je razlikoval med »družbenostjo« in »skupnostjo«. Težišče v modernih 

družbah se je izrazito prevesilo v smer družbenosti.  

 

Za družbo oz. za princip družbenosti je bistvenega pomena konkurenčnost vsakega z vsakim. 

Tako je npr. tipična »konvencionalna družbenost« (Geselligkeit), katere vrhovno pravilo je 

vljudnost, izmenjava ljubeznivih besed in uslug. Pri tem kaže, kakor da je vsakdo vsakomur 

na razpolago in ceni vsakogar kot sebi enakega, medtem pa vsakdo misli le nase in si 

prizadeva, da v nasprotju z vsemi uresniči svoj prestiž. Vsakdo pričakuje, da bo za 

ljubeznivosti, ki jih nekomu izkazuje, dobil v vračilo nekaj, kar bo vsaj ekvivalentno. To 

pričakovanje ima karakter upravičenosti in je torej zahteva. To pomeni, da vsakdo natančno 

zahteva protivrednost svoje usluge, ljubeznivosti ali darila in ocenjuje njihovo učinkovitost. 

Stalno se ustvarjajo neformalni dogovori, dejansko pa tudi v teh dogovorih manjšina "srečnih" 

in močnih posameznikov "nadigrava" in "preigrava" druge. V družbi je vsakdo izoliran, ima 

svojo privatno lastnino in prostor svoje zasebnosti, tako da ima pravico, da vsem ostalim 

prepove vstop v svojo privatnost. Tako vedenje posameznik lahko vsak trenutek proglasi za 

sovražno. Tako negativno stališče je normalno, na njem se gradi posameznikova moč. Nihče v 

družbi ne čuti potrebe, da bi nekaj naredil za drugega, nihče ne sme drugemu dovoliti 

poseganja v privatnost. Darila so v družbi nesmisel, umestna so le takrat, ko posameznik 

lahko pričakuje izdatno vračilo ali protiuslugo.   

 

Medtem ko ljudje v družbenem vzorcu ostajajo medsebojno ločeni kljub vsem dejavnikom 

povezovanja, pa člani skupnosti ostajajo povezani kljub vsem dejavnikom razdvajanja.  

Prvinska skupnost nastane iz popolne enotnosti volje ljudi kot nekega prvobitnega in 

naravnega stanja, ki nastaja z rojevanjem in sožitjem tesno povezanih ljudi. Ti se doživljajo 

predvsem kot pripadniki skupnosti in šele preko doživljanja svoje pripadnosti lahko doživljajo 

sebe kot posameznike. Povezanost je osnovni način bivanja in omogoča vzajemno potrjevanje 

prav v tem, da posamezniki tvorijo skupnost kot usodno, trajno obliko sožitja. Ta povezanost 

se najmočneje kaže v odnosih med materjo in otrokom, možem in ženo ter brati in sestrami ali 

vsaj potomci iste matere. Lahko si zamišljamo, kako so se iz skupnosti krvnih sorodnikov 

razvile krajevne in duhovne skupnosti. Hiša predstavlja krajevni in fizični vidik sorodstva. Tu 

teče skupno življenje pod isto streho, ki varuje člane, skupna je posest in uživanje dobrin. Vsi 

se hranijo iz iste zaloge, sedijo za isto mizo. Mrtve se spoštuje kot nevidne duhove, kakor da 

so še vedno močni in kot zaščitniki držijo roke nad glavami svojih. Strah pred umrlimi in 

skupno spoštovanje umrlih varujeta zapleteno skupno življenje in sodelovanje. Hišni zidovi 

ne postavljajo meja volje in duha sorodstva. Tam, kjer je duh sorodstva močan in živ, to je v 

najbolj pristnih odnosih, lahko deluje sam po sebi kljub veliki oddaljenosti, čeprav se hrani le 

s spomini, občutji in fantazijo o bližini ter skupnem življenju. Pa vendar le fizična bližina 

omogoča uresničevanje težnje po ljubezni. Ko se uresniči, ljudje dožive spokojnost in 

ravnotežje. Člani skupnosti imajo močno in dejansko potrebo po tistih skupnih dejavnostih, v 

katerih doživljajo skupnost kot živo celoto. Te dejavnosti vedno vsebujejo več ali manj 

ritualnih značilnosti. Vzorci pričakovanega vedenja so se prenašali med generacijami in med 

člani z mitološkimi prispodobami, zgodbami, pesmimi, ritualnimi in simbolnimi predmeti, 

vezani so bili na določene kraje in letne čase. 



 

Skupnostni psihologi danes (npr. Bess, Fisher, Sonn, Bishop, 2002; po Jeriček, 2004: 57) 

skupnosti delijo na lokalne in odnosne. Lokalne, kot starejša oblika skupnosti, so povezane s 

pripadnostjo kraju, novejše odnosne pa nastajajo zaradi skupnega interesa ali značilnosti, ki 

jih kažejo člani in niso vezane na kraj. »Odnosne skupnosti odsevajo novejšo idejo skupnosti. 

Delitev lahko vzporejamo s Tönniesovimi skupnostmi zemlje (sosedstvo, domačija, vas in 

predindustrijsko mesto) in skupnostmi duha (prijateljstvo, verske skupnosti, cehi, zadruge. 

Dejstvo je, da sta ti dve delitvi mehanični in da se lokalne in odnosne skupnosti pogosto 

prepletajo.« (Jeriček, 2004: 57) Nekateri sistemski znanstveniki kot so Duhl, Banathy in 

Bausch (po Jeriček, 2004: 36) pa uporabljajo pojem skupnosti, da bi poudarili pomen grajenja 

skupnosti kot oblike grajenja socialne mreže, ki posameznika varuje, ščiti, zadovoljuje 

njegove potrebe po druženju, pripadnosti, ljubljenosti in mu pomeni "psihološki dom" (Bess, 

Fisher, Sonn in Bishop, 2002: 25, po Jeriček, 2004: 36).  

 

Skupnost in družbenost po Tönniesu torej nista ločeni kategoriji, ampak nastopata v različnih 

medsebojnih razmerjih. Pogosto skupnost predstavlja okvir družbenosti in obratno. Če 

poskušamo uporabiti Tönniesovo razlikovanje za razlago težav ljudi, ki so npr. zaposleni v 

multinacionalkah, jih lahko povežemo s skrajnim, pretiranim razmahom principa družbenosti. 

S takim razumevanjem pa se nam nakaže tudi smer rešitve, ki je - krepitev principa skupnosti. 

To je zaposlenim v multinacionalkah praviloma težko doseči v okviru delovnega mesta oz. 

delovnega okolja, lahko pa, kot bova tudi pokazala na Darjinem konkretnem primeru, si za to 

prizadevajo v lokalnih in odnosnih skupnostih. 

 

Naj preden nadaljujeva, pokaževa še na konkretnem primeru, kako se v tekmovalnem okolju 

družbenosti lahko zgodi tudi krepitev skupnosti. Nedavno sem izvedel od znanke, ki je 

zaposlena v podjetju, ki izdeluje kvalitetne paštete, kako so izpeljali reklamno akcijo. 

Konkurenca na tem področju je huda, vendar večji del proizvajalcev kuje dobiček tako, da 

delajo paštete iz ostankov mesa, medtem ko v znankini firmi izdelujejo paštete iz skrbno 

izbranega mesa. Dolgo so si razbijali glavo, kako bi to razliko reklamirali tako, da ne bi 

direktno kritizirali konkurence. Ker gre za proizvod, ki je bil priljubljen že v jugoslovanskih 

časih, so prišli na zanimivo idejo, da bi iz bivših jugoslovanskih republik, torej iz Slovenije, 

Hrvaške, Srbije, Bosne, Makedonije in Kosova, povabili po tri mame. Vsaka naj bi po ogledu 

proizvodnje dala izjavo, kakšen je proizvod. Vse so rade volje podpisale, da je proizvod 

kvaliteten, kljub temu, da nobeni niso rekli, da to mora narediti, ampak da naj naredijo po 

svoji vesti, torej le, če se bodo v to res prepričale. Po ogledu celotne proizvodnje so bile vse 

navdušene in so posnele reklame z izjavo, da gre za res kvaliteten izdelek. V času snemanja 

so se povezale in tudi kasneje ohranile stik preko medmrežja. Po letu dni so se spet zbrale v 

Ljubljani in skupaj s firmo organizirale družabno srečanje. Obudil se je duh skupnosti, ki nas 

je povezoval v Jugoslaviji. 

 

Sistemski pristop k težavam na delovnem mestu na osnovi sinergetičnih načel 

 

V podganji dirki, kot nekateri danes slikovito opisujejo razmere na delovnih mestih, 

velikokrat potegnejo kratko prav nadarjeni, pridni, požrtvovalni, prijetni, ljubeznivi in 

odgovorni ljudje, ker se poskušajo pretirano prilagajati vse bolj nesmiselnim diktatom 

požrešnih lastnikov in brezdušnih menedžerjev na najvišjih položajih. Ob prikazu  

sistemskega pristopa k težavam na delovnih mestih, ki temelji na upoštevanju t.i. sinergetičnih 

načel in koncepta samoorganizacije, bova zato preko podrobnejše predstavitve Darjinega 

primera bolj osvetlila prav problematiko tovrstnih klientov. Meniva namreč, da lahko v 



mejnih situacijah kritične nestabilnosti odkrivajo rešitve, ki omogočajo osebno rast, razvijanje 

solidarnosti in povezovanje v skupnost. 

 

Sinergetika definira psihoterapijo kot destabilizacijo disfunkcionalnih in porajanje novih 

odnosnih vzorcev, novih vzorcev vedenja, čustvovanja in mišljenja v okviru stabilnega, 

zaupnega in varnega odnosa med terapevtom in pacientom. Sinergetika, teorije nelinearnih 

sistemov in teorija kaosa omogočajo matematično formalizacijo in simulacijo telesnih, 

psiholoških in socialnih samoorganizirajočih procesov v kompleksnih sistemih, kar na široko 

odpira vrata raziskovanju (Haken in Schiepek, 2006). Za psihoterapevtsko prakso pa 

sinergetika ponuja osem t.i. generičnih načel (Schiepek in dr., 2005) (glej tabelo 1), s pomočjo 

katerih terapevt lažje razume in spodbuja terapevtske spremembe, ki jih sinergetika definira 

kot diskontinuirane, samoorganizirane prehode od pacientovih problemskih vzorcev 

mišljenja, čustvovanja, vedenja in odnosov k vzorcem rešitve. 

 

Tabela 1: Osem sinergetičnih načel, ki so pomembna za sistemski pristop (po Schiepek 

in drugi, 2005) 

 

1) Kako sta terapevt in pacient sostvarjala pogoje za stabilnost:  

terapevtski postopki za povečevanje varnosti, zaupanja v odnosu med terapevtom in 

pacientom, podpiranje pacientovega občutka lastne vrednosti. 

 

2) Kako sta terapevt in pacient uspela v prepoznavanju vzorcev relevantnega sistema:  

to je v prepoznavanju tistih disfunkcionalnih, problemskih odnosnih vzorcev, vzorcev 

mišljenja, čustvovanja in vedenja, ki jih pacient želi spremeniti, ob hkratnem prepoznavanju 

vzorcev rešitve; v opisovanju in analizi problemskih vzorcev oz. sistemskih procesov, 

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

 

3) Kako je bil terapevt uspešen v upoštevanju smiselnosti:  

za pacienta morajo biti naloge in koraki, ki omogočajo napredovanje in vodijo k ciljem, ves 

čas smiselni zanj; terapevt daje priznanja za pacientov proces spreminjanja in upošteva 

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

življenjskim slogom; cilji morajo biti po meri pacienta, v prvi vrsti smiselni zanj in ne 

terapevta. 

 

4) Kako je terapevt uspel prepoznavati parametre nadzora oz. koliko je omogočal 

energiziranje:  

to pomeni ustvarjanje pogojev, ki spodbujajo pacientovo motivacijo; prebujanje pacientovih 

virov; upoštevanje pacientovih ciljev in skrbi. 

 

5) Kako je terapevt uspel destabilizirati, krepiti nihanja:  

eksperimenti in paradoksi; prekinjanje disfunkcionalnih vzorcev odnosov, mišljenja, 

čustvovanja in vedenja; vnašanje novih razlikovanj; izjeme – zavestne in spontane; 

neobičajno, novo vedenje itn. 

 

6) Kako je terapevt upošteval »kairos«, kako je bilo z resonancami in sinhronizacijami:  

to pomeni, kako je bilo s časovno usklajenostjo in koordinacijo med terapevtskimi postopki, 

terapevtovim komunikacijskim stilom ter pacientovimi psihičnimi in socialnimi procesi / 

ritmi; skupno gibanje, skupni »ples«. 

 

7) Kako je terapevt uspel prekinjati simetrijo:  



s „simetrijo“ je tu mišljeno stanje, v katerem so poleg utečenih v enaki meri možni oz. 

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

prekinjanje simetrije terapevt usmerja pacienta na njegove cilje, pričakovanja in 

uresničevanje načrtovanih novih vzorcev. 

 

8) Kako je terapevt uspel ponovno stabilizirati:  

tu so mišljeni ukrepi za stabiliziranje in integracijo novih miselnih, čustvenih, vedenjskih 

vzorcev in odnosnih vzorcev. 

 

 

Prvi korak sistemskega pristopa h klientom s težavami na delovnem mestu je, da terapevt s 

klientom soustvarja pogoje za stabilnost, saj ljudje večinoma poiščejo pomoč šele, ko se jim 

hudo zamajejo tla pod nogami. Klient se na začetnih srečanjih pogosto počuti izgubljenega in 

zmedenega. Zato skrbimo, da vzpostavimo občutek varnosti, zaupanja v odnosu. Zelo smo 

pozorni tudi na to, da krepimo klientov občutek lastne vrednosti. Raziščemo njegove vire, 

socialno mrežo, pretekle izkušnje in kaj je v življenju do takrat delovalo. Kako se je klient 

spopadal s težavami in kakšni so njegovi preživetveni vzorci. 

 

Kasneje se osredotočimo na prepoznavanje problemskih vzorcev mišljenja, čustvovanja, 

vedenja in odnosov, ki jih klient želi spremeniti. Hkrati iščemo vzorce rešitve. Zanima nas, 

katere so klientove vrednote, kateri so njegovi cilji, kaj si želi in po čem stremi. 

 

Ko skupaj s klientom soustvarjamo nove korake in spremembe usmerjene v klientove cilje, 

smo pozorni, da klient v tem procesu aktivno sodeluje. Da v spremembo verjame, da prepozna 

smiselnost korakov. V tem delu je potrebno ustvarjati oz. raziskovati pogoje, ki spodbujajo 

klientovo motivacijo in prebujajo njegove vire. 

 

Ko prepoznamo, da je klient že dovolj stabilen in okrepljen, po potrebi spodbujamo tudi novo 

destabiliziranje. V tem delu lahko krepimo nihanja in jih na srečanjih preigravamo ali 

ozaveščamo. Dovolimo si eksperimentirati z novimi vedenjskimi vzorci, iščemo oz. 

spodbujamo k novim izjemam. Odvisno od situacije si dovolimo tudi vnašanje paradoksov, 

novih razlikovanj ali pa prekinjanje disfunkcionalnih vzorcev. V tem delu se odnos med 

terapevtom in klientom lahko tudi bolj “naelektri”. Večkrat klienti lahko odhajajo iz srečanj 

bolj vznemirjeni, celo razočarani, zmedeni, hkrati pa že toliko okrepljeni, da si dovolijo 

spregovoriti o pristnih doživljanjih, razmišljanjih, čutenjih. 

 

Ponavadi se prav v tem delu terapevtskega procesa zgodijo dragoceni trenutki srečanj. Gre za 

trenutke, ko se terapevt in klient ujameta v resonanci. Lahko se prekinjajo simetrije, to 

pomeni tekmovanje med starimi in novimi vzorci čustvovanja, mišljenja in vedenja. Pojavi se 

nova pokrajina z novimi odnosnimi vzorci, ki jih terapevt pomaga stabilizirati, tako klientu 

stoji ob strani in ga spodbuja, da v spremembi vztraja.  

 

Sistemski terapevti verjamemo, da je človek lahko najbolj izpolnjen takrat, ko nase gleda kot 

na del večjega sistema in da je njegova dobrobit odvisna od blagostanja širšega sistema. Skrb 

zase je hkrati skrb za skupnost (Foucault, 2010). Terapevtski cilji so doseženi, ko klient ne 

gleda le na tisto, kar je najbolje zanj, ampak ko v svoj pogled zaobjame tudi druge. Zato velik 

poudarek pri raziskovanju lastnih virov dajemo tudi raziskovanju socialnih virov. 

 

V procesu, ki sva ga zgoraj opisala, smo orientirani na epistemologijo. Tako se pogosto 

sprašujemo o vprašanjih konstrukcije resničnosti: kako vemo to, kar vemo. Sistemski 



terapevti tudi sprejemamo temeljno netrivialnost in kompleksnost vseh sodelujočih sistemov. 

Zavzemamo stališče, da ne moremo z gotovostjo napovedovati, kakšen bo vzorec vedenja 

določenega sistema v prihodnosti. To seveda povzroča negotovost, vendar terapevti s 

pristajanjem na tovrstno negotovost, s pripravljenostjo na ugodna in neugodna presenečenja, 

sčasoma lahko vplivamo na to, da se pri klientih razvije gotovost drugega reda, to je gotovost 

v negotovost (Šugman, 1997; Možina, 2010). 

 

Predstavitev sistemskega pristopa bova konkretizirala na primeru lastne izkušnje Darje in 

njene družine. Čeprav deluje navzven kot stabilna, urejena in uspešna družina, pa se srečuje z 

zahtevnimi preizkušnjami in izzivi, ki mnogokrat vodijo in pripeljejo vse člane družine do 

roba lastnih zmogljivosti. Pokazati želiva, kako jim z lastnim ozaveščanjem in osvetljevanjem 

zapletenih situacij zaenkrat uspeva pluti po razburkanih vodah sodobnih družbenih razmer, 

tako da ne skrbijo le zase, ampak tudi pomagajo lokalni skupnosti s sodelovanjem v socialno 

koristnih, dobrodelnih dejavnostih. 

 

Predstavitev lastne izkušnje 

 

V zgodbi so opisana moja in moževa subjektivna doživljanja in dojemanja situacij in stanj, 

kar pa ne pomeni, da stališča držijo tudi iz vidika morebitnih vpletenih v zgodbi.  

 

Bila sem še najstnica, ko sem spoznala svojega moža. Bila sva študenta s podobnimi pogledi 

na svet, podobnimi vrednotami in oba zelo ambiciozna, delovna in požrtvovalna. V prvih letih 

najinega poznanstva sva gradila vsak svojo pot, se podpirala in spodbujala. Po šestih letih 

poznanstva sva začutila, da bi se poročila. Mož je bil zaposlen v multinacionalki z veliko 

možnosti za gradnjo kariere. Jaz pa sem imela svoj gostinski lokal, za katerega se je zdelo, da 

ima lepo perspektivo. 

 

Že kot devetnajstletno dekle sem se podala na lastno poslovno pot. Imela sem  možnost najeti 

visok kredit in sem začela brez lastnih finančnih sredstev in brez delovnih izkušenj. Bila sem 

polna mladostne zagnanosti. Preprosto sem začutila priložnost in verjela vanjo. Čeprav ni bilo 

lahko, sem po približno enem letu odprla gostinski lokal. Prevzela me je trenutna priložnost, 

zagrabila sem jo z vso predanostjo in kmalu postala sama svoj ujetnik. Vedno sem si namreč 

želela postati psihologinja ali učiteljica, ali pa da bi imela vsaj svojo prodajalno z artikli za 

otroke, vendar sem na te cilje takrat pozabila. 

 

Lokal se je nahajal v še nedokončani industrijski coni, naš poslovni prostor je bil edini od 

dvajsetih poslovnih prostorov, ki je obratoval. Odločila sem se, da si zaposlenih ne morem 

privoščiti, tako sem delala cele dneve večinoma sama. Lokal se je odpiral ob šestih zjutraj, 

zapiral pa opolnoči, za vikende pa ob enih ponoči. Po zapiralnem času sem morala lokal še 

počistiti in pripraviti za jutranje obratovanje.  

 

Po približno osmih mesecih delovanja so se začeli kazati prvi poslovni uspehi. Moj prvotni 

cilj je bil, da bi poslovala pozitivno, da bi lahko vračala kredit in si privoščila kaj novega za 

obleči. Moj pristop do gostov je bil zelo oseben. Poznala sem vsakega gosta po imenu, 

poznala sem njegovo trenutno dogajanje v življenju, glede gostinske ponudbe sem bila 

pripravljena ustreči vsaki želji in okusu, kolikor sem le mogla. Tako sem kmalu imela lokal z 

najbolj pestro ponudbo v okolici. Tako oseben in požrtvovalen pristop je kmalu obrodil 

sadove. Lokal je posloval vedno bolje in kmalu sem lahko zaposlila natakarice. Vendar zato 

nisem delala nič manj. Še vedno sem bila v lokalu od jutra do večera.  

 



Kapacitete lokala so postale premajhne, zato sem že v drugem letu delovanja najprej širila 

gostinski vrt, nato sem opremila še zgornji prostor. Nove kapacitete so nudile nove 

priložnosti. Organizirali smo razna družabna srečanja z živo glasbo in dogodke, ki so bili za 

naš okraj zanimivi. To pa je predstavljalo še več dela in še več angažiranja. Število zaposlenih 

se je zviševalo, prav tako število obiskovalcev. Obseg administrativnih in organizacijskih del  

je bil čedalje večji. Vendar nisem popuščala. V lokalu sem bila še vedno od odprtja pa do 

zaprtja, vse dni v tednu, vse dni v letu. Nove kapacitete so prinašale nove možnosti. Dokupila 

sem nov lokal in razširila obstoječega. Delovni tempo se je stopnjeval, a nisem popuščala. 

 

Ves čas delovanja sem razmišljala iz vidika »mi«. Dobička oz finančnega prometa nisem 

nikoli dajala na prvo mesto. Vedno sem zaposlenim govorila, da je dan uspešen, če je za 

kljuko prijelo veliko ljudi. Živela in delovala sem iz čutenja. Kako se gostje počutijo? Ali jim 

nudimo dovolj gostoljubja, pozornosti, ali vedo, da so dobrodošli, ne glede na to, kaj 

naročijo? Tako se je skozi leta nabralo veliko prijetnih izkušenj, ki še danes polnijo mojo 

dušo. Naj opišem nekaj izmed njih, čeprav bi lahko zapisala za celo knjižico raznih prigod.  

 

Nekega dopoldneva se je na obvoznici ustavil avtobus, poln potnikov, namenjenih v Planico. 

Spraševali so, ali lahko gredo samo na stranišče, da ne bi nič spili, ker jih je veliko, pa bi se 

preveč zavleklo. Z veseljem sem jim dovolila. Prinesla še dodatni papir. Medtem ko se je v 

zgornjih prostorih vila kača pred toaletnimi prostori, pa sem jim spodaj pripravila nekaj 

kozarcev vode z limono in košarico piškotov. Samo toliko, da bi tisti s suhimi usti naredili 

požirek ali dva. Zanimivo je bilo, da so bili nad gesto tako navdušeni, da so kasneje še več let 

prihajali vsako leto, ko so šli na izlet. Vendar se niso ustavili samo za toaleto, v časovni okvir 

so vključili tudi kavico in čaj.  

 

Drug primer je bil gospod, ki je velikokrat razlagal, da bi prišel k nam večkrat, če bi imeli 

privez za konja. Ni imel avta, tako je bil odvisen od sodelavcev. Pa smo naredili privez za 

konja. Ni prišel velikokrat, je pa takrat bil prava atrakcija. Pa tudi ni bilo pomembno, 

kolikokrat bo prišel. Sam pogovor in načrtovanje, kam bomo privez postavili, nam je z 

veseljem zapolnilo veliko popoldnevov.  

 

Potem se spomnim gosta Iztoka, ki mi je nekega dne na samem zaupal, da bi rad večkrat 

prišel na pivo v naš lokal, vendar je predrago. Spil je namreč deset piv na dan in mu je bila 

cena pomembna. V vasi je bil lokal, kjer je za isto količino zapravil veliko manj. Dogovorila 

sva se, da bo imel pri nas na vsakih toliko piv eno zastonj, da bo »ujel« ceno, pa kateri plača 

pivo v vasi. Sam je skrbel za »bilanco« in ko je bilo na vrsti brezplačno pivo, mi je zaklical: 

»Še eno moje pivo«. Iztok mi je po določenem času predlagal novo rešitev. Rekel je, da ne 

rabi več zastonj piv, ker je preračunal, da ga pri nas pogosto kakšen od gostov »časti« in se 

mu tako izide brez mojih donacij. Mene pa je skrbela količina popitega piva. Prebrala sem več 

knjig o alkoholizmu, da sem potem odpirala debato z Iztokom, če ve, kako si škoduje. 

Pomembno se nama je zdelo odkritje dejstva o dehidraciji. Tako sva prišla do nove ponudbe. 

Na vsako drugo pivo sem mu nudila brezplačno brezalkoholno pijačo. Sčasoma sva se veliko 

šalila na račun poizkušanja brezalkoholnih pijač. Spomnim se dneva, ko mi je ponosno 

povedal, da je svojo dozo zmanjšal na le tri steklenice piva. 

 

Drug primer, ki je v lokalu precej odmeval, pa se je zgodil nekega zgodnjega jutra. Ko so 

smetarji zgodaj zjutraj odvažali smeti, so imeli navado še pred odpiralnim časom priti na čaj 

ali kavico na račun hiše. Tako sem se jim zahvalila, da čistijo za nami, malo smo pokramljali 

in spili, kar nam je zadišalo, potem pa so odbrzeli v nov delovni dan. Tistega jutra pa se je 

naše druženje malo zavleklo in v lokal je stopil gospod s kravato. Eden od smetarjev ga je z 



nasmeškom na ustih pozdravil, kot pač človek pozdravi starega prijatelja. Poslovnež pa se je 

obrnil stran in ga zatajil. Nastala je mučna tišina, začutila sem razočaranje in bolečino v 

smetarjevih očeh. Nelagodje se je razširilo tudi na njegove sodelavce in name. Poslovili smo 

se z občutkom teže.  

 

Nisem mogla dojeti in ne pozabiti, kako lahko človek zataji prijatelja samo zaradi poklica. 

Premišljevala sem in tuhtala, koliko krivice se je tistega dne zgodilo smetarju. Vprašala sem 

se, kaj pravzaprav vem o njem. Samo to, da odvaža smeti. Mogoče je pa čudovita oseba, 

mogoče dobro poje, riše, mogoče pa zna marsikaj izdelati. Tako sem prišla na idejo, kako bi 

mu ponudila priložnost, da bi se tudi on izkazal.  

 

Organizirala sem natečaj na temo Orhideja. Povabila sem, da se gostje izkažejo s svojimi 

talenti in hobiji, za prvo nagrado pa sem manjšo denarno nagrado. Kar se je rodilo iz te ideje, 

je res nepozabno. Prišlo je nekaj deset izdelkov. Npr. fotografije, kjer je ženska zakrivala 

intimne dele s cvetovi orhideje, fotografija dojenčka, ki je prikazovala nežnost in plemenitost 

rože, pa izdelki iz čipke, slike na platnu, v tovarni Titan so skovali izdelek, ki so ga kasneje 

povezali še z zgodbo o Orhideji, nek gost je spesnil sonetni venec, prirejen na temo orhideje, 

pa izdelki iz pihanega stekla itn. Izdelke smo potem razstavili po lokalu, sestavila sem ankete, 

gostje pa so v naslednjem mesecu izbirali najboljše. 

 

Še veliko je bilo zgodb, ki so polnile naše duše. Spomnim se dne, ko se je na vrt usedla velika 

skupina okoli petnajst moških. Ko sem pristopila, da bi jih postregla, sem opazila, da med 

njimi sedi tudi Tomaž Humar. Bila sem tako navdušena, da sem lahko zrla v njegove globoke, 

iskrive, tako zgovorne in simpatične oči, da sem rekla fantom, da jim danes naročeno plača 

hiša. Ko so me vprašali, zakaj, sem rekla, da imajo verjetno vsi nekaj pri tem, da so mi 

polepšali dan, ker so prišli s Tomažem ali pa Tomaž z njimi k nam na obisk. Nato so me 

povabili, da sem prisedla in z njimi še nekaj časa kramljala. Seveda je bilo moje navdušenje 

popolno. Nisem mogla verjeti, da je Tomaž tako preprost, simpatičen in dostopen človek. 

Takrat mi je napisal še posvetilo na kartico, ki jo je imel s seboj. Ta kartica je potem še dolga 

leta krasila lokal.  

 

Kar pa je bilo iz te zgodbe še posebej dragoceno, je bila šala, ki je nastala ob tem. Še mesec 

ali dva so hodili gostje in se šalili na račun pogledov. Spraševali so me, če je njihov pogled 

podobno kot Tomažev vreden kavice, soka, piva, ali česa podobnega. Zrli smo si v oči, 

ocenjevali poglede, analizirali globino, sijaj, barvo, počutje in seveda, Tomažu ni nihče segal 

niti do kolen. Bilo pa je sproščeno in zabavno. 

 

V manj prijetnem spominu so mi ostale razne zabave, ko smo prodajali alkohol v kombinaciji 

s sokom, to pa je bilo potem zavito v neko marketinško potezo, npr. za nekaj popitih vodk je 

gost dobil šal. Meni so bili ti večeri prava muka. Podlegla sem namreč prodajnim agentom in 

pristala na organizacijo takih zabav, po drugi strani pa me je pekla vest, da spodbujam 

popivanje mladih fantov. Tako sem pogosto hodila od mize do mize in jih spraševala, koliko 

so spili in jih opozarjala, da imajo dovolj. Ko so se preveč opili, sem jih spraševala, na kakšen 

način imajo namen priti domov. Večkrat se je zgodilo, da sem jih prosila, če jih lahko sama 

peljem. Tako je pred lokalom ostalo tudi po deset avtomobilov, ker sem jih domov prepeljala 

jaz.  

 

Zabave so se zavlekle do dveh ali treh zjutraj, potem pa je bilo potrebno še vse pospraviti. 

Vedno pa so mi pri tem pomagali gostje. Odnesli so smeti, uredili skladišče, mize postavljali 

nazaj v red, kakršnega smo bili vajeni za običajne dni in podobno. V navadi je bilo, da so me 



gostje, tisti zadnji, kdorkoli je že bil, vedno počakali, da smo skupaj zaklenili, ker so vedeli, 

da me je strah in so me na tak način pospremili do avtomobila. 

 

Nelagodje v zvezi z zabavami je postalo zame prehudo. Tako sem se nekega dne odločila, da 

pitja alkohola ne bom več spodbujala. Fokus sem usmerila v vročo čokolado. Kmalu smo 

postali lokal, ki je prodal največ vroče čokolade v Sloveniji. To mi je bilo v veliko olajšanje in 

potrditev, da lahko razmišljam s svojo glavo in se odločam po svoji vesti. 

 

Naj teh nekaj utrinkov iz časov, ko sem imela lokal, zaključim s spominom na gospoda, ki je 

v dopoldanskih urah prišel na kavico. Skoraj uro je sedel molče in zravnano in opazoval. 

Začelo me je že skrbeti, ker sem bila prepričana, da je inšpektor. Potem pa je vstal, pristopil in 

rekel: »Iz Ljubljane sem prišel pogledat, kaj je to za en lokal, o katerem se toliko govori. Kaj 

za vraga imate tako posebnega, me je zanimalo. Zdaj mi je pa jasno. Dušo imate, gospa, dušo. 

Tega vam pa nihče ne more ukrasti. Pa srečno.« 

 

Prišlo je leto, ko sva se z možem odločila, da se bova poročila. Podoba je bila idilična. Oba 

sva bila zadovoljna, zdelo se je, da naju nič ne more zaustaviti. Na poročno noč me je mož 

nesel v najino novo stanovanje. Spala sva nekaj ur in odšla na poročno potovanje. Zdelo se je, 

da najini idili ne bo konca. 

 

Kmalu po poroki sem zanosila. Mož je ravno takrat dobil ponudbo v službi, da odide za eno 

leto na delo v tujino. Seveda sva ponudbo sprejela, saj se nama je zdelo, da hodiva po poti, ki 

vodi samo navzgor. Samoumevno se nama je zdelo, da sprejmeva vse, kar je dobrega za 

najino kariero. Ko je mož odpotoval, sem si predstavljala, da bom lahko še več delala in si 

pripravila teren za čas, ko me zaradi poroda ne bo v službo. 

 

V tretjem mesecu nosečnosti pa je udarilo kot strela iz jasnega. Pojavile so se nosečniške 

komplikacije. Zdravniki so mi odredili strogo ležanje, hkrati pa so bile napovedi za srečen 

razplet zelo slabe. Napovedovali so mi rizično nosečnost, za plod pa so trdili, da je na spodnji 

meji »normalnega«. Seveda je bila novica za naju velik šok. Ostala sem sama, zmedena in 

obupana, kar pa je bilo najhuje, morala sem cele dneve preležati.  

 

Zame je bilo to obdobje velika preizkušnja. Naenkrat sem se morala odpovedati delu, kar me 

je zelo frustriralo. Prej sem imela popoln nadzor nad dogajanjem, potem pa sem morala čez 

noč vse prepustiti. Hkrati se nisem znašla sama s seboj. Nisem se znala negovati, si 

prisluhniti, se spodbujati. Bila sem povsem obupana in sama. Podoba o moji srečni 

prihodnosti se mi je sesula. Moje notranje trpljenje je bilo tako hudo, da sem takrat v nekaj 

mesecih povsem osivela. Ko danes gledam na to obdobje, preprosto ne vem, kako sem ga 

preživela. Vem, da sem ležala, jokala in veliko brala.  

 

Septembra sem rodila, oktobra pa sem že spet stregla v lokalu. Sin se je na najino veliko 

veselje in olajšanje rodil zdrav, najino uglaševanje pa je bilo zelo zahtevno. Ponoči ni spal, 

veliko je jokal, slabo jedel. Danes vem, da drugače ni moglo biti, takrat pa sem bila vsa 

zmedena, razpeta med delom in otrokom in obupana. 

 

Hkrati je začelo šepati tudi moje zdravje. Pojavljalo se je vse več alergij in astmatičnih 

napadov. Vpeta v delo in materinstvo sem sporočila svojega telesa ignorirala. Usoda je hotela, 

da sem tri mesece po porodu ponovno zanosila. Mož se je takrat iz poslovne poti že vrnil, 

kazalo je, da bo zdaj deloval v Sloveniji. Sklenila sva, da mi bo pri delu pomagal, kolikor bo 

le lahko. Tudi druga nosečnost je bila rizična. Ravno tako sem jo morala preležati. Bilo je 



lažje, ker sem imela ob sebi moža, pa tudi zato, ker ležanja nisem dojemala tako kot v prvi 

nosečnosti. Bolj sem se ravnala po svojem čutenju. Delo, delo in še enkrat delo pa je bila 

zapoved, ki je odmevala v meni. Tako sem vse moči, ki so mi preostale, pogosto usmerila v 

delo.  

 

Novembra sem še drugič rodila, decembra pa sem že cele dneve stregla, ker je takrat veliko 

dela in zdelo se mi je, da moram biti nujno zraven. Moje telo pa me je opominjalo, naj si 

prisluhnem, se ustavim, se soočim s seboj, s svojimi strahovi, ideali in zapovedmi. Ker pa mu 

nisem prisluhnila, mi je zdravje vse bolj pešalo. Alergije se se stopnjevale. Astma tudi. 

Spomnim se obdobja, ko nisem mogla več ležati in sem spala samo še sede. Jedla pa sem 

lahko samo še na vodi kuhan riž, ker je vse ostalo telo zavračalo. Alergična sem bila na hrano, 

cvetni prah, pršice.  Pojedla sem že za veliko vrečko zdravil na mesec, hrane skoraj nisem 

zaužila, hkrati pa od sebe še vedno zahtevala in zahtevala.  

 

Tako se je stopnjeval upor telesa, ki je sporočal, da ne zmore in ne zdrži več in hkrati 

odločenost duha in psihe, da vztraja. In ker vedno na koncu zmaga telo, se je tudi meni 

zgodilo, da so me v enem letu trikrat oživljali. In šele tretjič, ko je na pomoč klical dvoletni 

sin, sem se zavedla, da se sprehajam po robu življenja. 

 

Takrat je bilo sporočilo dovolj močno, da me je prizemljilo. Da sem najprej možu zmogla 

ubesediti, kar sem globoko v sebi že dolgo vedela. Pot zdravljenja ni bila prava. Zdravila niso 

mogla prinesti ozdravitve. Začeti je bilo potrebno pri sebi. Čeprav so bile prognoze 

zdravnikov zelo slabe, sem vztrajala in iskala rešitve.  

 

Začela sem s psihoterapijo, delom na sebi. Najprej sem se soočala in ozaveščala svoje 

vedenjske vzorce, svoje vzorce čustvovanja in svoje dojemanje sveta. Pot ni bila lahka. Zelo 

počasi se je obračalo na boljše. Moje zdravje se je šele po nekaj letih toliko okrepilo, da sem 

lahko zaživela brez vsakodnevnih doz zdravil. Velike spremembe so se zgodile na poslovnem 

področju. Najprej sem sestopila s piedestala vsemogočne. Razmejila sem delo in družino. Vse 

bolj sem postajala tudi žena in mama. Počasi sem se začela srečevati s svojim smislom, s 

svojimi željami in poslanstvi, ki jih čutim v sebi. Po dvanajstih letih sem bila pripravljena na 

to, da lokal oddam v najem in se podam na novo pot. Takrat sem se posvetila materinstvu in 

vpisala študij psihoterapije. 

 

V tem času, ki sem ga opisala zgoraj, je tudi mož na svojem področju uspeval. Iz prodajnega 

predstavnika na najnižji stopnji v podjetju je postal direktor poslovalnic v nekaj državah in 

priznan menedžer v multinacionalki, kjer je težko uspeti, ker je že to, da je prihajal iz 

majhnega trga, predstavljalo veliko oviro za napredek in razvoj. Da je prišel do želenega 

uspeha, se je moral še dodatno potrjevati in dokazovati. Tako so bili njegovi rezultati v 

Sloveniji izjemni. Prodaja in dobiček sta bila najvišja na glavo prebivalca na svetu. Slovenija 

se je pogosto izkazala kot dober testni trg za nove proizvode, kar je predstavljalo za moža 

veliko dela in dodatnega angažiranja. 

 

Na eni točki sva se odločila, da se bo mož posvetil karieri, jaz pa družini. Sinova sta 

potrebovala prisotnost vsaj enega od staršev, potrebovala sta dom. Tak kompromis se nama je 

zdela dobra rešitev. V tistem času je mož prevzemal nove projekte in nove izzive. Podjetje je 

organsko raslo in gradilo svoj uspeh na ljudeh in pozitivnih človeških vrednotah. Delovalo je 

kot pravo družinsko podjetje, v katerem je bilo res užitek delovati. Mož je hitro napredoval in 

postal je odgovoren za poslovanje v vse več državah in bil vključen v nekaj globalnih 

projektov.  



 

Seveda se je z odgovornostjo zviševal tudi osebni dohodek in zadovoljstvo je bilo 

vsestransko. Verjel je, da mora zaključiti samo še to leto, ta projekt ali urediti poslovanje v tej 

ali oni državi in da bo potem bolje in lažje. Davek tolikšne pripadnosti in ambicioznosti je bil 

velik, saj je bil popolnoma osredotočen in pripaden podjetju, za katerega je delal. Delo samo 

in ambiciozni načrti so ga gnali naprej in ni potreboval nadrejenega, ki bi ga spodbujal. 

Veliko osebne energije in časa je vlagal v sodelavce in v ekipni duh in v tem tudi užival. 

Prepričan je bil, da bo nekega dne prišel do točke, ko se bo lahko bolj posvetil družini in 

užival sadove svojega dobrega dela. Predstavljal si je, da je dosegel rezultate, s katerim bodo 

lastniki zadovoljni in bo vsaj nekaj časa lahko le vzdrževal dosežene rezultate in kvaliteto 

dela.  

 

Časi pa so se spreminjali in novo vodstvo podjetja je obrnilo poslovanje na glavo. Premije in 

bonusi za dosežene rezultate so se za vodilni kader praktično čez noč povečali do skoraj 

nerazumnih meja in podjetje je vse bolj postajalo ujetnik doseganja rezultatov za vsako ceno. 

Gibanje cene delnice in letni bonusi so zahtevali vsako leto vsaj 10% rast prodaje in dobička. 

Taka pričakovanja pa so rojevala vse večje napetosti v podjetju. Zahteve do zaposlenih so se 

povečevale in samoumevno je bilo, da je služba najpomembnejša. Čeprav se je veliko 

govorilo o pravem ravnotežju med službo in prostim časom, se je dogajalo ravno nasprotno in 

pretirana tekmovalnost na delovnem mestu je imela za posledico vedno daljše delovnike in 

uvajanje nepotrebnih procesov, ki so bili sami sebi namen. Vrednote so se začele izgubljati in 

sčasoma je tim, ki je bil prej zelo povezan, začel razpadati. Kljub odlični dobičkonosnosti je 

vse več trgov nehalo rasti in seveda je bilo potrebno zniževati stroške.  

 

Vse skupaj je pripeljalo do tega, da je lastnik podjetje prodal in se popolnoma umaknil iz 

posla. Novi lastniki so začeli uvajati nove spremembe, ki so še poslabšale status prevzetega 

podjetja in njegovih zaposlenih. Kljub temu da je mož nekaj let uspešno jadral v teh razmerah, 

dobil nagrado za globalno inovacijo leta, užival veliko spoštovanje zaposlenih v celotni regiji 

in dosegal nadpovprečne rezultate, sta konec in izguba službe prišla popolnoma 

nenapovedano in brez jasnega razloga zakaj. Čez noč je ostal na cesti. Od nebes do pekla je 

bil samo korak in čeprav se je zdelo, da regija brez njega nikakor ne more, se je zgodilo brez 

kakršnegakoli opozorila in ostal je brez vsega, kar je gradil mnogo let in kar mu je veliko 

pomenilo. V obrazložitvi razloga za prekinitev delovnega razmerja so zapisali, da je bil 

njegov način vodenja preveč starševski in da to enostavno ni bilo v skladu z novimi merili, 

kjer je vedno potrebno delati selekcijo, promovirati najboljše in odpuščati tiste, ki ne morejo 

slediti in se ne znajo pravočasno prilagajati.  

 

Prav pretresljivo je bilo spoznanje, kako lahko človek čez noč v podjetju postane odvečen 

element. Čeprav se je prej zdelo, da bo ogromno težav, če bi mož zbolel, npr. za virozo, se je 

izkazalo, da prav nihče v podjetju ni potreben in nenadomestljiv. Mož je prej mesečno letel 

tako v Rusijo kot Ameriko, dnevno podpisoval goro papirjev. Večkrat je delal še tisto malo 

vikendov, ko je bil doma, da procesi v podjetju ne bi zastali, v kolikor dokumenti ne bi bili 

podpisani. Ko pa so ga odpustili, so mu to sporočili v tujini, takrat zasegli računalnik in ključe 

od poslovnih prostorov v Sloveniji, kjer je bilo zaposlenih petdeset ljudi. Prepovedali so mu 

vstop v poslovne prostore, hkrati pa zaposlene po elektronski pošti opozorili, da jim ne 

dovolijo nobene komunikacije z njim. Zgolj dejstvo brez kakršnegakoli pojasnila. Proces 

odpovedi se  je nato vlekel še pol leta. Ni nama bilo jasno, zakaj tako zavlačujejo, zakaj držijo 

situacijo tako nedorečeno. Kasneje, ko sva se poglobila v delovanje multinacionalk, nama je 

postalo jasno, da so s tem želeli ustrahovati zaposlene. Da je bilo sporočilo dovolj močno, da 

nihče ni nenadomestljiv.  



 

Takrat je to obdobje novo vodstvo tudi izkoristilo, da so vpeljali nova pravila, ki so temeljila 

predvsem na prepovedih. Postavili so toliko prepovedi in omejitev, da jih je bilo praktično 

nemogoče udejanjati. S tem so zagotovili, da so zaposleni ves čas z eno nogo v firmi, z drugo 

pa zunaj. Prestrašeni in povsem omejeni v svobodi delovanja in mišljenja. Poslovni prostori 

so postali »open space« pisarne, saj tako ljudje lažje tožarijo in kontrolirajo drug drugega. 

Podjetju ni bil več interes, da bi se zaposleni v delu in medsebojnih odnosih dobro počutili, 

ampak so podpirali negativni individualizem in rivalstvo, kjer se je samo še merilo, kdo je kaj 

naredil in koliko. Ravno v tem pa je tudi paradoks. Ljudem je motivacija in zagnanost 

popuščala. Cilj posameznika je postal lastno preživetje. Vsak se je boril za svoje delo v 

podjetju in skušal uveljavljati nove delovne procese, ki so bili pogosto sami sebi namen. V 

podjetju je bila navada, da se zaposleni srečujejo v kuhinji, na jutranji kavici, malo 

pokramljajo o poslu, družini, aktualnih temah, potem pa zajadrajo v nov delovni dan. 

Naenkrat je to srečevanje povsem zgubilo pomen. Čas za kavo se je odšteval od delovnega 

časa, teme pogovorov so postajale vse bolj prazne, saj je bila odkrita komunikacija praktično 

onemogočena. 

 

Zanimiv je pogled v devetdeseta leta, ko je podjetje stopalo na slovensko tržišče in je sam 

lastnik, starejši gospod pri sedemdesetih letih, obiskoval Slovenijo in na prvo mesto postavljal 

skupnostne vrednote. Osebno je želel spoznati vse zaposlene v podjetju. Vsem je stisnil roko, 

se jim zahvalil, da delajo zanj in za skupen dobiček. Veljala je nenapisana, a glasno 

izgovorjena zapoved, da podjetje zaposluje s premislekom, ko pa te enkrat sprejmejo medse, 

si v vseh pogledih njihov. Poskrbeli so za zaposlene. Spremljali so tudi njihove življenjske 

poti in če se je zaposleni znašel v kakšni osebni stiski, je podjetje tankočutno reagiralo, se 

zanimalo za potrebe zaposlenega in razplet situacije. Tako je bil v podjetju primer 

zaposlenega, ki se mu je rodilo prizadeto dete. Pod starim vodstvom so se zanimali tako za 

zaposlenega kot za otroka. Omogočali so mu dopust po njegovi želji, ga finančno še dodatno 

podprli. Zaposleni je lahko čutil skrb in naklonjenost sodelavcev. Po dvajsetih letih pa je 

prišlo do velikih sprememb, tako da je novo vodstvo predvsem skrbelo, ali vsak dela dovolj in 

kako lahko dela kakovostno, nič več pa jih niso zanimale osebne stiske zaposlenih. 

 

Pod starim vodstvom je bila obljubljena nagrada, ki so jo dobili zaposleni, če so dosegli cilj. 

Nagrada je bila za vse zaposlene enako visoka. Kasneje pa se je sistem nagrad povsem 

spremenil. Obljubljeni bonusi so postali pregrešno visoki, s tem da so se delili v velikem 

deležu samo med menedžerje. 

 

Še bi lahko naštevala spremembe, ki so bile očitne v tej, za naju bogati dobi osebnostnega 

zorenja in rasti. Pa naj zaključim samo še z enim pomenljivim podatkom. V prvih petnajstih 

letih, ko so ljudje delali iz sebe, podjetju ogromno dali in zanj živeli, praktično ni bilo 

bolniških staležev. Delo je bilo vedno opravljeno, ljudje pa vedno pripravljeni delati še 

dodatno. V zadnjih petih letih pa je postala prava muka, saj so se bolniški staleži kar množili, 

delo se je začelo podajati med zaposlenimi, vse bolj so si zaposleni gledali pod prste in 

razmejevali, kaj je in kaj ni njihovo delo. Vzdušje je postajalo vse bolj napeto, vse več je bilo 

kratkih stikov med zaposlenimi, ki pa so sčasoma preraščali v zamere in klane znotraj 

podjetja.  

 

Čeprav je bila preizkušnja težka in takrat za nas pravi šok, nam je prinesla veliko dobrega. 

Sinova sta postajala najstnika in nič na svetu nista bolj potrebovala kot prisotnost očeta. 

Danes je mož zaposlen v slovenskem podjetju. Predvsem pa nam je izkušnja prinesla bogato 



spoznanje, kako pomembno je v življenju skrbeti za lastno ravnovesje. Precej bolj se 

zavedamo, komu in za kaj se razdajamo.     

 

To obdobje dvajsetih let, ki ga opisujem, je bilo za naju zelo bogato tudi kar se tiče osebnega 

zorenja. V tem obdobju smo veliko potovali. Z možem se rada pogovarjava s preprostimi 

ljudmi, ki jih srečava v tujih deželah, npr. s taksisti, natakarji, snažilkami, rada se pomešava 

med domačine, da začutiva utrip posamezne dežele. Tako smo leta 2005 cela družina 

odpotovali za en mesec v Venezuelo, leto kasneje pa v Ekvador. Potovanja bom opisala z 

vidika izkušenj, ki so nama omogočila, da sva si oblikovala stališča o sreči in smislu. O tem, 

za kaj se nama zdi vredno živeti in o tem, kako so se preoblikovale nekatere najine želje in 

cilji. 

 

V omenjenih deželah smo se imeli priložnost srečati z najbolj elitno družbo, v kateri so se 

gibali moževi sodelavci iz multinacionalk. Šli pa smo tudi med staroselce, globoko v deželo, 

kjer so ljudje praktično pozabljeni in se preživljajo s tistim, kar jim nudi mati narava in 

skupnost, v kateri se nahajajo. 

 

Tako se spomnim prihoda v eno izmed držav, kjer nas je pričakal gospod, možev sodelavec iz 

multinacionalke, z bogatim avtomobilom in šoferjem. Ni mi bilo jasno, čemu rabimo šoferja, 

saj to povzroča samo gnečo v avtu, pa mi je mož obrazložil, da se tovrstni gospodje vedno 

prevažajo s šoferji. Že po poti do hotela sem se čudila revščini, ki sem jo lahko opazovala 

skozi okno. Ljudje so imeli bivališča izkopana kar v obrežju reke, postlana z nekaj kartona in 

ob dvigu gladine vode se menda utopi mnogo brezdomcev. Bila sem šokirana. Nisem mogla 

verjeti, da lahko človek živi manj dostojanstveno od najbolj primitivnih živih bitij. Opozarjali 

so nas, naj bomo previdni, da nas lahko že samo zaradi dobrih čevljev napadejo, oropajo ali 

ubijejo. 

 

Po prvem spogledovanju z državo smo bili popoldan povabljeni h gospodu domov. Bila je to 

razkošna vila, obdana z obzidjem, na vsakih nekaj deset metrov je bil paznik s puško na rami. 

Spet sem bila šokirana. Razgledali smo si posestvo z bazenom, športnim igriščem in vilo z 

dragocenimi slikami in kipi. Povsod je bilo polno služinčadi, ki je skrbela, da je bilo vse v 

najlepšem redu. Da je vsaka travica stala, kot je predpisano. Da so kuhali, prali, stregli 

gospodo in njihove otroke. Tako smo bili tistega popoldneva tudi mi deležni bogatega obroka 

z več hodi. Jedli smo s srebrnim priborom, streglo nam je nekaj ljudi. Hrana je bila okusna, 

zame nekaj novega, v duši pa sem kljub vsemu obilju čutila strašno tesnobo. Bolelo me je, da 

je gospodarica vedno, ko smo za mizo kaj potrebovali, preprosto zacingljala s srebrnim 

zvončkom. Ves čas sem se spraševala, kdo smo, da si jemljemo pravico cingljati človeku, od 

katerega hočemo, da za nas nekaj naredi, kar bi lahko tudi sami. Nisem mogla dojeti, da ti 

ljudje niso vredni prijaznega pogleda, naše zahvale, vprašanja, kako so, kakšen dan so imeli 

ali kaj podobnega. Ne, bili so ponižani v nekakšne sužnje, ki nam strežejo. 

 

Kasneje smo se pogovarjali o načrtih za naslednji dan. Želela sem na tržnico, pa so mi 

odsvetovali, da je preveč nevarno. Kompromis je bil obisk nakupovalnega središča, kamor 

imajo dostop samo bogati. Ponovno sem bila šokirana. Na parkirišču je bilo postavljenih 

veliko stebrov, na vrhu vsakega pa je bil paznik s puško na rami. Ravno tako je bilo v 

nakupovalnem centru. Ob vstopu v vsako trgovino je stal paznik s puško, prav tako jih je bilo 

veliko v notranjosti trgovin. Trgovine so v glavnem ponujale drage artikle znanih svetovnih 

znamk, nič ni bilo pristno domačega, tistega, po kar sem prišla. Ker s tem centrom nisem bila 

zadovoljna, so me peljali v drugega, kjer se je zgodba ponovila. Vztrajala sem, da želim 



obiskati tržnico. Na koncu so moji želji ugodili, vendar so me imeli stalno na očeh trije osebni 

stražarji, oboroženi in povezani z mobilnimi napravami. 

 

To doživetje je bilo zame pravi šok. Začela sem se spraševati o smislu, o pomenu kariere, o 

sreči. Si lahko srečen, če si ujetnik zlate kletke? Je res sreča biti bogat, medtem ko ti pazniki 

pred tvojim domom kot pred utrdbo preganjajo reveže in jih ne spustijo blizu? Res bazen in 

vse ostale dobrine nudijo toliko radosti, sreče, smisla, da imam pravico imeti vse to na račun 

nekoga? 

 

Po nekaj dneh druženja v visoki družbi smo pot pod noge prevzeli v lastni režiji. Sposodili 

smo si avto in potovali. Bila sem žalostna, tesnobna, brez volje do potovanja, polna vtisov in 

slabe vesti, ko smo se podajali na pot. Pričakovala sem, da se bomo ves čas počutili ogrožene, 

da bodo ljudje okoli nas prosjačili, da bodo žalostni in pobiti zaradi svojega položaja.  

 

Potrebovala sem kar nekaj dni, da sem lahko spregledala, da so moja pričakovanja merila v 

povsem napačno smer. Ko smo prišli globoko v deželo, v vasi, kjer so živeli domorodci, smo 

bili povsod toplo sprejeti. Ljudje so bili odprti, brez zob, ampak nasmejani. V otroških očeh 

sem uzrla mnogo iskric veselja in radosti. Prevzelo me je njihovo spoštovanje do narave. Za 

njih so bile živali enakopraven član zemlje. Ko smo šli na ribolov, smo ujeli točno toliko rib, 

kot smo jih pojedli. Nobene za rezervo ali za požrtijo, ampak toliko, da smo bili siti.  

 

Spomnim se dogodka, ko bi se od sramu najraje pogreznila v zemljo. Šli smo na ogled nasada 

kakavovcev. Seveda smo se vsi navdušeni zapodili k prvemu drevesu, zagledali sadež in ga s 

prvo, hitro kretnjo želeli odtrgati, da bi si ga ogledali. Takrat pa je gospod, domačin, ki je 

skrbel za nasad, tako zavpil in skočil sadežu v bran, kot bi mama hotela zavarovati svojega 

otroka pred nevarnostjo. Lepo nam je razložil, da so za ogled dovolj dobri tisti kakavovci, ki 

so nedozoreli na tleh, da je tistih, po katerih smo mi segli, res škoda, ker bodo nekoga 

nahranili. Takrat sem začutila sram. Zavedla sem se, da ne morem skriti lastne vzvišenosti in 

nečimrnosti, ker jo živim na vsakem koraku.  

 

Takrat sva se z možem veliko pogovarjala o tem, kaj je za naju smiselno, o najinem 

poslanstvu, o tem, kaj pravzaprav doprinašava svetu. Razmišljala sva, ali je to, da sva se 

rodila na čudovitem koncu sveta in to, da uspevava v življenju, najin privilegij. In se 

spraševala, mar ne bi prav zato morala čutiti več odgovornosti. Do kam človek še lahko 

zadovoljuje svoje in samo svoje želje in potrebe? Mar ni nekje meja, ko se ustaviš in rečeš, 

zdaj imam toliko, da lahko tudi nudim? 

 

V načrtu sva imela, da bi kupila vikend ali barko, pa nama je ta dogodek povsem spremenil 

pogled na svet. Dojela sva, da je človek lahko srečen in izpopolnjen samo, če živi v svetu, kjer 

se počuti varno zato, ker je solidarno povezan z drugimi. Varnost je tam, kjer se ljudje med 

seboj počutijo enakovredne, spoštovane, potrebne in ljubljene. Takrat sva dojela, da sreča ni v 

»jaz« in »imeti«, ampak se sreča skriva v »mi« in v »biti«. 

 

Ko se človek globoko v sebi nekaj odloči, ko spregleda iz globin, takrat tudi usoda poskrbi, da 

se stvari obračajo v pravo smer. Leta 2007 so moža ponovno prosili, da bi kot predsednik 

prevzel vodenje nogometnega kluba v kraju, kjer živiva. Ravno zaradi vrednot, ki so se nama 

razodela, sva se odločila, da ponudbo sprejme. Zdelo se nama je, da lahko kot družina nekaj 

nudimo klubu in kraju. Takrat je bilo v klub včlanjenih približno trideset otrok, članska ekipa 

pa je igrala v tretji ligi.  

 



Ves denar, ki sva ga imela, sva takrat vložila v izgradnjo infrastrukture, sreča pa je hotela, da 

pri tem nisva bila sama. Enak delež je vložil še someščan, danes partner pri projektu in 

prijatelj. Klub smo gradili na podoben način kot gostinski lokal. Zanimali smo se za vsakega 

igralca in se neprestano spraševali, kaj še lahko nudimo našim članom, da bodo imeli dobre 

pogoje za trening in dobro vzdušje, da bodo radi trenirali. Seveda smo kljub finančnemu 

vložku, ki smo ga prispevali, kot klub ves čas brez denarja. Zato veliko projektov realiziramo 

na način udarniških akcij.  

 

Danes v klubu trenira že štiristo otrok, članska ekipa pa trenutno igra v prvi ligi. Imamo 

najbolj številčno ekipo veteranov v Sloveniji. Veterani so srce in duša kluba. Marsikaj 

postorijo udarniško. Za prvi maj pomagajo organizirati kresovanje, pomagajo pri članskih 

tekmah, da so stroški manjši. Trenerji marsikaj storijo zastonj, iz pripadnosti do kluba. Prav 

tako starši in ostali člani kluba. Pomagajo pri organizaciji turnirjev in dogodkov, ki nam 

omogočajo, da se lažje prebijamo skozi zahtevne čase. Recesija je povzročila, da se ljudje 

zapirajo za svoje ograje, da je sponzorje vse težje dobiti in posledično trpijo za družbo 

koristni projekti. 

 

Paradoks pa je, da smo klub, ki spodbuja skupnostne vrednote. Želimo vključevati in ne 

izključevati. Zato smo pogosto s strani potencialnih sponzorjev zavrnjeni, ker v delovanju 

kluba zase ne vidijo finančne koristi. V kolikor bi bili bolj tekmovalno usmerjeni, bi si s tem 

pridobili več možnosti za napredovanja v prve lige pri vseh selekcijah, kar bi sponzorjem 

prinašalo več denarja. Hkrati bi to pomenilo, da ustvarjamo klub, ki je neke vrste profitno 

podjetje, klub, ki bi omogočil obstoj in delovanje le najboljšim.  

 

Mi pa delujemo predvsem v smeri krepitve skupnosti. Delovati želimo na način, da 

doprinašamo našemu kraju oz. okraju. Prav zato naših otrok ne selekcioniramo, ampak je 

dobrodošel vsak, ki pride k nam z željo po gibanju ali pripadnosti. Selekcija se v našem klubu 

začne šele pri kadetih in mladincih, pa tudi takrat želimo biti čim bolj odprti za vsakega 

igralca, ki je domačin in kaže interes. Prav zato, da bi omogočili čim večjemu številu igralcev, 

da imajo možnost tekmovati, smo ustanovili še eno ekipo, ki trenutno igra v tretji ligi. Tako 

omogočamo domačim igralcem, da se vedno najde prostor, kamor se po sposobnostih lahko 

umestijo. Krepiti želimo pripadnost ter zdrav telesni in psihični razvoj otrok in mladih. 

Prepričani smo, da lahko uspemo tudi na tak način. Seveda je pot, po kateri hodimo, daljša, 

bolj ovinkasta in prežeta z več porazi, vendar opažava, da se v klubu zgodi marsikaj dobrega 

tudi samo od sebe.  

 

Tako smo leta 2014 osvojili drugo mesto v drugi ligi. Ker se prvak ni odločil za vstop v prvo 

ligo, je bil izziv ponujen našemu klubu. Odločitev ni bila lahka. Zelo nas je skrbela finančna 

plat zgodbe. Vendar je tehtnico v prid vstopa prevesil prav pogled iz perspektive mladih 

nogometašev. Postavili smo se v vlogo mladega fanta, ki je igral za klub in bil predan, 

navdušen in marsikdaj utrujen do zadnjega atoma moči. Želja vsakega mladega nogometaša je 

igrati v prvi ligi. To so njihove sanje. Ko smo spremljali njihove želje in doživljanja, ko smo 

bili z eno nogo že v prvi ligi, preprosto nismo imeli druge izbire, kot da sprejmemo izziv. 

Odločili smo se, da z igralci, ki so si priborili napredovanje, tudi vstopimo v prvo ligo. Vedeli 

smo, da se spuščamo v bitko z Goljatom, vendar smo želeli prav našim fantom omogočiti, da 

izkusijo draž igranja v prvi ligi. Da se bodo lahko trepljali in pohvalili, da so prvoligaši in s 

tem prišli do referenc. Želeli smo, da prav oni dobijo priložnost izkazati se pred nogometno 

javnostjo in da morda komu uspe tudi preboj še stopničko višje. Želeli smo, da se igralci sami 

soočijo s svojimi sposobnostmi in omejitvami, da sami izživijo svoje sanje in da sami 

spoznajo, do kam sežejo.  



 

V projekt smo se spustili z lastnimi danostmi in sredstvi. Ni nam žal. Odločitev bi še enkrat 

ponovili. Po polovici sezone so nogometaši sami spoznali, kaj zmorejo in kaj so njihove 

prioritete. Nekateri so se odločili, da bodo zaigrali za druge klube v nižjih ligah, nekateri so 

dali prednost rednim zaposlitvam, nekateri si želijo ustvariti družine, nekateri pa se v celoti 

posvetiti športu. V klubu se je tako ustvaril prostor, kjer lahko vključujemo nove igralce, pri 

katerih imamo trenutno višje zahteve. In spet smo se znašli na začetku novega ciklusa. 

 

Čeprav je težko, želiva dati vse od sebe, da bi se klub razvijal in obstal, ker verjameva v 

njegovo poslanstvo. To, da vsak teden na igriščih preživi po štiristo otrok, ki se družijo, 

zabavajo, pridobivajo nove veščine in navade, so na svežem zraku stran od računalnikov, se 

nama zdi zadosten motiv, da zlepa ne bova popustila. 

 

Epilog ali drama individuacije nadarjenih, pridnih in ubogljivih ljudi v zahodni kulturi 

 

Leta 1993 sem skupaj z Bernardom Stritihom napisal obsežen esej h knjigi Alice Miller 

Drama je biti otrok, ki sva ga naslovila Narcizem kot metafora o drami individuacije 

nadarjenih, pridnih, in ubogljivih ljudi v zahodni kulturi. V njem se odslikava iskanje 

odgovorov na mojo lastno dramo, saj se tako kot Darja prištevam med nadarjene, pridne in 

ubogljive ljudi z narcističnimi težavami. V knjigi Millerjeve, ki je izšla ob koncu 

sedemdesetih let prejšnjega stoletja, naju je s Stritihom namreč pritegnilo prav to, da opisuje, 

kako doživljajo osebne drame v zahodni kulturi tudi njeni “najboljši”, nadarjeni predstavniki, 

torej ravno tisti, za katere bi pričakovali, da jim bo življenje “z rožicami postlano”.  

 

V Darji, ki se je leta 2008 vključila v izobraževanje iz sistemske psihoterapije, sem našel 

nadarjeno sopotnico, ki trpi za podobnimi narcističnimi mukami, kot sem jih in jih še 

doživljam sam. Najbrž sva se tudi zato povezala tako profesionalno kot osebno bolj globoko 

kot običajno. Ob svojih sem spremljal njene vzpone in padce in ji poskušal stati ob strani kot 

učitelj, supervizor in kolega. Večkrat se ni zavedala, da je s svojo nadpovprečno socialno 

inteligenco, predvsem pa s svojo srčnostjo in otroško zaupljivostjo, tudi ona pomagala meni. 

 

Eden glavnih poudarkov oz. vprašanj najinega članka, predvsem pa Darjine zgodbe, je, kako 

se lahko premaknemo iz negativnega indvidualizma oz. principa družbenosti, ki se je v 

sodobnem globaliziranem svetu prenapihnil, v večjo povezanost z “mi”, kako lahko torej 

oživljamo vrednote skupnosti. Jakob Levy Moreno, eden začetnikov skupinskega dela in 

skupinske psihoterapije, je že v prvi četrtini dvajsetega stoletja napisal pamflet o bohotenju 

individualistične kulture: "Kuga Jaza razjeda človeštvo. Jaz je malik, kateremu žrtvujemo 

naravo. Vsak si umišlja, da je gospodar. Vsakdo bi bil rad sam svoj gospodar. Jaz postaja 

Jazozaver, namesto da bi ostal jaz [...] Malik Jaz vlada epohi." (Moreno, 1925, str. 9, cit. po 

M. Schacht, 1989, str. 209) 

 

Skoraj sto let bo minilo, odkar je Moreno psihoterapevtom predlagal, da pri delu z 

“jazozavrsko” problematiko, za katero si gotovo ni mislil, da bo dobila današnje pandemične 

razsežnosti tudi na delovnih mestih, o posamezniku raje razmišljamo skozi prizmo njegovega 

koncepta “socialni atom”: "Socialni atom, kot najmanjša enota socialne zgradbe, sestoji iz  

vseh odnosov nekega človeka s soljudmi, ki so z  njim za določen  čas na kakršen koli način  

povezani." (Moreno, 1934, cit. po H. Petzold, 1979: 60) 

 

Hilarion Petzold, ki je tudi v Sloveniji posejal seme svojega psihoterapevtskega pristopa, je 

Morenov koncept socialnega atoma še bolj obogatil: "Človekova socialna matrica tvori 



življenjsko polje, v katerem človek lahko eksistira. Brez interakcije na integrativni, socialni  

ali psihološki ravni vlog, brez srečevanja s Ti in povezovanja v Mi bi posameznik zapravil 

človeško bit [...] Človek je to, kar je, na osnovi interakcij s soljudmi. Interakcijsko in odnosno 

mrežo nekega človeka je Moreno označeval kot 'socialni atom', s tem je razumel najmanjšo 

socialno enoto [...] Lahko rečemo, da človek ne le ima svoj socialni atom, ampak [...] da 

človek tudi je socialni atom. Izguba interakcijskih partnerjev je istočasno izguba vlog in s tem 

redukcija samega sebe. Moreno je tako izgubo označeval kot 'socialno smrt': 'Smrt je funkcija 

življenja; je socialna realiteta [...] Ne gre le za to, kako umiramo od znotraj, ampak kako nas 

smrt zadene od zunaj'." (Petzold, 1979: 60) 

 

S konstruktom "socialni atom" je Moreno odprl nove možnosti za to, da bi današnji človek, ki 

boluje za kugo jaza, našel pot, na kateri bi lahko razvil nov odnos do samega sebe in drugih. 

Človek po poti individuacije ne more napredovati sam, ampak je to možno le v stiku z ljudmi, 

ki (začasno) odložijo svoje socialne oklepe in težnjo po vzpostavljanju socialne moči. Na ta 

način je možno, da ustvarimo začasne lokalne in odnosne skupnosti, ki jih je Moreno opisoval 

s pojmi "so-zavest" in "so-nezavedno" (co-conscious, co-unconscious) oziroma "med-psiha" 

celotne skupine (Petzold, 1979: 165).  

 

Darjina zgodba o drami individuacije, ki se je tesno prepletla s težavami, ki sta jih na delovnih 

mestih imela z možem, kaže, da je tudi gostinski lokal lahko mesto solidarnega povezovanja, 

da multinacionalke oz. delovne organizacije nasploh nimajo prihodnosti, v kolikor ne bodo 

okrepile skupnostnega principa in da se tudi ob brcanju nogometne žoge mladi, katerim 

predajamo ta naš svet in kulturo, lahko učijo, da se izjemen posameznik razvije samo iz 

solidarno povezane ekipe. Zato je Darjina zgodba tudi nazoren primer sistemskega 

razumevanja in sistemskega pristopa k reševanju težav na delovnem mestu.   
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STIKI IN INFORMACIJE ZA VKLJUČITEV V IZOBRAŽEVANJE IZ SISTEMSKE 

PSIHOTERAPIJE 

 

Izobraževanje iz sistemske psihoterapije je možno na Fakulteti za psihoterapevtsko znanost 

Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani in na Slovenskem inštitutu za psihoterapijo,  

Trubarjeva 65, 1000 Ljubljana. Za podrobne informacije glej: 

http://www.sfu-ljubljana.si/sl/sfu-ljubljana/sistemska-psihoterapija 

 

Kontaktna oseba: Peter Puhan, peter.puhan@gmail.com  

http://www.sfu-ljubljana.si/sl/sfu-ljubljana/sistemska-psihoterapija
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