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Povzetek 

Magistrska naloga študijskega programa druge stopnje zavzema polja samopomoči in branja 

priročnikov za samopomoč med Slovenci, ki je v veliki meri še neraziskano področje. V 

teoretičnem delu naloge raziskujemo družbeno in zgodovinsko ozadje, ki je pripomoglo k 

razvoju polja samopomoči in priročnikov za samopomoč. Prav tako nas zanima, kaj je 

pripomoglo k današnjemu uspehu tovrstne literature v svetu (predvsem v Združenih državah 

Amerike) in kdo so največji kritiki preučevanega žanra. Naš namen je preučiti stanje na tem 

področju v Sloveniji. V empiričnem delu naloge raziskujemo, ali Slovenci poznamo in beremo 

priročnike za samopomoč, kdo so tipični bralci, zakaj se posameznik odloči za branje in kakšne 

so posledice/ugotovitve branja tovrstne literature. 

  

Rezultati kažejo, da so Slovenci seznanjeni s priročniki in jih (občasno ali redno) tudi prebirajo. 

Največji del anketirancev se s priročniki seznani preko medijev, največ anketirank pa žanr 

namerno išče. V največji meri priročnike izbirajo glede na področje, ki jih zanima, avtorja ali 

po priporočilih prijateljev in znancev. Bralci priročnike uporabljajo za osebno rast, čeprav po 

njih pogosteje posežejo ob določenih težavah. Raziskava kaže, da intervjuvanci nimajo 

posebnih tehnik branja, v večini prebirajo priročnike v celoti, od začetka do konca, pomembne 

informacije pa si podčrtajo ali izpišejo. Slovenci so prav tako selektivni bralci, saj priročnikov 

ne sprejemajo v celoti, ampak uporabijo le nasvete, ki se jim zdijo uporabni in v praksi 

izvedljivi. Skoraj vsi bralci so nasvete iz priročnika v preteklosti že prenesli iz teorije v prakso 

in bili (po njihovi oceni) pri tem uspešni. Slovenci priročnike ocenjujejo kot vir pozitivnih 

sprememb v njihovem življenju. Zraven priročnikov uporabljajo tudi druge oblike 

samopomoči, v največji meri jogo in meditacijo, raziskava pa kaže, da se po pomoč obračajo 

tudi na strokovno usposobljeno osebje. 

  

Ključne besede: samopomoč, priročniki za samopomoč, motivi za branje, tehnike branja, 

učinki branja priročnikov za samopomoč. 

 

Summary 

In my Master's thesis of the second level study program, I cover fragments of self-help manuals 

which are in big part still an unexplored area among Slovenians. In the theoretical part of my 

Master's thesis I explore the social and historical backgrounds which have influenced the 

development of self-help. I am also interested in the fact what contributed to the present day 

success of such literature (especially in the United States) and who are the biggest critics of the 

genre. My aim is to do a research among self-help readers in Slovenia. In the empirical part of 

my research, I have examined whether Slovenians know about and read self-help manuals, who 

is a typical reader, why does an individual decide to read such books in the first place and what 

are the effects of reading this type of literature. The results have shown that Slovenians are 

familiar with this type of books and have been reading them (occasionally or regularly). The 

majority of male respondents have been introduced with self-help manuals through media while 

most female respondents seek out this genre on purpose. They pick the books based on their 

area of interest and they also choose books from a certain author on the recommendations of 

their family and friends. Readers use self-help books for personal growth, although they are 

more likely to read them when they experience certain problems in their lives. According to my 

research, Slovenians don't have specific reading techniques, most of them read an entire 

book from beginning to an end in a certain time and they also underline or write down important 

facts. Slovenians are also very selective readers and they do not accept and believe everything 

that is written in the books. They only use tips they find useful and practical. Almost all readers 

that have been a part of my research have already put into practice some advice from self-help 

books and as a result their lives have improved. Slovenians think that self-help books have 



 

 

 

brought positive changes into their lives. Next to self-help manuals, readers in Slovenia also 

use other forms of self-help, including yoga and meditation. Based on my research, some of 

them have also sought professional help.  

 

Key words: self-help, self-help manuals, self-help books, motives for reading, reading 

technique, effects of reading self-help manuals 
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1 UVOD 

 

 

Med ljudmi se je kot posledica družbenih sprememb in z dosegom materialne varnosti pričela 

(predvsem) v zahodnih družbah pojavljati težnja po samoizpolnitvi. Psihologija ta fenomen 

pojasnjuje z Maslowo teorijo hierarhije potreb – želje in delovanje posameznika se pojavijo kot 

posledica zadovoljenosti in nezadovoljenosti človekovih potreb, po drugi strani pa Glasser 

(2007) fenomen razloži s teorijo izbire. Harrigan in Commons (2015) pojasnjujeta, da naj bi 

bila želja po osebnostni rasti motivacija za delovanje posameznika, ker pa le-ta ne more biti 

nikoli zadovoljena, cilj ni v prenehanju potrebe, temveč v njenem gojenju.  

 

Polje samopomoči, duhovnosti in pozitivnega mišljenja pa lahko pripišemo tudi gibanju new 

age, ki ga Aupers in Houtman (2006) opredelita kot polje naredi sam ali »do it yourself«. Po 

njunem navajanju gre za kreiranje nove religije oz. gibanja na podlagi združevanja elementov 

različnih religij in filozofij. Gibanje teži k zavračanju avtoritet, družbenih pravil in norm ter 

posledično usmerja posameznika k sebi, navznoter – bistvo je iskanje svojega notranjega 

vodstva, glasu. Novonastali trend pa izkoristi tudi trg, ki se odzove s ponudbo novega žanra 

literature, med drugim priročnikov za samopomoč.  

 

Salmenniemi (2017) tehnike za doseganje sreče, čustvene uravnovešenosti in osebnostne rasti 

poudarja kot ključne kulturne fenomene, ki hkrati predstavljajo bliskovito rastoči trg po vsem 

svetu, predvsem pa v potrošniških družbah. Kot se ponudba prilagaja zahtevam trga, se 

priročniki za samopomoč prilagajajo družbenim spremembam. 

 

Prve priročnike za samopomoč v ZDA zasledimo že ob koncu 19. stoletja, vendar njihov razcvet 

beležimo v zadnjih desetletjih. Po podatkih Hammondove (2004) so tovrstni priročniki postali 

priljubljeni v zadnjih štiridesetih letih. Pokrivajo vse od področja osebnostne rasti posameznika, 

medsebojnih odnosov, družine, vzgoje otrok itd. Žanr v ZDA postal tako dobičkonosen, da je 

industrija področje razširila na družabna omrežja, spletne in mobilne aplikacije, YouTube 

kanale itd. Tudi v Sloveniji lahko (predvsem zadnjih nekaj let) opazimo povečan obseg 

prisotnosti priročnikov za samopomoč tako slovenskih kot tudi tujih avtorjev. Tako je pozitivno 

mišljenje in moto »vzeti življenje v svoje roke« postalo iz »okultnega« v slovenski družbi že 

povsem  »normalno« – del popularne kulture. 
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V teoretičnem delu naloge bomo na osnovi kritičnega pregleda strokovne literature predstavili 

družbeno in zgodovinsko ozadje, ki je pripomoglo k nastanku polja samopomoči in priročnikov 

za samopomoč. Preučili bomo, kaj je pripomoglo k današnjemu uspehu tovrstne literature v 

svetu (predvsem v Združenih državah Amerike) in kdo so največji kritiki preučevanega žanra.   

 

V empiričnem delu naloge bomo oblikovali spletno anketo, v kateri nas bo zanimalo, kolikšen 

del slovenske populacije je seznanjen s tem žanrom, kdo so tipični bralci (spol, starost in 

izobrazba) in katere oblike/tehnike samopomoči morda še uporabljajo (zraven branja tovrstnih 

priročnikov). V drugem delu pa bomo za bolj poglobljen vpogled v branje priročnikov za 

samopomoč opravili intervjuje s posamezniki, starimi med 20 in 60 let, ki so prebrali vsaj en 

tovrstni priročnik. S pomočjo intervjujev bomo skušali pridobiti odgovore, kaj so razlogi, da 

ljudje berejo tovrstno literaturo, in kakšni so učinki branja le-te. 

 

V zaključnem delu bomo povzeli ugotovitve raziskave in odgovorili na zastavljena raziskovalna 

vprašanja ter potrdili oziroma ovrgli hipoteze.  

 

 

2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

 

Vidna posledica sprememb v družbi, globalizacije in modernizacije je tudi spreminjanje sfere 

vere oziroma religije. Osredkar (2013) v svojem prispevku Sekularizacija – samomor religije? 

navaja, da smo Evropejci sprejeli krščanske vrednote, odklanjamo pa vero. Tako se je po 

njegovem mnenju Evropa znašla v krizi pripadnosti posameznika skupnosti, kar je privedlo do 

sekularizacije . Posledično je to v posamezniku pustilo neko (duhovno) praznino in s tem odprlo 

vrata novim družbenim pojavom oziroma oblikam religioznosti (kot je na primer new age). Kot 

posledica družbenih sprememb in množičnih medijev pa so te novonastale oblike religioznosti 

postale del popularne kulture. Na drugi strani se je kot posledica družbenih sprememb in z 

dosegom materialne varnosti pričela (predvsem) v zahodnih družbah pojavljati težnja po 

samoizpolnitvi.  
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2.1 Popularna kultura 

 

Pri pregledu strokovne literature lahko trdimo, da enotna definicija popularne literature ne 

obstaja. V nadaljevanju bomo predstavili nekaj pogledov oz. avtorjev, ki so poskušali pojem 

popularne kulture opredeliti.  

 

Fiske (1989) v svojem prispevku navaja, da je kultura in kulturno ustvarjanje proces, ki nikoli 

ne more biti dosežen. Vsi sestavni elementi kulture so vpeti v družbeni sistem. Po avtorjevem 

mnenju je kultura nenehno zaporedje družbenih praks, zato je sama po sebi politična, je 

centralno vključena v distribucijo in možno prerazporeditev različnih oblik družbene moči. 

 

Storey (2003) v uvodnem delu svojega prispevka razmišlja o možnih načinih definiranja 

popularne kulture in na koncu povzame, da izraz »popularna kultura« nosi vrsto različnih 

pomenov, vendar je vsem skupna zamisel o popularizaciji – pripadnosti ljudstvu. Avtor 

nadaljuje, da je popularna kultura vedno opredeljena v primerjavi z drugimi konceptualnimi 

kategorijami, kot so ljudska kultura, množična kultura, visoka kultura, prevladujoča kultura, 

kultura delovnega razreda itd.  

 

Popularna kultura je vedno v procesu. Viri popularne kulture so televizija, besedila, oblačila, 

video igre, jezik, danes pa lahko trdimo, da so socialna omrežja nosilec popularne kulture. Po 

avtorjevem mnenju je namen popularne kulture obdržati status »quo« v družbi. Ustvarjena je s 

strani »podrejenih« ljudi v družbi (iz resursov, ki jim jih nudi sistem, proti kateremu se upirajo), 

vendar kontradiktorno pogosto najbolj služi dominantni ekonomiji in njenim interesom. Če 

kulturni proizvodi ali besedila ne vsebujejo virov, iz katerih lahko ljudje sami izrazijo svoje 

družbene odnose in identitete (nudijo pomene, ki so pomembni za vsakdanje življenje 

»podrejenih« ljudi), bodo zavrnjeni in ne bodo postali priljubljeni (popularni). Ena izmed 

temeljnih sestavin popularne kulture je možnost reprodukcije kulturnih dobrin – blaga, ki ga je 

potrebno kupiti, kar na eni strani dokazuje moč potrošništva, da prevzame naše najbolj osebno 

življenje, saj nas številni teksti zavedejo, da zanemarimo lastno sposobnost kritičnega 

razmišljanja in »spregledamo« komercialno motiviranega prodajalca. (Fiske 1989, 22) 

 

Lynch (2005) v svojem prispevku poudari, da je opredeljevanje popularne kulture skoraj 

nemogoče, kot na primer opredeljevanje duhovnosti ali religije. Po pregledu različnih definicij 

in opredelitev avtor poudari tri pomembne komponente popularne kulture (Lynch 2005, 3): 
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–  priljubljena kultura kot nasprotujoča kulturna oblika visoke kulture ali avantgarde;  

–  popularna kultura kot kategorija, ki je določena glede na visoko kulturo in ljudsko 

kulturo ali pa se razume kot gibanje ljudske kulture;  

– popularna kultura kot oblika družbenega in kulturnega upora proti prevladujoči kulturi 

ali množični kulturi. 

 

Kot navaja Pahorjeva (2011), je v preteklosti bila tema preučevanja med strokovnjaki in 

akademiki predvsem tako imenovana visoka kultura, v zadnjih desetletjih pa se je zanimanje za 

popularno kulturo opazno povečalo. Po avtoričinem mnenju je popularna kultura prav tako del 

družbene resničnosti in jo tudi pomaga sooblikovati. Popularna kultura zajema različna 

področja ustvarjanja vse od umetnosti, medijev, oglaševanja itd. ter mnogo drugih pojavov, ki 

posredno ali neposredno vplivajo in sooblikujejo način življenja in razmišljanja ljudi, Kot 

temeljno značilnost pa avtorica navaja možnost reprodukcije kulturnih dobrin in cenenost le-

teh (posledično dostopna množicam ljudi).  

 

Kot je že na začetku podpoglavja omenjeno, enotne definicije popularne kulture ni. Vendar je 

za našo nalogo pomembno, da razumemo vsaj temeljne elemente tega fenomena. Tako lahko 

povzamemo, da je popularna kultura fluidni družbeni pojav, ki nikoli ne doseže svoje fiksne 

oblike. Vira sta (predvsem v preteklosti) radio in televizija, ki pa so ju v sodobnem času 

zasenčila družabna omrežja. Elementi popularne kulture morajo vsebovati sporočila, ki si jih 

lahko ljudje interpretirajo skladno s svojo identiteto in so pomembna za njihovo vsakdanje 

življenje. Kontradiktorno je, da jo ustvarjajo družbeno »podrejeni« posamezniki, torej ljudje, 

ki v družbi nimajo večje družbene moči, in sicer z namenom upirati se sistemu, vendar na koncu 

običajno služi ravno v interes sistemu, proti kateremu se upirajo (potrošniška ekonomija).  

 

2.2 New age 

 

Tudi gibanje new age nima enotne opredelitve, avtorji ga različno opredeljujejo. Predstavili 

bomo nekaj definicij in skušali povzeti, kaj imajo vse skupnega.  

 

New age je »eklektično in sinkretično gibanje, v katerega običajno uvrščamo zelo raznovrstne 

in včasih med seboj radikalno različne dejavnosti (...), ki jih izvajajo različni centri, studii, 

inštituti itd., (...) njihove ideje pa se že desetletja širijo preko novodobniške literature.« Črnič 

(2012, 47–49) 
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New age je oblika duhovnosti, ki dovoljuje vse aspekte sodobnega načina življenja v Združenih 

državah. Gibanje črpa tako iz krščanstva kot tudi drugih svetovnih religij in oblik duhovnosti. 

Z razliko od svojega imena je vse prej kot nova oblika duhovnosti oz. religije, saj njeni začetki 

segajo vse do antike. Njene oblike naj bi se kazale v vseh obdobjih zgodovine religije. Sodobna 

oblika tega pojava je zapolnila praznino v ljudeh, ki so jo ustvarile sodobna znanost in 

tehnologija ter sekularizem. Začetki sodobne oblike segajo vse tja v šestdeseta leta prejšnjega 

stoletja, vendar je šele v zadnjih desetletjih (predvsem osemdeseta in devetdeseta leta prejšnjega 

stoletja) postala popularna in s strani širše javnosti priznana in sprejeta. New age se tako ne 

izvaja več v zakotnih ulicah in za zaprtimi vrati, obnovitev gibanja je zajelo izobražen del 

družbe. Gibanje je duhovnost preneslo v vikend oddihe v uglednih hotelih in wellness centrih. 

Kljub temu pa naj bi se vera oz. gibanje v svojih temeljih zelo malo spremenila. (Tucker 1991, 

22) 

 

Termin new age se v večini socioloških razprav »uporablja za sklicevanje na navidezno 

neusklajeno zbirko duhovnih idej in praks« Aupers in Houtman (2006, 201). V svojem 

prispevku (prav tam) navajata različne avtorje, ki so za opis new age uporabili izraze, kot so 

»ustvari si sam religija« (Baerveldt), »izberi in sestavi religija« (Hamilton), »religija a la carte« 

(Possamai), »duhovna veleblagovnica« (Lyon) itd. Avtorja prav tako omenjata Luckmanna, ki 

je new age označil kot osebni »brikolaž« – kar pomeni, da gibanje zbira bogate psihološke, 

terapevtske, znanstvene in starejše izoterične materiale, jih preoblikuje, da so primerni za 

individualno potrošnjo in nadaljnji zasebni sinkretizem. S tem Lukmann prav tako poudari, da 

je new age, z razliko od ostalih svetovnih religij (npr. krščanstvo), zgolj zasebne narave, s tem 

pa v družbi kot celoti ne igra nobene vloge.  

 

2.2.1 Zgodovina 

 

V zgodovini oblikovanja new age gibanja so pomembni trije posamezniki oziroma institucije. 

Znanstvenik Emanuel Swedenborg je v 18. stoletju pustil področje znanosti in se posvetil 

obnovitvi luteranske cerkve. Pri tem pa se je oddaljil od ortodoksne vere, saj je na določeni 

točki celo razglasil, da je božji glasnik na Zemlji. Druga pomembna oseba na področju razvoja 

new age religije je bila Rusinja Helena Blavatsky. Na koncu 19. stoletja je svojo religijo, z 

razliko od Swedenborga, osnovala na vzhodnem misticizmu. Tako kot njen predhodnik je tudi 

sama trdila, da je povezana s svojimi duhovnimi vodniki in celotnim duhovnim svetom. »Unity 

School of Christianity« je tretja pomembnejša oblika gibanja na področju razvoja in 
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uveljavljenosti new age gibanja. Gre za gibanje, ki se je uveljavilo v 19. stoletju in je temeljilo 

na združevanju idej krščanstva, hinduizma in drugih vzhodnih religij. Kot je poudarjal njen 

glasnik Charles Fillmore, je šlo za združevanje najboljšega vseh (omenjenih) religij. (Tucker 

1991, 22–24) 

 

Začetek gibanja sega v prvo polovico 20. stoletja. New age se je razvil v okviru teozofije, 

njegovo poimenovanje pa se pripisuje teozofinji Alice Bailey. Gibanje je sprva zajelo omejen 

krog intelektualcev, šele v drugi polovici šestdesetih let pa se, najprej v ZDA in kasneje v 

Evropi, pojavi širše new age gibanje. V začetnem obdobju se pripadniki gibanja identificirajo 

z »new agerji –  novodobniki«, termin pa je predvsem v rabi v konotaciji z duhovnostjo. V tem 

obdobju  gibanje zaznamuje protest proti obstoječim (družbenim, kulturnim in ekonomskim) 

razmeram, hkrati pa predstavlja pozitivno konotacijo, optimizem. Kasneje se gibanje razširi 

tudi na druge družbene skupine in njegove prakse postopno postajajo del prevladujoče kulture. 

(Črnič 2012, 52–53) 

  

Pomembnejša oseba na področju razvoja je zagotovo Helena Blavatsky, ki je imela velik vpliv 

na prvo generacijo »new agerjev« (kot sta Daisetz Teitaro Suzuki in Aldous Huxley) v 

sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Ostala pomembnejša gibanja in religije, ki so po imela 

vpliv na širjenje in uveljavitev new age gibanja, so še hare krišna, transcendentalizem in druge, 

na hinduizmu temelječe religije. (Aupers in Houtman 2006, 203) 

 

Tako je new age gibanje težko opredeliti, saj so temeljne ideje povzete po različnih drugih 

svetovnih religijah in duhovnostih. Gre za »pretočno« obliko religije oz. duhovnosti, nekateri 

avtorji so jo poimenovali »bricoladge« religija, saj gre za sestavljanje od drugje vzetih 

elementov v povsem novo celoto.  

 

Kljub različnim definicijam pa se najdejo temeljne karakteristike gibanja, ki so (Tucker 1991, 

32): 

– vera brez predsodkov, vsak se lahko iz izkušnje nekaj nauči,  

– neformalnost, 

– izkustvenost,  

– subjektivnost, 

– namen vere oz. duhovnosti je osebno razsvetljenstvo, 
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– nase usmerjena duhovnost (individualizem), ki temelji na nadnaravnem oz. čudežih, ki 

izhajajo iz posameznikove transcendentalnosti; 

 

oziroma (Črnič 2012, 50–52):  

– skupno prepričanje, da se človeštvo nahaja v obdobju velike spremembe, na začetku 

nove dobe  (»new age«), 

– gibanje temelji na spremembi paradigme (premik v človekovem duhovnem doživljanju 

sveta, kolektivna sprememba zavesti), 

– holistično razumevanje posameznika (vse je povezano z vsem), 

– poudarjanje samoduhovnosti (»self-spirituality«) in samouresničevanja kot najvišjega 

cilja najpomembnejše človekove psihološke potrebe, dojemanje človeka kot duhovno 

in hkrati že božansko bitje.  

 

Gibanje kot »organizacija« (Tucker 2002, 50; Črnič 2012, 55): 

– nima ustanoviteljev ali voditeljev, 

– nima organiziranosti oz. strukture organizacije,  

– nima prisotne birokracije,  

– ne vsebuje svetih tekstov ali priročnikov, 

– nima članstva, 

– nima posebnih prostorov ali verskih/spiritualnih/duhovnih obredov. 

 

Tako naj bi sekularizacija in modernizacija družbe odprla pot med množice tudi terapiji. Njen 

uspeh je pogosto pripisan zatonu religije – new age naj bi v svojem gibanju imela prisotne 

prvine, ki so podobne, če ne celo enake terapiji. Gre za odnos, kjer je vpleten »zdravilec« in 

»pacient«. Gre za kratkoročni odnos, saj so vanj običajno vključeni ljudje, ki iščejo pomoč za 

določen problem v svojem življenju. New age duhovnost se osredotoča predvsem na sebstvo 

(»self«), ki je vidno kot božansko (»devine«), ampak nepopolno oz. neizpolnjeno, zaradi česar 

potrebuje pomoč. Gibanje poudarja pomen »povezanega« jaza, »integriranega« jaza, 

»totalnega« jaza, »razširjenega« jaza, »pravega« jaza  in tako naprej. (Tucker 2002, 46) 

 

V new age gibanju je poudarjena enakopravnost vpletenega zdravilca in pacienta v procesu. 

Gibanje ne priznava avtoritet in hierarhij, posledično pomeni, da je vsak odgovoren za svoje 

življenje, drugi mu lahko le pomagajo na poti do svoje »ozdravitve« in vzpostavitve duhovnega, 
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spiritualnega zdravja. Gre predvsem za nudenje pomoči, da se posameznik zave lastne 

(notranje) moči in jo v popolnosti tudi sprejme – pomoč, da se naučiš pomagati samemu sebi.   

 

V ZDA so pripadniki gibanja predvsem belci, pripadniki srednjega razreda in ženske. V večini 

so tudi samski ali ločeni, njihova starost je med 30 in 50 let. Gre za posameznike, ki nimajo 

široke socialne mreže, večino časa preživijo sami oz. prav tako zavračajo tradicionalen pogled 

na zakonsko zvezo. Pogosto zamenjajo službo, večkrat se selijo. Tri ključne karakteristike 

pripadnikov gibanja so atomizacija (razdrobljenost), pretočnost/fluidnost in enakost. (Tucker 

2002, 50) 

 

2.2.2 New age literatura 

 

Za širjenje idej in praks gibanja sta pomembna predvsem dva new age centra, in sicer Esalen 

(ZDA) in Findhorn (Škotska, Evropa). Gre za centre, ki izvajajo različne prakse, ki jih štejemo 

med new age, omenjena centra pa sta se razvila v prave globalne institucije. Zraven teh centrov 

pa se ideja gibanja že desetletja širi preko literature, ki jo najbolj grobo opredelimo kot »um–

telo–duh« žanr. Tovrstna literatura zajema raznovrstne ideje o človeku in smislu njegovega 

bivanja. Pogosto so pisane kot romanizirane pripovedi, v katerih se glavni junak poda na iskanje 

temeljne resnice, in se običajno končajo, ko spozna, da le-to nosi v sebi. Kot najpomembnejši 

avtorji tega žanra so navedeni James Redfielda (Celestinska prerokba), Paulo Coelho 

(Alkimist), Shirley MacLaine (štirinajst izdanih knjig s področja potovanja vase in lastne 

spremembe) in Deepak Chopra (izdal več kot šestdeset priročnikov tega žanra z različnih 

področij, vse od izgube teže, doseganja sanj, vzgoje itd.). Znotraj žanra so najbolj priljubljeni 

priročniki za samorazvoj in duhovno rast (kar že kaže prvine priročnikov za samopomoč), ki 

jih je v družbi še dodatno razširil potrošniški kapitalizem, ki je s pridom posvojil določene 

prvine in prakse omenjene literature. (Črnič 2012, 48–50) 

 

2.2.3 Kritike new age gibanja 

 

Kritiki predvsem poudarjajo, da new age ne sodi v polje religije, saj v svojem bistvu ne povezuje 

ljudi kot tradicionalne religije. Prav tako ne pričakuje od svojih »članov«, da se podredijo 

kakršni koli obliki avtoritete, kot že omenjeno, deluje ravno nasprotno. Kljub zgoraj navedenim 

razlikam, ki nakazujejo, da je obravnavano gibanje pravzaprav nasprotje religiji, pa tako kot 

ostale religije tudi new age zrcali svoje socialno okolje. To pomeni, da lahko center, temelj 



Furman, Anja. 2018. »Samopomoč kot del popularne kulture.« Magistrska naloga študijskega programa druge 

stopnje., Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. 

 

15 

 

gibanja (individualnost, pretočnost in enakost) vidimo tudi v sami organiziranosti gibanja 

(oziroma pomanjkanju le-te), vsebini (poudarjanje vsakega posameznika in ne ustvarjanje 

skupnosti – individualnost, prav tako so vsa vedenja in ideje enako veljavne – enakost) in naravi 

»božanstev«, ki jih gibanje poudarja – fluidnost ali pretočnost, ki pomeni, da posameznik išče 

neko kratkotrajno pomoč za določen problem (Tucker, 2002). Bertoncelj (2003) navaja, da so  

new age tudi številni kritizirali kot največjo prevaro 20. stoletja (poudarek na prevarah ene 

izmed začetnic gibanja Helene Blavatsky), vendar to za našo študijo ni relevantno.  

 

2.3 Družbene spremembe 

 

Industrijski napredek je omogočil, da smo živalsko in človeško energijo zamenjali z mehanično, 

človeški razum pa z računalnikom. To je v posamezniku in v družbi zbudilo občutek, da postaja 

človek vsemogočen, kar je ljudem vlivalo energijo, življenjsko moč in upanje. Ljudje, tako 

moški kot ženske, so se pričeli osvobajati družbenih okov in pričeli doživljati nove občutke 

svobode. Ta pa je bila vezana (sprva) le na višji in srednji razred, vendar je tudi preostalemu 

delu družbe vlivala upanje, da bodo slej kot prej vsi deležni te svobode.  Kljub velikim obetom, 

ki jih je ponujal tehnološki napredek, pa je na koncu prinesel le razočaranje ob nedoseganju le-

teh. Ljudje so spoznali, da izpolnjevanje vseh želja ne pripelje do blaginje. Zavedati so se pričeli 

moči vlade in industrije, ki je namesto osebne svobode posamezniku prinesla mesto v 

uradniškem stroju, ki oblikuje naše misli in čustva. Razblinile so se sanje o neodvisnih 

gospodarjih lastnih življenj. Temu je sledilo spoznanje, da je gospodarski napredek ostal 

omejen le na bogate države in da tehnični napredek s sabo prinaša določene nevarnosti (tako za 

okolje kot možnost uničenja civilizacije). Za razblinjene sanje sta krivi tudi dve (napačni) 

psihološki predpostavki, in sicer, da je smisel življenja (sreča) opredeljen kot zadovoljitev vsake 

želje in da samoljubje, sebičnost in pohlep vodijo k slogi in miru v družbi. (Fromm 2004, 7–9) 

 

S spremembo družbenih razmer se je spremenil tudi poudarek na različne aspekte 

posameznikovega življenja. V zadnjih desetletjih v različnih socioloških in drugih 

družboslovnih raziskavah v ospredje postavljajo posameznika, njegovo zadovoljstvo in srečo. 

»V preteklosti je bilo zadovoljno, srečno življenje povezano zgolj z materialnim obiljem in 

fizičnim zdravjem, sodobne raziskave pa se vse bolj osredotočajo na neekonomske dejavnike, 

kot so zdravo življenje, psihično zdravje, kakovost življenja in subjektiven občutek 

zadovoljstva in sreče posameznika.« (Marklund 2013, 12) 
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Med drugim je v preteklosti religija posamezniku nudila odgovore o smislu življenja. S svojimi 

prepričanji in omejitvami je posameznikom nudila vodstvo in smernice v življenju. S pojavom 

modernizacije in globalizacije pa je religija v družbi izgubila na svojem pomenu, s tem pa v 

posamezniku pustila praznino in občutek izgubljenosti, kar je omogočilo razvoj novih idej in 

gibanj, ki so posamezniku nudile nadomestek religije, med drugim tudi new age. Ozadje pojava 

in možnosti širjenja idej, ki jih prestavlja new age, se pripisuje »novemu poznavanju naravnega, 

kar posledično pomeni porast sekularizacije in utrditev ideje napredka« Sajovic (2009, 25). 

Moderni/razsvetljeni človek ozavesti, da je on nosilec svoje usode. Da bi razumeli življenje 

posameznika v razviti, (post)moderni družbi, je potrebo pogledati družbene in psihološke 

spremembe, ki jih je s sabo prinesla globalizacija. Kot navaja Bernik (2014), je v moderni 

družbi postalo splošno sprejeto, da so hitre družbene spremembe postale nekaj povsem 

normalnega. Globalizacija je pripeljala do nastanka »globalne vasi«, kar pomeni, da živimo v 

enem svetu – to  posledično vpliva na (pre)oblikovanje družbe, s tem pa tudi na zasebno/intimno 

sfero življenja posameznika. Dogodki in družbene spremembe niso več omejeni le na 

geografsko lego, v kateri se dogajajo, temveč  imajo pomemben vpliv tudi na spremembe in 

dogodke v povsem drugih delih sveta. Brisanje geografskih in časovnih meja pa posamezniku 

ponuja množico različnih razpoložljivih vsebin, med katerimi lahko izbira pri zadovoljevanju 

svojih potreb, posledično samorealizaciji. Zraven globalizacije je individualizacija ključno 

spremenila položaj posameznika v družbi kot tudi odnos posameznika do sebe. Temeljni izziv, 

ki ga predstavlja posamezniku, je sposobnost, »da vsak poskrbi zase, saj od ljudi zahteva večjo 

pripravljenost sprejemanja tveganih odločitev, tako v zasebnem kot tudi v poslovnem življenju« 

(Ule 2014, 309). V preteklosti je bilo življenje posameznika začrtano s tradicijo, normami, 

generacijsko in socialno pripadnostjo, danes, v (pozni) moderni, pa je vsak posameznik prisiljen 

sprejemati lastne odločitve, glede na svoje zmožnosti in priložnosti. »Odvzem občutka varnosti 

in nenehnega dvoma v lastne odločitve, ki ga povzroča poplava možnosti, še bolj poudarja 

težnjo po smislu« Ule (2014, 316), kar v končni fazi pripelje do povečane potrebe po različnih 

svetovanjih in terapijah. Tako sta uspeh in napredek posameznika in družbe v nenehnem 

spreminjanju kriterijev uspeha in načinov doseganja le-tega. V nalogi nas zanima, kako in na 

kakšen način človek zadovoljuje svoje potrebe oz. kako sledi napredku.  

 

2.3.1 Zadovoljevanje potreb 

 

Maslow (1954) je v želji po razumevanju, kaj motivira ljudi, oblikoval hierarhijo potreb, ki je 

bila najprej sestavljena iz petih sklopov (skupin) potreb, ki so med sabo v hierarhičnem odnosu. 
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Šele, ko je zadovoljena osnovna potreba – potreba iz nižjega razreda – lahko nastopi naslednja, 

višja potreba. Hierarhija je sprva zajemala biološke in fiziološke potrebe (potrebe po hrani, vodi 

in spanju – potrebe, ki človeka ohranjajo pri življenju), potrebo po varnosti (potreba po redu in 

stabilnosti), socialne potrebe/potrebe po pripadnosti (potreba po naklonjenosti in ljubezni), tako 

imenovane častne potrebe/potrebe po priznanju (ugled, dosežki, status samospoštovanje in 

spoštovanje drugih) in potreba po samoizpolnitvi/samoaktualizaciji (uresničevanje osebnega 

potenciala, osebna rast). Kasneje je Maslow v hierarhijo dodal še dve potrebi, in sicer je 

kognitivne potrebe (potreba po znanju, razumevanju, raziskovanju) in estetske potrebe  (potrebe 

po lepoti, simetriji, umetnosti) uvrstil za potrebo po ugledu in dosežkih in pred potrebo po 

samoizpolnitvi. Na koncu svojega akademskega življenja je avtor potrebo po samoizpolnitvi 

dodatno nadgradil še s potrebo po transcendaciji (potreba, da drugim pomagamo do 

samoizpolnitve). Biološke potrebe so po avtorjevem mnenju najbolj osnovne potrebe vsakega 

posameznika in s tem izhodišče motivacije za zadovoljevanje potreb. Z razliko od ostalih, nižjih 

potreb, potrebe po samoizpolnitvi (in transcendaciji) ne sproži občutek pomanjkanja, ampak 

želja po osebni rasti, ki pa ne more biti nikoli zaključena. Maslow poudarja, da je bistvo 

samouresničitve, da človek realizira svoj potencial, kar pomeni, da navaja predispozicijo, da 

imamo vsi začrtano pot in tem bolj se ji približamo, bližje smo samorealizaciji. To seveda 

pomeni, da z razliko od npr. bioloških potreb zadovoljevanje potrebe po samouresničitvi nima 

univerzalnega načina, kar pomeni, da se zadovoljevanje te potrebe razlikuje med posamezniki.  

 

Na drugi strani pa Glasserjeva teorijo izbire (psihologija notranjega nadzora) govori, da smo 

ljudje bitja odločitev in da lahko popolnoma le sami nadzorujemo svoje misli, izbiramo pa tiste 

cilje, s katerimi zadovoljujemo svoje potrebe. Teorija potrebe deli v dve skupini, in sicer 

fiziološke (potreba po preživetju) in psihološke (potreba po ljubezni in pripadnosti, potreba po 

moči in veljavi, potreba po zabavi in potreba po svobodi). Da bi človek izboljšal svoje počutje, 

mora spremeniti mišljenje, ki posledično spremeni vedenje, kar nadalje pomeni spremembo 

našega počutja – svetu kakovosti vsakega posameznika. Vsak torej doživlja lastno realnost in 

niti dva posameznika ne doživljata sveta okoli sebe popolnoma isto. S tem avtor teorije poudarja 

potrebo po novi psihologiji, psihologiji osebne svobode. Hkrati pa s tem zavrača psihologijo 

zunanjega nadzora. Po omenjeni teoriji ljudje živimo v svetu oz. v prepričanju, da vemo, kaj je 

dobro ne le zase, ampak tudi za druge – posameznik za svojo nesrečo krivi druge (tvoje vedenje 

povzroča mojo nesrečo, ko se boš spremenil, bom tudi jaz srečen), kar posledično pripelje do 

poskušanja nadzorovanja drugih (najpogostejši vzrok težav v medsebojnih odnosih, kar v 

končni fazi pomeni nesrečno in nezadovoljno življenje). Teorija poudarja trenutek tukaj in zdaj, 
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težave z ljudmi pa prikaže kot možnost za osebno rast. Vedenje posameznika opredeli kot 

proizvod lastne osebne izbire, dogajanje okoli nas pa kot posledico našega vedenja in ne kot 

posledico delovanja drugih ljudi. (Glasser 2007, 1–6) 

 

2.3.2 Družbeni napredek  

 

V nalogi obravnavamo napredek »kot moderno kategorijo, ki pomeni razvoj v dobro za človeka 

(človeštvo), pri čemer dobro pomeni povečevanje njegovega zadovoljstva, blagostanja« 

(Sajovic 2009, 26). Človek je tukaj opredeljen kot bitje, ki presega materialno. Na eni strani ga 

definira biološka determinanta, ki jo človek presega, prav tako ga ne moremo definirati kot bitje 

okolja, saj ga od te definicije loči odprtost v svet. Ključna komponenta, ki človeka loči od 

ostalih živih bitij, je tako njegovo zavedanje sebe. Posameznik je del narave, a hkrati njen tujec. 

Človeku manjko nagona oz. specializiranih čutov pusti občutek nejasnosti, »kaj storiti, kako se 

vesti?«. Tako je tisto, kar mu je »dano«, premalo za njegovo preživetje, kar posledično privede 

do razvoja preseganja danega. Prav tako je človek bitje sveta, saj je odsotna vpetost v življenjski 

prostor, kar mu posledično daje občutek nedoločenosti in negotovosti. V prispevku se avtorica 

opira na definiranje srečnega, zadóvoljnega človeka na eudaimonične teorije sreče. Teorije 

predvidevajo, »da obstajajo določeni, nujni pogoji za srečno življenje, običajno izpeljani iz 

osnovnih človekovih potreb, ki morajo biti izpolnjeni, če naj bo človek srečen oziroma 

zadovóljen« (Sajovič 2009, 29). V svojem prispevku sledi konceptu človeške narave in s tem 

obstoju določenih univerzalnih človekovih potreb. Avtorica se opira na Maslowo teorijo potreb, 

kar pomeni, da »cilj torej ni v prenehanju potrebe, pač pa v njenem gojenju – potreba nikoli ne 

preneha biti osrednji organizator posameznikovega vedenja.« (Sajovic 2009, 30) 

 

Na drugi strani pa imamo pojmovanje oz. opredeljevanje človeka na podlagi »sem, kar imam, 

oz. sem, kdor sem« (Fromm 2004,  83). Človek, ki se identificira s »sem, kar imam, in sem, ker 

imam«, poistovetenja s »sem, kdor sem«, ni zmožen. Gre za ključno razlikovanje med 

temeljnima načinoma doživljanja med usmeritvijo imeti in usmeritvijo biti. Po avtorjevem 

mnenju (prav tam) so osnovni pogoj za usmerjenost k biti neodvisnost, svoboda in kritični 

razum. Posameznik, ki mu je temeljna orientacija v življenju k sebi, navznoter – gre za 

preseganje primarnosti imetja, je zmožen samodeterminacije. Le avtonomen posameznik je 

zmožen tovrstne usmerjenosti, saj je le on zmožen odprtosti v svet. Temeljna značilnost tovrstne 

usmerjenosti je notranja dejavnost – gre za izražanje posameznikove sposobnosti, nadarjenosti, 

rasti, razdajanja in preseganja ujetosti posameznikovega jaza, s tem pa spuščanje usmerjenosti 
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k imeti, kar za posameznika pogosto predstavlja občutek izgubljenosti, strahu in nemoči. 

Nezadovoljênega posameznika vodijo občutki pomanjkanja, kar posledično vodi v usmeritev 

imeti. Ta usmerjenost obstaja le v času – gre za navezanost na vse, kar je posameznik nakopičil 

v preteklosti, premlevanje preteklih občutij in pričakovanja prihodnjih.  

 

Če grobo povzamemo, lahko trdimo, da je temeljna razlika v opredeljevanju potreb, in sicer pri 

neavtonomnem posamezniku potrebe izhajajo iz pomanjkanja, medtem ko se pri avtonomnem 

posamezniku pojavlja potreba samoizpolnitve, ki jo vodi želja po osebnostni rasti, ta pa ne more 

biti nikoli zaključena (Sajovic, 2004) – opredelitev, ki je ključna za našo raziskavo.  

 

Ni le kakovost individualnega odvisna od kakovosti družbenega, ampak velja tudi obratno, s 

tem pa se je zraven sprememb individualnega napredka potrebno dotakniti tudi sprememb 

družbenih in bivanjskih okoliščin posameznika. Poleg tega, da je z napredkom znanosti vera 

izgubila svoje (pomembno) mesto v družbi, je s tem v posamezniku tudi pustila praznino, 

manjko občutka usmerjenosti in smisla, kar je med drugim odprlo vrata obravnavanemu 

gibanju. Vse od druge svetovne vojne naprej »ekonomska rast in pojav države blaginje 

proizvedeta neprecedenčne občutke materialne varnosti« (Inglehart 1997, 32 citirano v Sajovic 

2009, 36), kar v jeziku Maslowe hierarhije potreb pomeni zadovoljitev osnovnih (bioloških) 

potreb. To pa omogoči pojav novih, višjih potreb in s tem obračanje posameznika navznoter, 

vase.  

 

Z materialno preskrbljenostjo je posameznik zmožen izbirali med avtentičnim in neavtentičnim 

načinom življenja, kar pomeni nedoločenost posameznika. S tem se vsakemu posamezniku 

odpirajo neskončne možnosti, kako to nedoločenost zapolniti (Glasserjeva teorija izbire).  

Mesto, ki ga je v preteklosti zapolnila vera – bistvo posameznika je povezovanje z virom zunaj 

sebe, je v sodobni družbi bistvo, da se posameznik poveže z bistvom v sebi – gre za 

uresničevanje lastnih potencialov in sprejemanje odgovornosti za svoje življenje, kar v svojem 

bistvu, na takšen ali drugačen način, povzema new age.  

 

Tovrstno opredeljevanje napredka je naletelo tudi na številne kritike, med drugim so bile 

najglasnejše tiste, da poznomoderne okoliščine proizvajajo patološki narcizem. Gre predvsem 

za kritiko, da na novo najdeno osvobojeno/nedeterminirano mesto posameznika posledično 

prinese do razvoja negotove, plitke in konformistične osebnosti, razvijeta se občutek notranje 

praznine in občutek izgube lastne identitete. »Poznomoderne bivanjske okoliščine dajejo 
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prostor individualni zapolnitvi izvirne človekove nedoločenosti – človek je namreč prvič v 

zgodovini sam prisiljen napisati svoje bistvo, smisel in identiteto, kako in na kakšen način pa 

je odvisno od vsakega posameznika« Sajovic (2009, 36). Človek mora namreč za doseganje 

lastnega zadovoljstva preseči svojo ujetost v okolje, kar pa lahko stori le z refleksijo in 

obračanjem vase. Lahko povzamemo, da »materialna varnost, relativna strukturna nedoločenost 

in pluralnost izbir spodbujajo k individualni refleksiji ter povečujejo možnost pojava 

samoizpolnjenih, srečnih ljudi.« (Sajovic 2009, 38) 

 

Z razliko od Zahoda, predvsem Združenih držav Amerike, kjer je liberalnost visoko na družbeni  

lestvici, je Rusija povsem druga zgodba. V preteklosti je Rusijo oz. Sovjetsko zvezo 

zaznamoval socializem in komunizem, po padcu režima pa se je družbena ureditev povsem 

spremenila. »Dvignila se je cenzura, založništvo je postalo domena zasebnega sektorja, družba 

pa postaja vedno bolj usmerjena v potrošnjo in trg kot tudi k zabavi« (Salmenniemi in Vorona 

2014, 44). S tem so se v družbi pričele pojavljati tudi oblike kulturnih praks, ki so se v 

preteklosti skrivale, kot npr. paranormalno, okultno in magija, in postale komercialne. Med 

njimi sta tudi new age in popularna psihologija, kar se kaže v dvigovanju priljubljenosti oziroma 

branosti priročnikov za samopomoč.  

 

Z razširjenostjo in družbeno sprejetostjo gibanja se je spremenila tudi njegova vloga v družbi. 

Gibanje in njegove prakse niso več vezane na določene družbene skupine, new age tehnike in 

prakse se s širjenjem v kapitalističnih družbah uporabljajo kot način soočanja z izzivi 

kapitalistične družbe. To posamezniku omogoča boljše funkcioniranje znotraj sistema (npr. 

širjenje novodobnih tehnik znotraj podjetja), saj sovpadajo s kultom zdravja in mladosti, ki je 

postal trend oz. prevladujoči življenjski slog sodobnih družb (kar na široko odpira vrata 

priročnikom za samopomoč). S tem je praksam odpadel predznak new age, saj so zaradi močne 

razširjenosti v različnih segmentih sodobnih zahodnih družb postale običajni del našega 

vsakdana. Z razliko od osemdesetih in devetdesetih let prejšnjega stoletja, ko so se posamezniki 

označevali kot »new agerji«, se danes s terminom (skoraj) nihče več ne identificira. Uporaba 

termina new age prav tako izginja iz akademskih raziskav, nadomeščajo ga drugi termini, kot 

so alternativna duhovnost, ekspresivna duhovnost, duhovno tržišče in drugi. (Črnič 2012, 53–

54) 

 

V tem poglavju smo na podlagi pregleda strokovne literature želeli predstaviti ozadje in 

družbene spremembe, ki so po našem mnenju prispevale k oblikovanju polja samopomoči. 
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Zanimali so nas družbeno dogajanje in spremembe, ki so omogočili oblikovanje novih oblik 

gibanj, kot sta npr. new age in psihološko ozadje (različni pogledi na zadovoljevanje potreb). 

Zavedamo se, da zagotovo obstajajo še drugi dejavniki, ki so pripomogli k oblikovanju polja 

samopomoči, vendar smo vključili le tiste, ki so pomembni za našo raziskavo. Prav tako se 

zavedamo izzivov, ki jih prinaša preučevanje družbenih pojavov, kot je na primer religija. V 

poglavje smo vključili literaturo, ki se nam je zdela relevantna polju preučevanja. Pri izbiri 

literature smo upoštevali citatne indekse, s čimer smo želeli preveriti pomembnost vira za 

raziskovano področje. V svojem raziskovanju smo se skušali držati načela objektivnosti in se 

vzdržati vsem nekritičnim vrednotnim stališčem in predsodkom ter stereotipom.  

 

 

3 SAMOPOMOČ 

 

 

»Dejanja pomagati ali izboljšati sebe brez pomoči drugih. V kontekstu psihologije je 

samopomoč oblika spopadanja z osebnimi ali čustvenimi težavami brez strokovne pomoči.« 

Bergsma (2008, 343)  

 

 »Dejavnost, za katero se domneva, da je prostovoljna in individualistična. Na podlagi pojmov, 

kot so izbira, avtonomija in svoboda, se samopomoč opira na načelo individualnosti in vključuje 

samospremembo in "izboljšanje". (...) Samopomoč posameznika uči, da se lahko v življenju 

zanese zgolj nase.« (Rimke 2000, 62) 

 

Individualnost je razumljena kot vsota razpršenih, avtonomnih in samoupravnih posameznikov 

in ne kot zgodovinski produkt prekrivanja družbenih procesov in kulturnih diskurzov. 

Samopomoč pa z razliko od termina zahteva tudi zunanje oblike (literarne) avtoritete in 

strokovnega znanja. V tem primeru pomeni, da strokovnjaki »delujejo na daljavo« in 

posamezniku pomagajo razumeti in popraviti/izboljšati sebe. Samopomoč v svojem bistvu 

ponuja maksimiranje priložnosti v dobro zdravju, pozitivnih odnosov, prijateljstvu, ljubezni, 

sreči, blaginji, miru, veselju, veri in občutku notranje izpolnitve. Te koristi bodo naredile naše 

življenje bolj obvladljivo in nagrajeno. Jaz je zasnovan tako, da ima notranji zalogovnik moči, 

do katerega lahko dostopamo. Tehnologije krepitve oziroma samopomoč predstavljajo način 

samoregulacije, ki posameznika pripelje do osebne resnice, kot so njihova notranja moč, 
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notranja ljubezen. Ljubezen do sebe, ki je bila v preteklosti videna kot patološki egoizem ali 

narcizem, ni več odsvetovana. Zdi se, da je samopolnost nujna za zdrav, normalen jaz. (Rimke 

2000, 62–64) 

 

Živimo v obdobju, ki ga različni avtorji (Giddens 1991; Lasch 1978, 1984; Lash in Friedman 

1992; Taylor 1989 citirano v Rimke 2000, 61) definirajo kot obdobje osredotočenosti nase, kot 

je še nismo videli. To potrjujejo tudi knjižne uspešnice nove dobe, tako imenovani priročniki 

za samopomoč, ki zahtevajo odgovore na vprašanja, kot so "Kdo sem jaz?" ali "Kako se lahko 

izboljšam?". Ne gre zanikati, da je literatura za samopomoč postala trajen, zelo modern žanr, 

še posebej v zadnjih petindvajsetih letih. Obdobje dviga samopomoči in opolnomočenja gre 

vzporedno z drugim valom ženskega gibanja v Združenih državah Amerike. Prvi prispevek na 

tem področju se pripisuje Ralp Waldo Emersonu, ki je leta 1841 objavil knjigo »Self-Reliance« 

(Samozadostnost), v kateri je postavil temelje človeški sposobnosti  »stati na lastnih nogah« oz. 

biti samostojen. V ZDA je samopomoč videna kot zmagoslavje posameznikove individualnosti 

in rešitev iz (avtoritativnih) okov preteklosti. »Zaton religije in preoblikovanje razumevanja le-

te (religioznost in vera nista v instituciji, ampak v vsakem posamezniku) prav tako odpirata 

vrata novim duhovnim praksam v ZDA« (Woodstock 2005, 173). Pomembno prelomnico na 

področju uveljavljenja samopomoči predstavlja izid knjige »The Feminine Mystique«, avtorice 

Betty Friedan, ki je izšla leta 1963. S tem so tovrstni priročniki postali uveljavljen vir informacij 

za ženske na področju iskanja identitete in medsebojnih odnosov.  

 

Polje samopomoči sta dodatno razširila promocija in poudarjanje pomena pozitivnega 

razmišljanja. Slednje se je po navajanju avtorice Ehrenreich (2009) v ZDA začelo v 

devetnajstem stoletju med raznimi filozofi, mistiki in ženskami srednjega razreda. V dvajsetem 

stoletju je ideja postala prevladujoči (»mainstream«) način razmišljanja. Spodbujanje 

pozitivnega načina razmišljanja je postalo neke vrste industrija,  ki proizvaja neskončne 

količine knjig, DVD-jev in drugih izdelkov, kar je posledično ustvarilo več deset tisoč delovnih 

mest (motivacijski govorniki, osebni svetovalci, strokovni kadri pa so dobili dodatno delo pri 

usposabljanju le-teh). Avtorica (prav tam) navaja, da je ekonomska kriza zagotovo dodatno 

odprla vrata novemu načinu razmišljanja, vendar ji izključnega razloga ne pripisuje, saj meni, 

da se je v ZDA v zgodovini pokazalo, da je družba nudila prostor različnim sektam, kultom, 

vrstam zdravilcev itd. in vse, kar se izkaže za dobičkonosno (kot npr. pozitivno razmišljanje), 

v ZDA tudi zacveti.   
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K dvigu priljubljenosti priročnikov za samopomoč je pripomogla tudi popularna psihologija. 

Preko množičnih medijev je postala del vsakdanjega življenja ljudi v razvitih državah. Radio, 

televizija in predvsem v današnjem času internet so polni informacij s področja psihologije – 

človeško vedenje, izventelesne izkušnje, ljubezenska razmerja in medsebojni odnosi, 

starševstvo in vzgoja ipd. Strokovnjaki pa opozarjajo, da so (na žalost) informacije, ki so nam 

posredovane preko množičnih medijev, mešanica pravilnih, delno pravilnih in celo popolnoma 

napačnih informacij, podanih s strani samooklicanih strokovnjakov, ki pogosto nimajo 

nikakršnih strokovnih kompetenc za posredovanje tovrstnih informacij. (Lilienfeld et al. 2010, 

1–3) 

 

Kot že omenjeno, je polje samopomoči v Ameriki zelo dobičkonosen posel. Področje 

samopomoči je najbolje raziskano v ZDA, počasi pa se pojavljajo raziskave z drugih delov 

sveta od zahodne Evrope do Kitajske, Indije, Turčije in  Rusije, ki kažejo, da tudi v teh državah 

prednjačijo ameriški avtorji tovrstnih priročnikov (Bergsma, 2008). Konkretnih raziskav s 

področja samopomoči in priročnikov za samopomoč v Sloveniji (še) ni, statistike dostopnosti 

in prodaje priročnikov za samopomoč pa kažejo, da je trend postal razširjen tudi v Sloveniji. 

Fenomen lahko pojasnimo s konceptom ameriških sanj, ki so v svet poslale sporočilo o 

optimizmu in enakih možnosti vseh posameznikov.  

 

»Ameriške sanje (...) veljajo za destilirano različico vseh ameriških vrednot in so obenem tudi 

nekakšen arhetip zgodbe o (materialnem) uspehu. Hkrati predstavljajo tako v ZDA kakor tudi 

drugod po svetu simbol napredka in sinonim upanja« Sardoč (2016, 1468). Njihovo temeljno 

sporočilo se odraža v ameriški popularni kulturi in zabavni industriji, s čimer so postale 

svetovno poznane in hkrati (lahko) dostopne. Standardna interpretacija ameriških sanj pomeni 

»ideologijo uspešnosti« ter s tem povezano idejo enakih možnosti. 

 

Ameriške sanje se prvič pojavijo leta 1931 v knjigi »The Epic of America«, v kateri je avtor,  

James Truslow Adams, ponudil idealizirano predstavo ameriške zgodovine ter njenih dosežkov. 

V knjigi je Amerika predstavljena kot dežela, »v kateri naj bi bilo življenje boljše, bogatejše in 

polnejše za vsakogar, s priložnostmi glede na sposobnosti ali dosežke« Sardoč (2016, 1472). 

Temelj ameriških sanj je ideja enakih možnosti, v okviru katere so priložnosti vsake osebe, da 

pridobi privilegirane položaje in s tem povezane koristi, popolnoma odvisne od njegovega ali 

njenega talenta in truda. V jezik samopomoči se to lahko prevede kot obljuba sreče, samozavesti 
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in uspeha kot zmožnost vsakega posameznika, ki je pripravljen v roke vzeti priročnik za 

samopomoč in slediti navodilom v njem.  

 

Temelj ameriških sanj oz. sporočilo (ameriških) priročnikov za samopomoč (Sardoč 2016, 

1475–76): 

– vsak posameznik ima enake možnosti za dosego zastavljenega cilja,  

– posameznikov uspeh je rezultat trdega dela oz. njegovih prizadevanj za uspeh, 

– posameznik je odgovoren za spremembo priložnosti v uspeh,  

– posameznikov (materialni) uspeh je rezultat njegovega truda ali izbir in ne zunanjih 

dejavnikov, na katere nima vpliva.  

 

Trend pa se ni razširil samo v ZDA in ostalem Zahodnem svetu, med drugim je zajel tudi Rusijo. 

Z razliko od ZDA, kjer so terapija, popularna psihologija in samopomoč postale del popularne 

kulture in s tem sprejete s strani množic, Rusija ni imela istih izhodišč. Država je bila v 

preteklosti zajeta v socializem in njegove omejujoče družbene norme. V obdobju Sovjetske 

zveze je bil namen ustvariti »the New Soviet Man – novega sovjetskega človeka« – 

posameznika, z visoko zavestjo in občutkom dolžnosti do družbe, ki mu je smoter življenja 

družbeno dobro. Sledilo je obdobje samoregulativne družbe, ki je temeljila na prevzgoji 

kriminalcev in jih odvračala od zločina, namesto da bi jih kaznovala. V poznem obdobju 

socializma se pojavi tudi zakonsko svetovanje, poudarja se individualno izobraževanje in ne 

več družbeno. Veča se število priročnikov na področju samoobvladovanja oz. samodiscipline, 

ki so v svojem bistvu podobni sodobnim priročnikom za samopomoč. Omenjeni priročniki 

poudarjajo samonadzor in samooceno, prav tako je poudarek na smotrnem razporejanju časa in 

načrtovanju aktivnosti posameznika in obvladovanju čustev. Vendar se z razliko od sodobnih 

priročnikov za samopomoč še vedno oblikujejo z namenom družbenega dobrega – gradnji 

komunizma. (Salmenniemi in Vorona 2014, 46–47) 

 

Pojav popularne psihologije se beleži ob pričetku slabljenja omenjenega družbenega reda, 

vendar ostaja na robu družbe. Šele s padcem Sovjetske zveze se odprejo vrata tudi tovrstni 

literaturi. Pomemben razlog za uspeh žanra v Rusiji je prehod iz socializma v kapitalizem, saj 

so ljudje zmedeni ob spremembi družbenega reda. Porast samopomoči in drugih oblik 

terapevtskih tehnik v Rusiji je posledica oživitve tradicionalne religije in seznanitve družbe z 

new age gibanjem skupaj s sekularno terapijo. (Salmenniemi 2017, 612) 

 



Furman, Anja. 2018. »Samopomoč kot del popularne kulture.« Magistrska naloga študijskega programa druge 

stopnje., Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. 

 

25 

 

Da je potreben različen pristop pri raziskovanju samopomoči med Zahodom in Vzhodom, 

potrjuje tudi dejstvo, da je terapija na Zahodu že dlje časa uveljavljen koncept v družbi, medtem 

ko je za Vzhod relativno nov koncept. Ruska študija je pokazala, da so v preteklosti ljudje svoje 

težave in skrbi obravnavali zgolj znotraj družine ali med prijatelji, medtem ko je zahodna 

družba to področje življenja bolj delila z različnimi terapevti in drugimi svetovalci, kar lahko 

pripišemo individualiziranosti zahodne družbe. Rusi enačijo terapevte, psihologe in psihiatre z 

obliko avtoritete, kateri bi, s privolitvijo v terapijo, predali svojo moč in bili podvrženi 

določenim oblikam kazni in discipline. Zato so številni udeleženci raziskave odločno zavrnili 

iskanje pomoči med omenjenimi strokovnjaki. V težkih obdobjih svojega življenja se po pomoč 

raje zatečejo k branju, s čimer obdržijo lastno avtonomijo, občutek svobode in moči. Udeleženci 

v raziskavi so povedali, da v priročnikih avtor poda svoj pogled, s katerim se bralec lahko 

poistoveti ali ga zavrne in posledično sam sprejme odločitev, ali bo tehnike, opisane v 

priročniku, tudi uporabil. (Salmenniemi 2017, 622) 

 

Pri opredeljevanju pojma samopomoči smo naleteli na izziv, da enotna definicija ne obstaja. 

Poglavje smo oblikovali na izbiri relevantne literature. Ugotovili smo, da se na področju 

samopomoči dogajajo nenehne spremembe, kar pa je že ob samem pomanjkanju relevantnih 

raziskav še dodaten izziv pri preučevanju področja. Na podlagi preučevane strokovne literature 

(primerjanje ameriških in ruskih raziskav) smo ugotovili, da so imeli obstoječi družbeni sistem 

in kasneje družbene spremembe velik vpliv na oblikovanje polja samopomoči in posledično 

branja priročnikov za samopomoč.  

 

 

4 PRIROČNIKI ZA SAMOPOMOČ 

 

 

Enotna definicija priročnikov za samopomoč ne obstaja. V nadaljevanju bomo navedli nekaj 

definicij različnih avtorjev.  

 

»Priročniki za samopomoč ponujajo nasvete in smernice za zelo široko paleto tem, kot so 

intimna razmerja, spolnost, poroka, ločitev, prijateljstvo, huda bolezen, izguba teže, odnosi na 

delovnem mestu, poklicni uspeh, finančni dobiček, poslovno upravljanje in dosežek splošno 

zadovoljnega in polnega življenja.« (Nehring et al. 2016, 6) 
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»Priročniki za samopomoč so knjige, ki so napisane za laično javnost, da bi posameznikom 

pomagale obvladovati težave in živeti bolj učinkovito življenje. (...) Njihov cilj je seznaniti 

bralce z nekaterimi negativnimi učinki naše (ameriške) kulture ter jim ponuditi nasvete o novih 

odnosih in praksah, ki bi jih lahko pripeljali do bolj zadovoljivega in bolj učinkovitega 

življenja.« (John W. Santrock 1994, 4 citirano v Dolby 2008, 35) 

 

Izraz v grobem pomeni kategorijo popularne dokumentacije (»popular nonfiction«). Predlagana 

je dopolnitev definicije z izobraževalno razsežnostjo (razsvetljenje). Cilj bralca je voditi v bolj 

zadovoljno in učinkovito življenje. Ta razširjena opredelitev prepozna funkcijo priročnikov za 

samopomoč kot izobraževalni in morda navdihujoči vir in ne kot preprosto sredstvo zdravljenja. 

Kot ena izmed definicij se je pojavil tudi izraz biblioterapija, kar pomeni branje kot način 

zdravljenja, uporaba literature v terapevtske namene. (Dolby 2008, 35–38) 

 

Glasgow in Rosen (1978) sta kot priročnike za samopomoč opredelila tisto literaturo, ki ponuja 

določeno obliko vedenjske terapije, namenjene določenim kliničnim težavam.  

 

Izraz samopomoč se uporabi namesto samoizboljšanje ali samonapredek, kar sicer v svojem 

bistvu povzame namen priročnikov za samopomoč, vendar je izraz med bralci bolj sprejemljiv. 

Termin samopomoč povzame tisto, kar bralec v priročniku išče in kar meni, da avtor skuša 

prodati. Samopomoč od drugih žanrov literature ločita vsebina in funkcija. Gre za edinstveno 

kombinacijo vsebine samoizboljšanja, neformalnega, retoričnega sloga, splošne strukture 

problema in rešitve (v dokaj predvidljivih literarnih oblikah) in izobraževalne funkcije. 

Samopomoč je tako opredeljena kot žanr popularne literature in poseben ter identičen element 

ameriške kulture (Dolby 2008, 37). Opredeljeni so tudi kot žanr, ki si prizadeva pomagati 

subjektom pri doseganju lastne diagnoze in zdravljenja. Kljub temu da se vsebina opira na 

zunanjo avtoriteto, posameznik ni prisiljen v branje ali sodelovanje, ampak gre za željo 

posameznika po izboljšanju samega sebe. Žanr samopomoč predstavlja kot posameznikov 

»razvoj« in »osebno rast« kot svobodno, moralno in etično odločitev (Rimke 2000, 62–63). 

Sodobni priročniki so zraven moškega uspeha na poslovnem področju, ki je bil osrednja tema 

tovrstnih priročnikov v preteklosti, osvojili tudi zasebno sfero in v bistvu obravnavajo področja 

od hujšanja do vseživljenjske ljubezni, trajne zakonske zveze in še bi lahko naštevali. 

 

Njihov izvor nekateri enačijo z new age gibanjem, drugi menijo, da so njihovi temelji v 

priročnikih anonimnih alkoholikov (12 korakov do okrevanja). Obstaja splošno prepričanje, da 
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jih namesto strokovno usposobljenih svetovalcev pišejo laiki, v želji po zaslužku. Na drugi 

strani pa strokovnjaki zagovarjajo, da so nastali kot odgovor na družbene spremembe, predvsem 

na spremenjen pogled delitve vlog glede na spol, žensko emancipacijo in zaton religije.  

 

Kot začetek polja samopomoči in priročnikov za samopomoč avtorji označujejo 18. stoletje,  za 

prvi tovrstni priročnik (v ZDA) pa avtobiografijo Benjamina Franklina, drugi za prvotnega 

avtorja žanra navajajo puritanskega duhovnika Cottona Matherja (1663–1728). V Veliki 

Britaniji pa je kot prvi tovrstni priročnik omenjena knjiga Samuela Smilesa z naslovom »Self-

Help«. (Nehring et al. 2016, 20) 

 

4.1 Zgodovina priročnikov za samopomoč 

 

V Združenih državah Amerike so se priročniki za samopomoč pojavili kot »terapevtski odgovor 

na hitre družbene spremembe« Grodin (1991, 404). Porast tovrstnih priročnikov je moč 

zabeležiti v devetnajstem stoletju, ko so ponujali odgovore in pojasnitev problemov in težav, 

kot so »neurasthenia – nevrastenija«, stres, ki ga povzroči izguba tradicionalnega družbenega 

reda. Priročniki za samopomoč so odprli vrata psihiatriji in psihologiji v kulturo zdravljenja in 

popularno kulturo. S tem se prične obračanje Američanov od kolektivnega k sebi, navznoter – 

postati samozadosten, samosvoj posameznik. Priročniki so le eden izmed kanalov, skozi katere 

se je samopomoč zakoreninila (najprej) v Združenih državah Amerike, kasneje pa tudi drugod 

po svetu (Woodstock, 2005). Hitro širjenje priročnikov med ameriškimi bralci gre pripisati 

množičnim medijem. V poznem 19. stoletju sta ameriško družbo zaznamovala dvig pismenosti 

med prebivalstvom in razvoj založništva. V obdobju po drugi svetovni vojni se je v Ameriki 

razširilo branje knjig kot tudi časopisa in revij kot prostočasna dejavnost in način sproščanja ter 

užitka. Zraven priročnikov so na razmah in popularnost »duhovnosti« pomemben vpliv imele 

tudi pogovorne oddaje, kot je Oprah Winfrey Show, kolumne z nasveti v popularnih revijah in 

časopisih ter tudi različne televizijske drame.  

 

Vse od poznega 19. stoletja pa do danes je v priročnikih za samopomoč moč slediti 

spremembam na področju religije, znanosti in pozitivnega mišljenja (koncepta, da naše misli 

ustvarjajo našo realnost), kar so ključni elementi priročnikov za samopomoč. Gre za 

prepričanje, da lahko posameznik spremeni svoje življenje vse od medsebojnih odnosov in 

službe do lastne osebnostni, in vse to le s pomočjo lastnih misli. V priročnikih za samopomoč 

si posameznik ustvarja lastno realnost zgolj na podlagi pozitivnih misli, pri čemer znanost in 
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religija igrata »stransko vlogo«. S tem se pojavi možnost individualnega ustvarjanja realnosti. 

(Woodstock 2005, 156) 

 

Pomembna obdobja za razvoj priročnikov za samopomoč (povzeto po Woodstock 2005, 157–

169):  

 1880–1910 

V tem obdobju so priročniki za samopomoč pisani s strani pripadnikov gibanja »Mind Cure oz. 

New Thought movement« – gibanje, ki je z razliko od dominantnih religij ponujalo relativno 

lahko pot do zdravja in sreče. V teh priročnikih je poudarjena možnost nadzora in usmerjanja 

lastnih misli, s čimer lahko posameznik namerno zrcali božjo namero, s tem pa si prisluži 

zdravje in srečo. Gibanje črpa predvsem iz tradicionalnega protestantizma, transcendentalnosti 

in mesmerizma (avtor tega gibanja Anton Mesmer je trdil, da ima vsak posameznik v telesu 

nevidno tekočino, ki je vir dinamične energije). Priročniki v tem obdobju iščejo neposredno 

povezavo (možnost neposredne komunikacije) med posameznikom in bogom. Prvi priročniki 

za samopomoč so s pomočjo znanosti skušali razložiti božji red, saj je znanost sama, brez 

religije, nezmožna razkriti resnico, saj naj bi mehanizmi pozitivnega mišljenja bili zaviti v 

tančico religiozne skrivnosti in nad zmožnostjo človeškega dojemanja. Tako je bilo pozitivno 

mišljenje videno kot stvar vere. »New Thought movement« je religijo definiralo kot »živeti 

skladno z božjim v sebi«.  Gre za obdobje, kjer se že pokaže moč množičnih medijev, saj sta 

kot začetnika gibanja imenovana avtorja Evans in Eddy, ki sta svoja dela objavljala, z razliko 

od njunega učitelja Quimbya, ki je z objavljanjem svojih del pričel zelo pozno. Idejo o 

samopomoči so v tem času najbolj uspešno širili preko priročnikov za samopomoč, kar je 

posledica dviga pismenosti v družbi in razmaha založništva. Obdobje zaznamuje »bitka moči« 

med religijo in znanostjo. Priročniki za samopomoč pa nudijo posamezniku možnosti, kako 

postopati v tej razdvojenosti. V tem obdobju hkrati že povezujejo misli z manifestiranjem 

realnosti posameznika. Gibanje zavrača religijo in medicino, posameznika pa nagovarja, da se 

odmakne od teh slabih vplivov.  

 

 1940–1960 

V obdobju po drugi svetovni vojni priročniki za samopomoč še dodatno pridobijo na svoji 

priljubljenosti med ameriškimi bralci. Osrednji misli gibanja (»New Thought movement«) se 

doda še ideja, da posameznikove misli ustvarjajo njegovo realnost – koncept se v tem obdobju 

znanstveno podkrepi. Premik se zgodi prav tako na področju ustvarjanja, in sicer od ustvarjanja 

»božje želje« preidemo v ustvarjanje posameznikovega zdravja in sreče; temeljno vodilo v 



Furman, Anja. 2018. »Samopomoč kot del popularne kulture.« Magistrska naloga študijskega programa druge 

stopnje., Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. 

 

29 

 

priročnikih pa je še vedno religija. Pojav »paper back« (knjiga z mehkimi platnicami – cenejša 

verzija trde vezave) pomeni še večjo dostopnost priročnikov. Kratka življenjska doba te vrste 

tiska pa pomeni dodatno potrošnjo in razmah tiska. V povojnem obdobju se samopomoč razširi 

tudi na ostale medije – radio, televizija, novinarstvo in oglaševanje, kljub temu pa je tiskani 

medij še vedno prevladujoči nosilec ideje o samopomoči.  

 

Sledi obdobje (navideznega) zatona religije v tovrstnih priročnikih (1950). Še vedno se sicer 

pojavljajo besede, kot sta Biblija in bog, vendar religija v tem obdobju ni več pojmovana kot 

sistem vrednot/prepričanj, ampak kot način definiranja realnosti. Kljub spremenjeni 

terminologiji in definiciji pa je v priročnikih religija še vedno temeljna ideja.  

 

V polje samopomoči se vključi popularna psihologija (»poklicna pomoč« oz. »the helping 

profession«), s tem pa se religiji pridružita znanstvena razlaga in podkrepitev teorije o povezavi 

misli in realnosti. Vpliv psihologije se v priročnikih pokaže kot smer, ki spodbuja negativno 

mišljenje – popularna psihologija spodbuja bralce priročnikov, da prepoznajo in se soočijo z 

izzivi iz preteklosti. Ponudi jim bolj kompleksno psihološko in terapevtsko komunikacijo. V 

žanru še vedno ostajajo že postavljene povezave med različnimi aspekti sebstva, med sabo in 

drugimi in (sicer vedno manj) med sabo in bogom. Psihologija prej imenovani trenutek 

spoznanja preimenuje v trenutek zdravljenja, trenutek, ko posameznik sprejme in pozabi 

preteklost. V teh priročnikih psihologija uvede svoj način soočenja s problemi, in sicer diagnoza 

in zdravljenje (psihoterapija). Obdobje postavi temelje individualizirani duhovnosti, ki se 

razvije v 20. stoletju. V tem obdobju se predvsem bolj izobražen del populacije vedno manj 

obrača k tradicionalni veri in postaja vedno bolj eksperimentalen pri svojem duhovnem iskanju.  

 

 1980–2005 

V tem obdobju se združijo priročniki, ki temeljijo na pozitivnem mišljenju, in priročniki, ki 

poudarjajo negativno mišljenje v hibridno duhovnost – koncept, ki je posameznike spodbujal, 

da negativne izkušnje preteklosti pozabijo in se osredotočajo zgolj na pozitivne misli o 

sedanjosti in prihodnosti. Gre za obdobje spodbujanja samoizražanja kot način zdravljenja. 

Obdobje poudarja misli kot način manifestiranja posameznikove (materialne/fizične) realnosti. 

V tem obdobju priročniki od reševanja težav in bolezni premaknejo svojo pozornost k 

samoizboljšanju. Občinstvo je videno kot zmožno avtonomne izbire in interpretacije tovrstnih  

priročnikov. Z eksplozijo množičnih medijev se v tem času pojavita tako imenovani »branding« 

(ustvarjanje blagovnih znamk) in »targeting« (ciljno trženje). Z  ustvarjanjem blagovnih znamk 
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so založniki želeli, da se bralci vračajo k isti blagovni znamki, k določenemu avtorju. Ideja o 

duhovnosti v sodobnih priročnikih za samopomoč združuje tako psihološke in religiozne 

elemente. Kot novost se pojavi aktivno vključevanje bralca – pri tem pa se upošteva deljenje 

njegove pozornosti med številnimi različnimi mediji in poznejšo željo po racionalizaciji 

informacij. V priročnikih se pojavita dva temeljna pristopa; psihodinamični (temelji na 

psihoanalizi, pristop je bil popularen v šestdesetih in sedemdesetih letih dvajsetega stoletja) in 

biomedicinski (svoj temelj ima v medicini). Gre predvsem za definiranje in način zdravljenja 

mentalnih bolezni. Priročniki, ki so se ubadali s tem področjem, so vključevali oba omenjena 

pristopa, pri čemer pa je še vedno prevladovala ideja o moči posameznikovih misli – orodje za 

zdravljenje in zdravo ter srečno življenje. Sodobni priročniki tako temeljijo na združevanju 

preteklih konceptov. Tako posameznika vodijo k prepoznavanju in soočenju s preteklimi 

težavami, njegovo pozornost pa usmerjajo na pozitivno mišljenje v sedanjosti in vizualiziranje 

(pozitivne) prihodnosti. 

 

Med pomembnejše avtorje tega obdobja je zagotovo potrebno umestiti Louise L. Hay, 

priljubljeno pisateljico, ki je s spremenjeno terminologijo nadaljevala tradicijo priročnikov za 

samopomoč in njihovo ključno idejo, da naše misli ustvarjajo našo realnost. Pomemben je tudi 

že omenjeni Deepak Chopra, ki je prav tako eden bolj vplivnih avtorjev na tem področju še 

danes. Njegovo delo nikjer ne poimenuje boga, govori pa o univerzalni, pozitivni višji sili, s 

katero so vsi posamezniki povezani – kar je v religiji bog. V dvajsetem stoletju je žanr postal 

izredno popularen, sedemdeseta leta so predstavljala eksplozijo popularne psihologi. Njihov 

izvor gre z ramo ob rami z gibanjem o dvigovanju zavesti, ki posamezniku pomagajo, da se 

spopada z različnimi problemi vsakdanjega življenja in s tem doseže bolj kvalitetno življenje 

(Neville 2012, 361).  

 

Od sedemdesetih let naprej je zabeležen porast tovrstnih priročnikov, ki jih lahko označimo kot 

samoizboljšanje, samozavedanje in osebna rast. Tudi zadnja desetletja dvajsetega stoletja 

beležijo močno priljubljenost tovrstnih priročnikov. V tem času se strmo dviguje število na 

novo napisanih kot tudi število kupljenih priročnikov za samopomoč. V večini gre zasluga 

popularni televizijski oddaji Oprah Winfrey Show, kjer je voditeljica oddaje pogosto gostila 

avtorje tovrstnih priročnikov, ki so postali »strokovnjaki« za reševanje določenih težav, kar je 

posledično pospešilo prodajo njihovih knjig in priročnikov. (Grodin 1991, 406) 
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4.2 Način pisanja 

 

V tovrstnih priročnikih gre predvsem v sodobnem času za pisanje osebne zgodbe in načinov, 

kako je posameznik presegel določene izzive v svojem življenju, s čimer se lahko vsaj delno 

poistoveti skoraj vsak bralec. Zaradi njihove uspešne razrešitve neugodne situacije dajejo 

bralcu upanje in optimizem za izboljšanje lastnega življenja (če je uspelo njej/njemu, lahko tudi 

meni). Priročnike lahko razdelimo v dve kategoriji, in sicer na priročnike, ki so usmerjeni v 

težave, in priročnike, ki so usmerjeni v rast (Bergsma, 2008). Priročniki za samopomoč 

poudarjajo poseben način življenja, ki temelji na idejah posameznih življenjskih pogojev in 

humanistične psihologije. V priročnikih za samopomoč je bolj poudarjeno eudaimonično 

blagostanje (prava sreča je eudaimonia, občutje, da izpolnjujemo načelo krepostnega življenja, 

poslušamo svoj notranji glas) kot pa hedonistična blaginja (strmenje k sreči kot dobremu 

počutju in uživanju življenja). Polivy in Herman (2002) navajata, da so privlačnost, zdravje, 

socialni in poklicni uspeh glavni motivi, ki posameznika pripeljejo do želje po uvedbi 

spremembe v svoje življenje. S promoviranjem omenjenih motivov kot načinom doseganja 

sreče pa se posameznik prepriča, da so tudi (lahko) dosegljivi cilji – pozitivna iluzija, ki daje 

posamezniku motivacijo za spremembo. Začetna uspešna faza pa naj bi bila ključni razlog, da 

je posameznik tudi po številnih neuspehih pripravljen poskusiti vedno znova. Ljudje so prav 

tako pripravljeni sprejeti avtorjevo osebno zgodbo o uspehu kot dokaz za uspešnost tehnik in 

metod, navedenih v priročnikih. Bralcev ne zanima, kaj se zgodi po pravljičnem »in živeli so 

srečno do konca svojih dni« oz. nihče se po prebranem priročniku ne sprašuje, če je avtor še 

vedno srečen, poročen, vitke postave itd.  

 

Z nudenjem modrosti in razsvetljenja po akcijskih cenah jim njihova razširjenost in popularnost 

omogoča dostop do ogromnega števila ljudi, kar jim daje moč nad celotno družbo. Stark (1989) 

meni, da jim mora znanost nameniti svojo pozornost, čeprav po svojih karakteristikah pripadajo 

popularni kulturi in ne domeni znanstvenega raziskovanja.  

 

Na eni strani so zelo osebno in zasebno dejanje, na drugi pa dajejo posamezniku občutek 

povezanosti z avtorjem, saj se z njegovo zgodbo v določeni meri poistovetijo, prav tako z vsemi 

ostalimi, ki so priročnik že prebrali. Posameznik to individualno dejanje, kot je branje 

priročnika za samopomoč, opravlja z namenom izboljšati odnose z drugimi, kar ga postavi v 

družbeno dejanje. Gre za najbolj komercialno uspešen žanr zadnjih tridesetih let. Poleg 

Združenih držav Amerike se je trend razširil po svetu, tudi v državah, kot so Velika Britanija, 
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Japonska, Kitajska, Rusija in Indija. Kljub temu da sodobni priročniki za samopomoč nastajajo 

kot po tekočem traku, jih bralci dojemajo na zelo osebni in individualni ravni. (Neville 2012, 

361) 

 

4.3 Popularnost/razširjenost 

 

Celotni oddelki knjižnic in knjigarn so polni tovrstnih priročnikov. Pogosto se na njih sklicujejo 

novinarji in avtorji različnih kolumn, prisotni so v dnevnem razvedrilnem programu, kjer teče 

debata o zdravju, življenjskem stilu in osebnih težavah, kot so vzgoja otrok, medsebojni odnosi, 

osebnostna rast itd. Priročniki za samopomoč so postali neke vrste kulturna pedagogika, ki 

prispeva k izobrazbi družbe, kako se vesti, kaj misliti, čutiti, kaj verjeti ter predvsem k čemu 

strmeti in česa si želeti. Zajemajo področja vse od kariere, starševstva, medsebojnih odnosov, 

izboljšanja mentalnega zdravja, vzdrževanja zdravega življenjskega sloga pa vse do osebnostne 

rasti in razvoja, samozavedanja itd. Z razvojem, modernizacijo in globalizacijo se je tudi 

področje samopomoči prilagodilo nastalim spremembam. Tako je sedaj zraven osnovne oblike 

s trdimi platnicami tovrstne priročnike mogoče kupiti kot »paperback« (knjige z mehkimi 

platnicami),  v obliki žepne knjige, predvsem pa so v porastu e-knjige in spletne aplikacije za 

mobilne telefone. (Neville 2012, 362) 

 

Popularnost in razširjenost priročnikov za samopomoč lahko pripišemo številnim psihološkim, 

sociološkim in zgodovinskim dejavnikom. Ključni in očitni so štirje pragmatični dejavniki, in 

sicer cena, dostopnost, zasebnost in zanimivost/vznemirljivost, ki jo ti priročniki ponujajo 

(povzeto po Starker 2002, 5–6): 

 

Cena 

Z razliko od strokovnih terapij in svetovanj je cena priročnikov za samopomoč minimalna, prav 

tako gre za enkratni nakup (in strošek), medtem ko so svetovanja in terapije (običajno) 

dolgoročne in posledično dražje. Prav tako običajno tovrstni priročniki že v naslovu obljubljajo 

hitre rezultate in s tem dodatno motivacijo za nakup.  

 

Dostopnost 

Z razliko od strokovnih terapij in zdravljenj so priročniki za samopomoč dostopni skorajda na 

vsakem koraku. Strokovno svetovanje zahteva najavo v naprej oz. dogovor za terapijo, pot do 

pisarne terapevta in čas, ki ga posameznik potrebuje. Priročnik pa lahko posameznik bere, 
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kadarkoli ima za to čas in motivacijo. Z razliko od devetdesetih, ko sta bila največje razkošje 

naročilo priročnika preko telefona in dostava na dom, jih je danes moč naročiti z nekaj kliki na 

spletu oziroma preprosto kupiti v obliki e-knjige.  

 

Zasebnost 

Običajno ljudje svojih osebnih težav ne želijo deliti z nikomer, tudi ne s strokovnjakom, kar 

jim priročnik za samopomoč omogoča. Berejo jih lahko v zasebnosti svojega doma in če 

posameznik ne želi, o tem nihče ne izve.  

 

Zanimivost, vznemirjenost  

S tem ko priročnik postane prodajna uspešnica in odobrena s strani širše javnosti, pomeni, da 

branje tovrstnega priročnika posameznika vključuje v poseben del družbe – med bralce 

priročnikov za samopomoč. Želja po zasebnosti zbledi, ko posameznik ugotovi, da imajo tudi 

številni drugi podobne težave. Posameznik dobi občutek pripadnosti, ko bere isto literaturo kot 

njegovi prijatelji, sodelavci ali družina, prav tako se s tem vključuje v trende popularne kulture.  

 

K porastu žanra je pripomoglo oblikovanje nacionalnega programa »knjige na recept«. Gre za 

program, ko so psihologi na Danskem, v Veliki Britaniji in na Irskem ter Novi Zelandiji pričeli 

svojim pacientom (ki so pokazali blage do zmerne oblike mentalnih težav) »predpisovati« 

tovrstne priročnike. Psihologi so za spodbujanje branja tega žanra navedli dva ključna razloga, 

in sicer način pisanja, ki je pacientu blizu in zato dosti lažje razume prebrano, kot pa bi razumel 

psihološki priročnik. In kot drugo so posegli po uporabi tovrstne literature kot zadnjo rešilno 

bilko po neštetih poskusih, da bi pacienta spodbudili, da prevzame odgovornost za svoje 

zdravljenje. (Cartly et al. 2016, 276) 

 

4.4 Priročniki za samopomoč in njihovi bralci  

 

Prve raziskave (Grodin, 1991), ki so bile opravljene na tem področju, so pokazale, da ženske 

kupijo več tovrstnih priročnikov kot moški, prav tako jih tudi več preberejo. Omenjena 

raziskava je bila opravljena v ZDA leta 1988 in je pokazala, da je vsak tretji (odrasel) Američan 

v svojem življenju že kupil tovrsten priročnik in da povprečen Američan prebere vsaj tri 

tovrstne priročnike na leto. Raziskava je prav tako pokazala, da so (ti posamezniki) pripadniki 

srednjega razreda, ki imajo v večini zaključeno univerzitetno izobrazbo, vsem pa se je žanr zdel 

zanimiv in uporaben. Posamezniki so v večini bili mnenja, da jim posamezni priročnik ni nudil 
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dovolj informacij o določenem problemu in da so rešitev oz. občutek opolnomočenja našli šele 

z branjem večjega števila priročnikov na isto temo. Tudi raziskava v Rusiji (Salmenniemi in 

Vorona, 2014) je pokazala podobno stanje, in sicer po tem žanru posegajo v večini ženske z 

višjo izobrazbo, ki so pripadnice srednjega razreda. Študija je prav tako pokazala, da v Rusiji 

bralci posegajo tako po domačih kot tujih prodajnih uspešnicah na tem področju.  

 

Bralci tovrstnih priročnikov so kot razlog za branje navedli občutek izgubljenosti glede vlog, 

vrednot in življenjskih odločitev. Spremembe v družbi so v posamezniku pustile neko praznino, 

občutek izgubljenosti. Odgovore in vodstvo so bralci teh priročnikov iskali ravno v tem žanru. 

Priročniki so jim ponudili nov pogled na življenje, na možnost izbire, kako, na kakšen način 

živeti svoje življenje. Eden izmed intervjuvancev je pojasnil, da z razliko od vere, ki od tebe 

zahteva določen način življenja, ti tovrstni priročniki ponujajo možnosti izbire, ki pa ji je 

odvzeta prisila. Prav tako so predvsem ženske intervjuvanke povedale, da so v priročnikih našle 

informacije, ki jim jih tekom odraščanja ni nihče povedal.  

 

Branje priročnikov za samopomoč je način ustvarjanja lastne filozofije in kot aktivnost, ki 

posamezniku pomaga razumeti realnost in osebne izkušnje ter naučiti se živeti udobno in 

zadovoljno življenje. (Dolby, 2008) 

 

Branje priročnikov za samopomoč je relativno zasebno dejanje, saj gre v osnovi za terapevtsko 

vodeno spreminjanje samega sebe. Na drugi strani pa ponudi vstop v skupnosti podobno 

mislečih posameznikov, ki pa jih v vsakdanjem življenju težko najdemo. 

 

4.4.1 Moški in ženske  

 

Ameriška raziskava je pokazala, da tako moški kot ženske posegajo po priročnikih za 

samopomoč iz različnih razlogov, vendar kot se je izkazalo, v večini ženske posegajo po 

tovrstnih priročnikih ob nastalih spremembah na področju zdravja in medsebojnih odnosov, na 

drugi strani pa moški v večji meri berejo priročnike kot odraz splošnega interesa ali na osnovi 

priporočil ter v večini s področja kariere. Ženske so bolj proaktivne in se branja lotijo z 

določenim namenom. Kot že omenjeno, moški v večini prebirajo priročnike na podlagi 

priporočil s strani prijateljev, znancev in družinskih članov, medtem ko ženske tovrstno 

literaturo namensko iščejo po spletu, v knjižnicah ali knjigarnah. Tako moški kot ženske pa 

prebirajo priročnike za samopomoč na podlagi priporočil, priročnike istega avtorja, ki so ga že 
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prebrali, ali pa so priročnik izbrali na podlagi ugleda/slave avtorja v družbi. Raziskava je 

pokazala, da je večja verjetnost, da bodo predlagane nasvete iz priročnika uporabile tudi v 

praksi ženske kot pa moški. Občutne razlike med spoloma so se pokazale pri branju priročnikov 

s področja medsebojnih odnosov (gre skoraj za izključno ženske bralke), medtem ko večjih 

razlik pri branju priročnikov s področja kariere in zdravja ni bilo opaziti. Raziskava je pokazala, 

da v povprečju pogosteje priročnik v celoti preberejo ženske, prav tako se branja lotijo dosti 

bolj sistematično in z uporabo dodatnih učnih strategij, kot so zapiski in opombe. S tem 

omenjena raziskava potrdi, da so razlike posledica vstopa žensk na trg dela in usklajevanja 

kariere z zasebnim življenjem (družino). Ženske berejo priročnike za samopomoč pogostejše in 

intenzivnejše kot moški, tudi zaradi razlik na trgu dela, neenakomerne razporeditve dela v 

gospodinjstvu in čustvenega dela, ki je v večini domena žensk. To posledično pomeni večjo 

investicijo žensk v to področje in eden izmed načinov soočanja z omenjeno problematiko so 

priročniki za samopomoč. (Mclean in Kapell 2014, 348–354) 

 

4.4.2 Ženske in priročniki za samopomoč  

 

Za razcvet priročnikov za samopomoč so zaslužne ženske bralke, kar je posledica 

socialnoekonomskih in kulturnih sprememb, s katerimi so se soočile ženske v zadnjih 

desetletjih. Ženske že desetletja berejo tovrstne priročnike, vendar je žanr po njihovi zaslugi v 

zadnjih desetletjih doživel svetovni razcvet. Ženske berejo priročnike za samopomoč v večji 

meri in intenzivnejše kot moški. To je posledica vstopa žensk na trg dela in dviga izobrazbe 

med ženskami skupaj z neenakopravnim položajem na področju zaposlovanja, razlik med 

spoloma pri plačilu za isto delo, neenakomerne razporeditve dela v gospodinjstvu in 

emocionalnega dela kot domene žensk. Takšni izzivi dajejo ženskam precejšnjo motivacijo za 

branje raziskovanih priročnikov. Med vsemi temami, ki jih pokrivajo, pa so medsebojni odnosi 

tisto področje, ki je najbolj brano med ženskimi bralkami, kar je posledično prineslo številne 

nove priročnike, namenjene zgolj ženski populaciji. Tako je mogoče v tovrstnih priročnikih 

zaznati spremembe v nasvetih, ki jih ponujajo in so konsistentni s spremembami v družbi in 

vlogi ženski v njej. Vse od nasvetov, ki ženskam svetujejo, da ubogajo svoje može in njihove 

potrebe dajejo pred svoje do spodbujanja žensk, naj na prvo mesto v svojem življenju postavijo 

sebe in kariero namesto oz. pred moža in družino. (Kapell in McLean 2014, 342–343) 

 

Do 1990 je v priročnikih za samopomoč prišlo do kulturne spremembe pojmovanja navezanosti  

(Hochschild, 1994). V tem obdobju avtorji tovrstnih priročnikov kot ženske vrline navajajo: 
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čim manj čustvenih potreb, biti samozadostna in neodvisna od drugih ljudi, 

investiranje/vlaganje vase namesto v medsebojne odnose, nezaupanje drugim in sledenje 

stereotipno moškim čustvenim pravilom glede intimnih odnosov. Tako je novonastalo žensko 

avtorica opisala kot »postmodern cowgirl«, žensko, ki obvladuje lastna čustva in ne pričakuje 

oz. ne daje drugim večje količine ljubezni/pozornosti. Nasveti v priročnikih so ustrezni glede 

na družbeno situacijo, vendar ne storijo ničesar, da bi izboljšali družbene pogoje za ženske, 

spremembo polagajo na bralkina ramena. Najbolj prodajani priročniki s področja medsebojnih 

odnosov iz istega obdobja svetujejo bralcem, da se odmaknejo/oddaljijo od intimnih odnosov 

in iščejo/dosežejo svojo izpolnitev v/skozi samozadostnost (Hazledon, 2004). V priročnikih s 

področja medsebojnih odnosov gre pravzaprav za odnos s samim seboj. Tovrstni priročniki 

namreč navajajo oz. domnevajo, da je bilo sebstvo izgubljeno oziroma poškodovano, vendar ga 

je z ustreznimi tehnikami moč pozdraviti.  

 

Bralke omenjenih priročnikov so bile pogosto jezne in nezadovoljne z načinom, kako so ti 

priročniki opisovali oz. predstavljali medsebojne odnose. To je posledično pripeljalo do 

kritičnega branja in zavračanja odgovornosti za neuspešna razmerja, ki so jih priročniki polagali 

zgolj na njihova ramena. V raziskavi (Grodin, 1991) se je pokazalo, da ženske selektivno berejo 

tovrstne priročnike, kar pomeni, da sprejmejo nekatere nasvete, druge pa zavrnejo.  

 

Pokazalo se je, da so ženske, ki posegajo po priročnikih za samopomoč, v povprečju dobro 

izobražene posameznice, ki v življenju skušajo uravnovesiti kariero in dobre medsebojne 

odnose. Kljub temu da bralk priročnikov ne moremo uvrstiti zgolj v eno izmed omenjenih 

kategorij (»postmodern cowgirl« ali »anti-femninistke«), je raziskava pokazala, da sebe in 

medsebojne odnose v večini vidijo skozi tradicionalno prizmo položaja moških in žensk v 

družbi. Branje priročnikov je omogočilo bralcem, da si prizadevajo za čustveno tople in 

razumno egalitarne pristope v medsebojnih odnosih, brez obzira, da so v večini ženske tiste, ki 

posegajo po tovrstni literaturi. (Kapell in McLean 2014, 348–354) 

 

V predhodnji raziskavi je avtor ugotovil, da v večini ženske za tovrstne priročnike izvedo z 

brskanjem po internetu in od prijateljev, družine in znancev. Ženske v omenjeni raziskavi so od 

priročnika pričakovale informacije (namerno branje), kako bolje razumeti sebe, kako 

spremeniti določena področja svojega življenja, kot so kariera, zdravje in medsebojni odnosi. 

Pokazalo se je tudi, da se bralke v večini branja priročnikov lotijo sistematično, kar pomeni, da 

pri tem uporabljajo različne tehnike, kot so pisanje dnevnika, refleksije svojih misli, pisanje 
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zapiskov in opomb o prebranem, debatiranje prebranega s prijatelji, družino ali znanci, 

uporabljanje nasvetov iz priročnikov v praksi itd. Kot motiv, da so prebrale celotni priročnik, 

so najpogosteje navedle zanimiv stil pisanja in vsebino, druge pa je pritegnila struktura in 

uporaba interaktivnih tehnik v priročniku. Prav tako je bralkam pomembno, da je branje 

lahkotno in lahko razumljivo, da ga lahko uporabijo tudi v praksi. Kot rezultat prebranega 

priročnika za samopomoč so intervjuvanke navedle spremembo v njihovem vsakdanjem 

življenju, osredotočanje misli na sedanji trenutek, omejitev bežanja misli v preteklost in 

prihodnost, spremembe v načinu razmišljanja o sebi in svojem življenju, iskanje (in doseganje) 

svojega namena, smisla življenja itd. Avtor zaključi, da lahko na podlagi opravljenih intervjujev 

povzame, da so se ženske, vključene v raziskavo, posluževale pedagoških resursov popularne 

kulture za reševanje težav v zasebnem življenju, pri čemer so se branja lotile sistematično in 

načrtno in pri tem uporabljale različne učne tehnike, priročnik pa ocenile kot koristen pri 

vpeljevanju sprememb v njihovo življenje. Pri tem je potrebno poudariti, da študija ni bila 

opravljena na reprezentativnem vzorcu, načrtno dejanje (v tem primeru branje priročnikov) je 

običajno ocenjeno kot koristno, saj tako posameznik lahko upraviči vložen čas in energijo. Prav 

tako ni potrditve, da je do samoopredeljenih sprememb dejansko tudi prišlo. (Mclean 2013, 

376–385) 

 

4.4.3 Združene države Amerike in Rusija 

 

Izsledki raziskave, ki je bila izvedena v Rusiji, so pokazali, da ljudje v prejšnjem režimu niso 

imeli dostopa do psihološkega znanja, to je bilo le domena izobraženega sloja. Prav tako ni bilo 

mogoče opravljati psihoterapije oz. tovrstnih svetovanj ali se usposobiti za svetovalca oziroma 

terapevta. Intervjuvanci v raziskavi so povedali, da je bilo v času Sovjetske zveze v družbi čutiti 

občutek varnosti, s tem pa odsotnost problemov in težav. V prejšnjem režimu so bili ljudje 

predvsem in samo vpleteni v delo, psihološke težave niso obstajale oz. nanje nihče ni mislil. S 

spremembo režima, z dostopnostjo popularne psihologije in spremenjenega mišljenja v družbi 

pa posameznik ne more, da ne bi mislil na tovrstne težave. Vrednote, kot so zdravje, družina in 

uživanje v življenju, so relativno nove v Rusiji, saj so v prejšnjem sistemu svoje življenje 

posvetili sistemu. Zdravje je bilo videno zgolj kot fizično zdravje (da je posameznik lahko bil 

koristen za družbo), o mentalnem zdravju ni bilo govora. Spremembe v družbi pa so prinesle 

obvezo in nujnost, da posameznik postane subjekt svojega življenja, s tem pa popolnoma 

odgovoren za svoje probleme. (Salmenniemi in Vorona 2014, 46–50) 

 



Furman, Anja. 2018. »Samopomoč kot del popularne kulture.« Magistrska naloga študijskega programa druge 

stopnje., Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. 

 

38 

 

Študija, ki je bila izvedena v Rusiji v obdobju 2010–2011, z namenom poiskati razloge za 

uporabljanje tovrstnih priročnikov med Rusi, je pokazala, da obstajajo trije ključni dejavniki, 

ki so vplivali, da so posamezniki posegli po omenjenem žanru. Kot prvi dejavnik se je pokazalo 

iskanje novega ustroja etičnega dela na sebi, ki sledi preoblikovanju ideološkega polja. 

Udeleženci v raziskavi so v žanru iskali predvsem »hrano za misli« in načine, kako na novo 

vzpostaviti odnos s samim sabo in z ostalo družbo. Izrazili so potrebo po doseganju osebne 

rasti, samorealizacije, samospoznanja, samozavesti  samozaupanja – vere vase. Drugi razlog, 

ki ga je raziskava pokazala, je soočenje z neenakostmi predvsem na področju dela in 

zaposlovanja. Ljudje so se pričeli obračati k terapiji in samopomoči kot posledica opaženih in 

na novo vzpostavljenih neenakosti, ki jih je v Rusijo prinesel kapitalizem. Tretji razlog pa je 

odgovor na neustrezne načine zdravljenja mentalnih bolezni v preteklosti. Študija je zraven 

motivov za branje priročnikov za samopomoč pokazala, da se bralci žanra polaščajo tudi drugih 

oblik terapij in praks, kot so meditacija in joga, nevrolingvistično programiranje, dihalne vaje 

in drugo. (Salmenniemi 2017, 611) 

 

Ameriškim bralcem se je zdela privlačna možnost izbire in avtonomnost že pri sami selekciji, 

kateri priročnik bodo prebrali. Nekaterim je to predstavljalo občutek nadzora nad svojim 

življenjem, saj so se s tem identificirali kot selektivni bralci, drugi so uživali ob možnostih 

izbire in si poiskali priročnike glede na naslov ali povzetek vsebine na zadnji strani priročnika, 

s katerim so se lahko v trenutku poistovetili. Selektivnost in interpretativnost bralcev 

priročnikov za samopomoč se je pokazala s tem, da priročnikov pogosto niso predlagali drugim, 

saj so na podlagi zavedanja medsebojnih razlik razumeli, da priročnik, ki je pomagal njim, ni 

nujno, da bi pomagal njihovim prijateljem/znancem. Prav tako je raziskava pokazala, da so 

bralci selektivni pri sprejemanju teksta, kar pomeni, da iz priročnikov »vzamejo« le tiste dele, 

s katerimi se poistovetijo oziroma se v njih prepoznajo. Prav tako je bilo prisotno mnenje, da 

so iz posameznega priročnika lahko ob večkratnem branju vzeli različne informacije. Predvsem 

med bralkami, vključenimi v raziskavo, je bilo prisotno enotno mnenje, da jim branje tovrstnih 

priročnikov ponudi možnost izbire v življenju, s tem pa se jim povečuje občutek nadzora nad 

svojim življenjem. Udeleženke so kot razlog branja navajale občutek zaznamovanosti kot 

posledica kritičnih staršev ali staršev, ki so imeli na svet izredno seksističen pogled. Med 

intervjuvankami se je kot vzrok pojavilo tudi mnenje o destruktivnih posledicah množičnih 

medijev na njihovo življenje. Kot enega temeljnih razlogov za poseganje po tovrstnem žanru 

intervjuvanci v ameriški raziskavi navajajo, da jim vsebina odpre oči, da niso edini/sami, ki se 
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soočajo z določenim izzivom ali težavo. Z branjem dobijo vpogled, kako so se drugi soočili s 

podobnimi/istimi problemi. (Grodin 1991, 409–413) 

 

Udeleženci v ruski raziskavi  so se prav tako pokazali kot selektivni, kritični in ambivalentni 

bralci. Podobno kot Američani tudi Rusi iz priročnikov za samopomoč vzamejo le del, ki se 

njim osebno zdi uporaben, knjige ne sprejmejo v celoti – gre za združevanje različnih delov v 

novo celoto. Popularne psihologije Rusi ne sprejemajo kot dogme ali temeljne resnice, bolj jo 

vidijo kot možnost izbire, način vodenja posameznika, pri katerem je pomembna selekcija in 

kritično sprejemanje informacij. Prav tako so tovrstni priročniki videni kot »hrana za misli«, na 

podlagi le-teh pa lahko vsak posameznik pride do svojih sklepov in zaključkov. Ruski 

intervjuvanci so bili enotnega mnenja, da tuja (ameriška) literatura na tem področju želi 

predvsem vsiliti svoj način razmišljanja, določeno mentaliteto, ki pa nikakor ni bila sprejeta 

med Rusi (zaradi že prej omenjenih družbenih razlik). Z razliko od ameriških bralcev so Rusi 

cenili znanstveni prispevek v priročnikih in jih ovrednotili glede na izobrazbo in strokovno 

usposobljenost avtorja. (Salmenniemi in Vorona 2014, 51–55) 

 

Eden izmed udeležencev v ruski raziskavi je povedal:  

Ljudje ne berejo klasike in nismo več prisiljeni brati »marksizma in leninizma«. V vse 

to smo tudi verjeli, zdaj pa se pojavljajo nova prepričanja bodisi iz pravoslavne Cerkve 

ali iz drugih religij ali iz popularne psihologije. Zakaj? Ker človek ne more živeti brez 

prepričanj; potrebuje dušo, ki se razvija bodisi ob obisku cerkve bodisi z branjem 

psihologije. (Salmenniemi 2017, 616) 

 

Žanr pa med Rusi zraven že vseh zgoraj omenjenih novosti prinese še novo prevetritev, in sicer 

poudarjanje denarja in spolnosti – nove kriterije za uspešno in zdravo življenje. V času 

Sovjetske zveze je bila spolnost tabu tema in redko omenjena v javnosti, uspešnost v življenju 

pa ni bila merjena z denarjem. Tako se je kot največja kritika ameriških priročnikov pokazal 

odnos do poudarjanja utilitarističnega posameznika, egocentričnost – kot so poudarjanje 

pomembnosti posameznika videli Rusi in poudarjanje materialnega kot znak in odraz 

uspešnosti. (Salmenniemi in Vorona 2014, 56) 
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4.4.4 Način branja 

 

Branje priročnikov za samopomoč na posameznikova ramena nalaga veliko odgovornost. 

Posameznik mora namreč najprej ugotoviti svoj problem oziroma si postaviti diagnozo, ki je 

zaradi strokovne neusposobljenosti lahko napačna, temu primerno izbrati priročnik, ga po lastni 

presoji interpretirati in aplicirati v svoje življenje. (Bergsma 2008, 356) 

 

Zraven raziskav, ki so preučevale vsebino priročnikov za samopomoč, pa na tem področju 

manjkajo raziskave o dejanskem vplivu in uporabnosti nasvetov, ki jih ti priročniki nudijo. V 

raziskavi (Kapell in McLean, 2014), ki je bila opravljena z namenom, da o načinu in motivaciji 

za branje pridobita globlji vpogled, sta ugotovila, da ženske v večini posegajo po priročnikih s 

področja zdravja in dobrega počutja ter medsebojnih odnosov (predvsem intimni odnosi), v 

manjši meri (v zadnjem času vedno več) pa po priročnikih s področja kariere. Na drugi strani 

pa so moški, vključeni v raziskavo, povedali, da v večini posegajo po priročnikih s področja 

kariere in zdravja, v najmanjši meri pa s področja medsebojnih odnosov (v večini s področja 

komunikacije in ustvarjanja socialne mreže). Rezultati raziskave so pokazali, da bralci v večini 

posegajo po tovrstni literaturi z namenom ustvarjanja spremembe v njihovem življenju, kar pa 

ni posledica težav, ampak preproste želje po izboljšanju njihovega življenja. Na področju 

medsebojnih odnosov predvsem bralke iščejo načine, kako v svoje medsebojne odnose vnesti 

več topline, kar pa ne pomeni, da sprejemajo patriarhalne odnose oziroma tradicionalno vlogo 

ženske v družbi. Raziskava je prav tako pokazala, da so v povprečju ženske bolj selektivne 

bralke, ki zavračajo sporočila oziroma nasvete, s katerimi se ne strinjajo. Avtorja zaključita, da 

je posploševanje njunih ugotovitev zaradi nereprezentativnosti vzorca na tej točki nemogoče, 

in opozarjata, da so tovrstne analize na področju branja priročnikov za samopomoč po njunem 

mnenju nujne.  

 

4.4.5 Učinkovitost 

 

Polivy in Herman (2002) do priročnikov in njihove učinkovitosti izražata močne zadržke, saj v 

svojem prispevku navajata številne študije, ki so pokazale, da se ljudje zelo težko spremenimo. 

Vse od novoletnih zaobljub, kot so opustitev kajenja, hujšanje in telesna vadba, pa vse do 

samoizboljšanja, gre po navadi za odločitve s kratkim rokom trajanja. Raziskave so pokazale, 

da  posameznik v povprečju kar desetkrat ponovi isto zaobljubo – odločitev o spremembi, pri 

čemer vsak ponovni poskus nakazuje neuspeh prejšnjega poskusa. Sicer obstajajo tudi zgodbe 
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o dolgoročnem uspehu, ki pa so bolj izjeme kot pravilo. Na tej točki se avtorja sprašujeta, ali je 

presenetljivo dejstvo, kako težko posameznik v svoje življenje vpelje spremembe, ali dejstvo, 

da so ljudje kljub (številnim) neuspelim poskusom pripravljeni vedno znova poskusiti. Avtorja 

pojav imenujeta »sindrom lažnega upanja«. Posameznik na svoja ramena zaradi nerealnih 

pričakovanj (o hitrosti, lahkotnosti in količini potrebnega truda) naloži večje breme, kot pa ga 

lahko nese – spremembo (»self-change tesk«). Pot do spremembe se prične s pozitivnimi 

rezultati, konča pa se z nedoseženim zastavljenim ciljem. Prvemu neuspehu sledi 

racionalizacija, opravičevanje neuspeha, da se spremembe niso pravilno lotili, da se niso dovolj 

potrudili in da bo naslednjič bolje. Posledično sledi nov poskus. Kmalu pa se posameznik znajde 

v začaranem krogu – ugotovitev, ki jo avtorja utemeljujeta s poplavo in uspešnostjo 

raznovrstnih priročnikov za samopomoč in ponavljajočih se novoletnih zaobljub. Avtorja 

motivacijo za poskušanje vedno znova pripisujeta (delnemu) uspehu, ki ga posameznik doseže 

na začetku »preobrazbe«. Pozitivni občutki, ki spremljajo ta uspeh, naj bi bili razlog, da je 

posameznik pripravljen poskušati vedno znova.  

 

4.5 Knjiga na recept 

 

Novi Zelandiji in Danski se je pridružila tudi Velika Britanija. Gre za projekt, ki so ga 

izoblikovali ministrstvo za zdravstvo, splošni zdravniki, knjižnice in agencije za knjigo oz. 

branje, in sicer z željo razširiti znanje in informacije o mentalnem zdravju ter promociji uporabe 

knjige pri premagovanju določenih težav. Oblikovala se je tako imenovana bralna shema, s 

katero želijo priročnike za samopomoč narediti bolj dostopne ljudem, ki jih pestijo (blage) 

oblike mentalnih težav. Ideja programa je, da strokovno osebje »predpiše« ustrezen priročnik 

za samopomoč s seznama v naprej odobrene literature. Oblikovalci programa se zavedajo, da 

lahko tudi samo knjiga posamezniku nudi pomoč (samopomoč), zato so v program vključili 

tudi knjižničarje – seznanjanje knjižničarjev o žanru, da lahko bralcem svetujejo o izposoji 

ustreznega priročnika za področje, ki jih zanima oz. jim povzroča težave. (Cartly et al. 2016, 

276) 

 

Kljub temu da so projekti v vseh treh omenjenih državah še v razvojni stopnji, pa raziskave 

kažejo na njihovo uspešnost. Znotraj programa se je izkazalo, da so številni posamezniki postali 

redni bralci priročnikov s seznama. Strokovno osebje pa je prav tako poročalo, da so priročniki 

pacientom nudili boljše razumevanje njihovih težav, jim nudili pomoč v vsakodnevnih 
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situacijah in v trenutkih, ko so potrebovali pomoč, vendar niso imeli naročenega obiska oz. 

predvidenega termina za terapijo s strokovnjakom. (The Reading Agency 2013,8) 

 

4.6 Kritike priročnikov za samopomoč 

 

Prva kritika oziroma izziv, ki se je pojavil z novim žanrom, je bil njegova opredelitev. V 

knjižnicah so tovrstne priročnike uvrščali pod oznako sebstvo, okrevanje, zdravljenje, new age, 

motivacija, inspiracija, ženske študije, starševstvo in drugo, s čimer so tudi njihovi bralci 

povzeli tovrstne oznake za omenjene priročnike.  

 

Najpogostejše kritike priročnikov za samopomoč se dotikajo njihove učinkovitosti oz. 

pomanjkanje raziskav, ki bi lahko potrdile ali ovrgle doseganje ciljev, ki so namen tovrstnih 

priročnikov. Opravljene raziskave na tem področju pa niso reprezentativne, tako da njihovih 

rezultatov ne moremo posploševati na celotno populacijo. Prav tako so priročniki naleteli na 

očitke, da prikazujejo nerealno sliko medsebojnih odnosov kot tudi vlogo žensk v družbi, saj bi 

po mnenju marsikaterega priročnika morale ženske strmeti k neprestani težnji po popolnosti. 

Na drugi strani pa ti isti priročniki slikajo žensko kot nepopolno, prav tako jim nalagajo 

izključno odgovornost za propadla razmerja, na njihova ramena prelagajo breme za 

prevzemanje večino dela v družini, saj od moških (menda) tega ni pričakovati. 

 

Avtorji, ki so preučevali tovrstne priročnike, poudarjajo, da žanra ne smemo resno upoštevati 

(Dolby, 2008). Raziskovalci menijo, da priljubljenost teh priročnikov kaže slabo sliko o 

Američanih. Zlasti intelektualci se želijo oddaljiti od vsakršnega osebnega interesa v literaturi 

o samopomoči.  

 

Dunbar in Abra (2007) navajata študijo, ki je pokazala, da izobrazba ali strokovna 

usposobljenost posameznika ni pogoj, da lahko izda knjigo za samopomoč oz. da le-ta postane 

prodajni hit. V svoji raziskavi sta analizirala najbolj prodajane priročnike za samopomoč s 

področja medsebojnih odnosov in komunikacije. Izkazalo se je, da so avtorji tako ustrezno 

strokovno usposobljeni posamezniki kot tudi posamezniki, ki nimajo ustrezne izobrazbe ali 

strokovne usposobljenosti s področja svetovanja oz. medsebojne komunikacije. Omenjena 

študija je prav tako pokazala, da so priročniki za to področje pisani na isti način, saj sta med 

analiziranimi prodajnimi uspešnicami zaznala pet vedno znova ponavljajočih se vsebinskih 

sklopov (uporabo bančne ali računovodske analogije – nalaganje na osebni račun, kot bi to 
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posameznik storil v banki z denarjem, delitev posameznikov in parov v sloge ali vrste, 

oblikovanje korakov za izvajanje predlaganih strategij, otroštvo kot vzrok za trenutne probleme 

(na področju medsebojnih odnosov) in navajanje vaj za implementacijo nasvetov). Raziskava, 

ki jo navajata, je prav tako pokazala, da avtorji v priročnikih ne navajajo ustreznih strokovnih 

raziskav, pogosto črpajo iz svoje vsakodnevne prakse in izkušenj, nekaj jih navaja svoje in 

podobne raziskave, vendar v zelo omejenem obsegu, obravnavani žanr tako pogosto temelji na 

anekdotah. Prav tako je vprašljiv stil pisanja (Dolby, 2008), ki je med avtorji priročnikov za 

samopomoč na relativno nizki stopnji. Kritika stila pisanja temelji na univerzalnem načinu 

pisanja (»one size fits all«), kar pomeni, da priročnik ni prilagojen vsakemu posamezniku, 

njegovim osebnostnim lastnostim oz. morebitni diagnozi, vidna je težnja po prekomernem 

posploševanju in ponavljanju, prav tako je pogosta uporaba anekdot kot dejstev. Omenjene 

prakse mnogi kritiki imenujejo vidike "slabega pisanja", vendar se zdijo učinkoviti način 

pisanja v teh priročnikih. Iz tega sledi sklep, da (v povprečju) bralcem priročnikov za 

samopomoč ni pomembna kakovost pisanja, temveč le vsebina (priročniki s slabšo kvaliteto 

pisanja so prav tako prodajni hit in vsebinsko prepričljivi kot tisti, kjer gre za bolj akademski 

stil pisanja). Kritiko je prav tako požel pretiran optimizem v priročnikih, saj je, po mnenju 

strokovnjakov, potrebno imeti realno sliko o tem, kar posameznik zmore in česar ni mogoče 

spremeniti.  

 

Paul (2001) navede pet najpogostejših mitov (M), ki jih priročniki navajajo kot resnične, in 

sicer:  

–  M1: Izrazite svojo jezo in bo izginila.  

Raziskave kažejo, da lahko izražanje jeze ohranja čustvo dlje časa prisotno. 

– M2: Ko ste na dnu, razmišljajte pozitivno. 

Raziskave kažejo, da je rezultat lahko nasprotno od tega, kar želite. To lahko v posamezniku 

vzbudi še dodatna negativna čustva. 

–  M3: Vizualizirajte svoje cilje, saj vam bo to pomagalo, da jih uresničite.  

Raziskave kažejo, da ne potrebujemo samo optimizma, temveč tudi ostro osredotočenost na 

ovire, ki so na poti. Posameznik mora poznati tudi ovire in potrebne ukrepe za dosego cilja. 

Raziskave, ki jih avtorica navaja, so prav tako pokazale, da vizualiziranje že doseženega cilja 

posamezniku omogoči, da doživi občutek uspeha, brez da je sploh karkoli dosegel. Tako je 

posamezniku odvzet občutek uspeha ob dejanski uresničitvi cilja, kar lahko povzroči, da se 

posameznik ni več pripravljen truditi za doseganje ciljev, saj je z vizualizacijo že doživel 

občutek uspeha. 
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–  M4: Samoafirmacija vam bo pomagala pri nizki samozavesti.  

Raziskave kažejo, da ta tehnika ni dovolj močna, saj je dvig samozavesti in doseganja občutka 

vrednosti bolj zapleten postopek, kot pa so samoafirmacije. Samozavest je namreč sestavljena 

iz dveh ključnih komponent, in sicer lastne ocene – kako nas drugi dojemajo, in lastne ocene – 

koliko smo sposobni. Posameznik z nizko samozavestjo o sebi načeloma nima pretirano 

dobrega mnenja, kar pomeni, da tudi svojega mnenja (afirmacij, ki si jih ponavljajo) ne cenijo 

pretirano in jim posledično ne verjamejo.  

– M5: Aktivno poslušanje (tehnika komuniciranja, ko posameznik posluša svojega 

partnerja in za njim ponovi, kako je povedano razumel/interpretiral) vam lahko pomaga 

bolje komunicirati s svojim partnerjem.  

To je privlačna ideja, vendar raziskave kažejo, da niti srečni, ljubeči pari ne uporabljajo tehnike 

(še najmanj pa med prepirom in v trenutkih nestrinjanja).  

 

Po njenem gre za pet najpogostejših napak priročnikov za samopomoč, zato bralce opozarja, da 

je tovrstne priročnike potrebno brati z veliko mero skepticizma in zdrave pameti. 

 

Rosen (1987) opozarja na dejstvo, da lahko inspiracijsko sporočilo, ki je pogosto že sam naslov 

priročnika, vodi do neutemeljenih in pretiranih trditev. Optimistično sporočilo in obljubljena 

lahkotnost doseganja ciljev dajeta bralcu upanje, da bo spremembo dosegel v trenutku in brez 

napora, čeprav sta potrebna trud in čas za doseganje tovrstnih sprememb (Polivy in Herman, 

2002). Sporočilo, ki obljublja raj na zemlji, lahko navdihuje sanjarjenje, ne pa trdo delo in 

vztrajnost. Številni dogodki, ki so omajali zaupanje Američanov v moč pozitivnega mišljenja 

vse od 9/11 (teroristični napad na trgovski center World Trade Center), invazije Iraka, naravne 

katastrofe, kot je bil hurikan Katarina, in seveda finančne krize leta 2007 in še bi lahko naštevali. 

Vendar vse to ni omajalo promocije pozitivnega razmišljanja, saj so s promocijo koncepta 

nadaljevale številne popularne pogovorne oddaje, kot sta The Oprah Winfrey Show in Larry 

King Live. Prav tako podatek, da je bila knjiga The Secret (Skrivnost) leta 2006 najbolj 

prodajana knjiga, dokazuje, da je bil način pozitivnega razmišljanja že dobro zasidran med 

Američani in ne le modna muha (Ehrenreich, 2009). Prav tako se stil pisanja tovrstnih 

priročnikov ne razlikuje bistveno pred in po omenjenih dogodkih. Ključno razliko, ki jo je 

mogoče zaznati med ameriškimi avtorji, je preusmeritev v pisanje priročnikov o ponovnem 

začetku, kako preživeti katastrofo itd. (Nehring et al., 2016).  
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V preteklih treh desetletjih se je sicer med akademiki povečalo zanimanje za polje samopomoči 

in priročnikov za samopomoč, vendar so raziskave v večini omejene pretežno na Združene 

države Amerike, manj jih je že v Veliki Britaniji, v ostalih državah (Izrael, Rusija, Nemčija in 

Nizozemska) pa obstaja le po nekaj relevantnih raziskav na omenjeno temo, ki pa (v večini) 

raziskujejo le določen aspekt polja samopomoči in dotične literature.  

 

4.5.1 Feministični pogled 

 

Sprva so feministični pogledi odobravali priročnike za samopomoč, saj so (v očeh feminizma) 

v svojem bistvu želeli pomagati ženskam, da postanejo samostojnejše, neodvisne. Vendar se je 

kmalu izkazalo, da feminizem nima enotnega mnenja o obravnavanih priročnikih. Priročniki za 

samopomoč prikažejo žensko oziroma njeno izkušnjo kot bolezen, ki jo je pod budnim očesom 

strokovnjakov mogoče ozdraviti. Prav tako je feministični pogled kritiziral priročnike za 

samopomoč, da so ženske težave pojmovali kot osebne, namesto da bi pogledali politično in 

kulturno stanje družbe, s tem pa njihovo rešitev videl v spremembi osebe, ne pa v potrebi po 

kulturnih in političnih spremembah. (Grodin 1991, 406) 

 

V ruski raziskavi (Zimmerman, Toni, Kristen E. Holm in Marjorie E. Starrels 2001, 168–171), 

ki je zajela analizo enajstih prodajnih uspešnic, najbolje prodajanih priročnikov za samopomoč 

na področju medsebojnih odnosov, so raziskovali, v kolikšni stopnji je tovrsten žanr naklonjen 

feminizmu oziroma v kolikšni meri podpira feministični pristop k terapiji. Raziskava je zajela 

časovno obdobje med januarjem 1988 in novembrom 1998. Priročniki so bili zajeti v raziskavo 

na podlagi uvrstitve na Times-ovi lestvici najbolj prodajanih priročnikov. Raziskava je temeljila 

na štirih ključnih komponentah, in sicer so raziskovalce zanimali vpliv družbene konstrukcije 

spola na posameznike in njihove medsebojne odnose,  stopnja poudarjanja  egalitarnih odnosov 

med pari, spodbujanje posameznikov, da raziskujejo netradicionalno vedenje in življenjske 

izbire ter obvladovanje v razlikovanju moči med terapevtom (priročnikom za samopomoč) in 

pacientom (bralcem).  

 

1. Socialna konstrukcija spola (»gender«) 

Feminizem poudarja, da ko se posameznik zave vpliva družbene konstrukcije spola in s tem 

vpliva na oblikovanje posameznika in njegovih medsebojnih odnosov, šele takrat se lahko 

posameznik prične temu upirati. Tovrstni priročniki se pogosto sklicujejo zgolj na podajanje 

mnenja avtorja in ne znanstvenih raziskavah. Tako kljub znanstvenim dokazom, da so zakonske 
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zveze, ki temeljijo na enakovrednosti partnerjev, najbolj intimne in zadovoljujoče za 

posameznika, tovrsten žanr pogosto samo še poglablja razlike v moči in dodatno utrjuje 

tradicionalne vloge zakoncev. Na drugi strani pa imamo v povprečju ženske, ki v večini 

posegajo po branju tega žanra, čeprav so v zakonski zvezi videne v podrejeni vlogi, kar pomeni, 

da obstajajo večje možnosti, da bodo poskušale v praksi uporabiti nasvete iz teh priročnikov, 

kar pa je, glede na njihov »podrejeni« položaj, ironično.  

 

2. Egalitarni pari 

Egalitarni pari so tisti, ki imajo medsebojno ravnovesje oz. enakomerno razporeditev moči pri 

sprejemanju odločitev, pri finančnih aspektih odnosa in enake možnosti pri poklicnem 

udejstvovanju in uresničevanju življenjskih ciljev. Na tej točki je raziskovalce zanimalo, ali 

preučevani priročniki spodbujajo tradicionalno delitev vlog glede na spol ali egalitarne odnose 

znotraj zakonske zveze.  

 

3. Raziskovanje netradicionalnega vedenja in sprejemanja vlog 

Avtorji se sprašujejo, ali priročniki na kakršen koli način spodbujajo netradicionalno vedenje 

in sprejemanje življenjskih vlog. Raziskovalce nadalje zanima, ali posameznike spodbujajo, da 

sprejemajo odločitve glede na vse možnosti, ki so jim na voljo, namesto da bi preprosto sledili 

vedenju, ki je s strani družbe najbolj zaželeno in pričakovano.  

 

4. Nehierarhični odnos med bralcem in avtorjem 

Nehierarhični avtorji spoštujejo bralčeve lastne vrednote, standarde, cilje in individualne 

razlike, z razliko od hierarhičnih avtorjev, ki nastopijo kot avtoriteta (zagotavljanje uspeha brez 

upoštevanja raznolikosti bralcev). 

 

Študija je na polje raziskovanja priročnikov za samopomoč prinesla spoznanja, da je število 

feminističnih, nefeminističnih in tistih priročnikov za samopomoč, ki sodijo nekje v sredino, 

približno enakomerno razporejeno. Najvišje na Times-ovi lestvici najbolje prodajanih 

priročnikov na področju medsebojnih odnosov se uvrščajo v večini nefeministični priročniki in 

kot tretje, da so najbolje prodajani priročniki tekom časa celo izgubili na svoji podpori 

feminizmu.  

 

Feministična kritika se predvsem navezuje na priporočanje in uporabno tovrstnih priročnikov s 

strani terapevtov in drugih strokovnjakov na tem področju. Po mnenju feminizma bi morali 
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prvotno biti kritično analizirani, preden so predlagani in priporočani s strani svetovalcev. Sicer 

so tovrstni priročniki lahko uvod ali dodatek k svetovanju in vodeni terapiji, vendar to 

predstavlja problem, ko priročnik izraža avtorjevo stališče, ki pa ni v skladu z izsledki 

znanstvenih raziskav. Prav tako so tovrstni priročniki videni v negativni luči, ko ne upoštevajo 

spola in raznolikosti, s tem pa lahko zavirajo ali celo škodujejo posameznikovemu 

napredku/spremembi.  

 

4.5.2 Psihološka kritika priročnikov za samopomoč 

 

Vključevanje psihologije na področje samopomoči je po mnenju ameriškega psihologa Alberta 

Ellisa bilo sprva videno s strani stroke kot pozitivno, saj bi s širjenjem znanja psihologija lahko 

pomagala ljudem, da se naučijo pomagati samim sebi, kar je namen priročnikov za samopomoč 

in ena izmed družbenih odgovornosti psihologije. Kot navaja Ellis (1993), so ravno psihologi 

najbolj ustrezno usposobljeni za pisanje tovrstnih priročnikov oziroma usposobljeni za 

postavljanje pravilne diagnoze in predpisovanje ustreznih tehnik oz. načinov zdravljenja z 

razliko od drugih (ne)strokovnjakov in laičnih bralcev te literature. Tekmovalnost za dobiček 

in uspeh pa je zasenčila željo po pomoči širši javnosti, s čimer so priročniki izgubili na svoji 

strokovnosti. Prav tako so se kot naslov pričele pojavljati nerealne trditve in obljube drastičnih 

sprememb.  

 

Med glasnejšimi kritikami stoka navaja dejstvo, da so tovrstni priročniki na trg postavljeni brez 

ustreznih strokovnih recenzij. Prav tako v večini primerov tehnike, predlagane v priročniku, 

niso preizkušene (na reprezentativnem vzorcu) v praksi oz. njihova (ne)uspešnost ni 

predstavljena javnosti. Posameznik ni zmožen aplicirati predpisanih tehnik nase in jih uporabiti 

v praksi, kot to lahko stori s strokovno pomočjo. Pojavljajo se tudi zadržki, da lahko to 

nenadzorovano branje, lastna interpretacija in posledično morda napačno uporabljanje 

predpisanih tehnik posamezniku škoduje namesto pomaga, saj je večina tovrstnih priročnikov 

brana brez posveta s strokovnjakom. Na tej točki se pojavljajo zahteve po  strokovnem pregledu 

in kritični presoji posameznega priročnika za samopomoč s strani za to usposobljenih 

strokovnjakov. (Rosen 1993, 342) 

 

Medtem ko so nekateri psihologi in svetovalci priročnike za samopomoč »predpisovali« svojim 

pacientom in so med psihologi poželi veliko odobravanje, saj so s tem terapijo in informacije o 

mentalnem zdravju naredili širše dostopne, se na drugi strani do žanra pojavljali zadržki, 
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predvsem s kritiko »zdravljenja«, ki so ga ponujali. Med psihologi, psihiatri in internisti se je 

pokazal pozitiven odnos do tovrstne literature, saj so vsi, udeleženi v raziskavi, v žanru videli 

dopolnitev strokovno nadzorovanih terapij, nihče pa priročnikov ni dojemal kot škodljive za 

njihove paciente. V raziskavi se je pokazalo, da je stroka seznanjena s tovrstnim žanrom, saj so 

poznali vse navedene priročnike, prav tako so sami krepko dopolnili seznam. Raziskava je 

pokazala, da jih stroka relativno pogosto priporoča svojim pacientom. Večina navedenih 

priročnikov je požela pozitiven odnos, le nekaj jih je dobilo negativno oceno manjšega števila 

strokovnjakov. Zaradi ogromnega števila novih priročnikov pa je še težje nadzorovati in 

strokovno oceniti vse, ki so na tržišču. (Starker 1988, 144–164 ) 

 

Ellis (1993) kot temeljne kritike žanra navaja: 

– Predvsem v zadnjem času namesto strokovnih nasvetov tovrstni priročniki vsebujejo 

predvsem prvine new age-a. 

– Možnost individualne interpretacije; brez strokovnega nadzora in strokovno vodene 

terapije si lahko posameznik povsem po svoje, predvsem pa napačno, razlaga tehnike, 

opisane v priročniku, ki so lahko zaradi tega bolj škodljive kot pa koristne. 

– Osebno spremembo tovrstni priročniki opisujejo kot lahko in preprosto, vendar je po 

številnih študijah sprememba vedenja zelo naporno, zahtevno in dolgotrajno »delo«.  

– Pisanje tovrstnih priročnikov je postalo zgolj tržna niša in način pridobivanja ugleda v 

javnosti, kar še posebej velja za laične avtorje. S priljubljenostjo žanra v javnosti in 

njihovimi obljubami o hitri in enostavni spremembi posameznike spodbujajo, da svoje 

težave rešujejo s priročnikom v roki v udobnosti lastnega doma, namesto da bi se po 

pomoč obrnili k strokovnjakom. 

– Kot že omenjeno, si lahko posamezniki postavijo napačno diagnozo, prav tako si 

napačno razlagajo tehnike in postopke, opisane v priročniku, ter se posledično napačno 

»(samo)zdravijo«. 

– Zaradi splošnega, »one size fits all«, načina pisanja, priročniki za samopomoč 

posameznikom ne morejo nuditi osebnega pristopa. 

– Samo priročnik posamezniku ne more nuditi strokovne pomoči v tolikšni meri, kot to 

lahko stori strokovno usposobljena oseba z osebnim svetovanjem (terapijo).   

– Večina avtorjev jih izdaja z namenom ustvarjanja dobička, kar pomeni postavljanje 

količine pred kakovost (napisati čim več prodajnih uspešnic, pri čemer se pogosto izgubi 

njihova strokovnost). Prav tako ostajajo na prodajnih policah priročniki, ki so jih 

strokovnjaki (po pregledu) opredelili kot strokovno neustrezne in njihove metode kot  



Furman, Anja. 2018. »Samopomoč kot del popularne kulture.« Magistrska naloga študijskega programa druge 

stopnje., Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. 

 

49 

 

neučinkovite nekateri med njimi zaradi dobrega oglaševanja še naprej ostajajo prodajne 

uspešnice.  

 

Tukaj pa avtor dodaja, da imajo zraven slabosti priročniki za samopomoč tudi svoje prednosti, 

ki pa bi bile ključne, če bi bil žanr predmet kolegialne recenzije. Predvsem bi morale biti 

predpisane tehnike pred izdajo priročnika tudi testirane, prav tako bi morala stroka postaviti 

merila, ki jih morajo tovrstni priročniki izpolnjevati, da so lahko postavljeni na prodajne police.  

Zaradi dodatnih stroškov, ki bi jih prineslo preizkušanje opisanih tehnik na vzorcu, in želje po 

čim prejšnji objavi (v primeru, da založnik v priročniku vidi potencialno prodajno uspešnico) 

pa so predlagane izboljšave v celoti izpuščen korak.  

 

To poglavje je ključno za naše nadaljnje raziskovanje. V njem smo zajeli vse od zgodovine 

priročnikov za samopomoč, sprememb v vsebini, ki so jih prinesle družbene spremembe, kdo 

so avtorji teh priročnikov in dejavnike, ki so pripomogli k današnji razširjenosti in 

priljubljenosti žanra. Zanimali so nas tipični bralci priročnikov, ali obstajajo razlike med 

moškimi in ženskami v branju priročnikov, razlogi za branje in učinki/posledice branja tega 

žanra. Prav tako nas je zanimalo, ali obstajajo razlike med ameriškimi in ruskimi bralci. V 

poglavju smo ponovno spoznali, da enotne definicije priročnikov za samopomoč ni, zato smo 

predstavili nekaj avtorjev, ki so preučevali področje in njihove definicije. Največji izziv tega 

poglavja so nereprezentativni vzorci, na katerih so bile opravljene raziskave. Prav tako ne 

obstaja enotne raziskave, ki bi se dotikala motivov za branje, načinov/tehnik branja in 

uporabnosti priročnikov med bralci. Obstajajo posamezne raziskave, ki se problema lotijo le z 

določenega zornega kota. Prav tako gre za izjemno občutljivo in zasebno področje preučevanja, 

kar lahko postavi resničnost in verodostojnost podatkov pod vprašaj.  

 

 

5 SLOVENIJA 

 

5.1 New age 

 

Tudi Slovenijo so zaznamovali številni trendi, med drugim tudi nova verska in duhovna gibanja, 

kot je npr. new age ali nova doba, kot so izraz poslovenili jezikoslovci. Prav tako se je pojavila 

problematika prevajanja oz. slovenjenja termina new age. Kot najbližja različico prevoda je v 
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uporabi termin »novodobništvo«. Devetdeseta leta prejšnjega stoletja v Sloveniji označujejo 

vstop gibanja v slovensko družbo. New age prakse postopno postajajo del popularne kulture in 

s časom postanejo del vsakdanjega življenja. Zraven številnih praks novodobništva je slovensko 

new age gibanje zaznamovalo tudi širjenje tovrstne literature. Zraven pomembnih tujih 

avtorjev, ki so na voljo v slovenskem jeziku, so med njimi tudi slovenski avtorji. Prvo tovrstno 

knjigo je med slovenskimi avtorji izdala Lidija Asta. Leta 1992 je avtorica izdala knjigo z 

naslovom Lidija: Skozi trnje do zvezd ali avtobiografija neke tridesetletnice. Zraven monografij 

pa so na voljo tudi periodike, in sicer v Sloveniji najbolj razširjene revija Aura, Misterij in 

Karma. Z bliskovitim razvojem interneta pa se pojavijo tudi spletni portali, eden takšnih so 

Sončeve pozitivke: časopis s pozitivno vsebino za osebno rast in zdrav način življenja (Črnič 

2012, 50).  

 

Pokazalo se je, da slovenski novodobniki svoja prepričanja v večini ohranjajo zase oz. jih delijo 

le s podobno mislečimi, prav tako se sami ne opredelijo kot newagerji oz. novodobniki. Tudi v 

Sloveniji je gibanje new age težko definirati, saj gibanje, kot že omenjeno, nima svojih svetih 

knjig, nima eksplicitno priznanega sistema verovanja ali skupnih ritualov, kar definicijo 

dodatno oteži. V sklopu raziskave je bilo opravljenih več kot osemdeset poglobljenih 

intervjujev, ki so pokazali: pripadniki gibanja new age so v Sloveniji posamezniki z dokončano 

le osnovno šolo kot tudi takšni z doktorskim nazivom, slovenski novodobniki verjamejo v 

pozitivno, dobro naravo vsakega posameznika oz. verjamejo celo v božanskost ljudi, ki v sebi 

nosijo neomajno moč (moč z mislimi ustvarjati svojo realnost), verjamejo v višjo silo, energijo 

(obstajajo številna različna poimenovanja), s katero mora posameznik biti v skladu, da doseže 

svojo višjo zavest – do tega pride preko izkušenj. Slovenski novodobniki razumejo zahodnjaški 

svet kot pretirano materialističen, kar je v nasprotju s človekovo božansko/duhovno naravo, 

zaradi česar so se obrnili na Vzhod (k vzhodnim religijam, ki se jih zahodnjaški kapitalizem 

(še) ni toliko dotaknil) po odgovore. Bistvo njihovega verovanja je energija, ki jo je potrebno 

usmerjati s pomočjo različnih praks. Zaradi različnih vzorcev, vzgoje in okolja po mnenju 

slovenskih novodobnikov ljudje v življenju pogosto zapadejo v negativne vzorce razmišljanja, 

kar posamezniku onemogoča, da bi v polnosti živel svoje življenje. Tako gibanje ponuja 

terapevte, ki posamezniku pomagajo identificirati težavo in mu jo (preko različnih praks) 

pomagajo odpraviti. V večini gre za pogovor, ki v določenih pogledih spominja na 

psihoterapevtsko seanso, saj posameznik skozi pogovor identificira in kasneje ozavesti izvor 

svojih težav (po novodobnem prepričanju imajo npr. tudi bolezni čustven izvor in ne fizičnega). 

V tem procesu se posameznik pomika od nižjih ravni duhovnega razvoja k višjim, pri tem gre 
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za postopen proces samoizpopolnjevanja (osebna in duhovna rast posameznika). Novodobniki 

poudarjajo prevzemanje odgovornosti za lastno življenje, kar pomeni aktivno soočanje s 

problemi, reševanje le-teh in s tem preseganje določenih miselnih vzorcev, ki so jih sploh 

pripeljali do teh težav. Gre za koncept zavračanja vloge žrtve in ozaveščanja, da ima vsaka 

težava v življenju posameznika »učno izkušnjo« – problem naj bi posamezniku pokazal 

»napake oz. blokade« v njegovih miselnih vzorcih, ki mu preprečujejo polno življenje. Gre za 

koncept »dela na sebi« – individualen proces, ko se posameznik zave, da ni določen s strani 

družbe, njenih norm in pravil, ampak da je aktiven pri zavzemanju svojega življenjskega 

položaja, kar mu daje dodatno moč in motivacijo za doseganje lastnih ciljev in ne le s strani 

družbe posredovanih meril uspeha. Delo na sebi posameznika tako pripelje v stik s samim sabo 

ter višjo silo (ki jo religija imenuje bog, novodobniki pa imajo zanjo različna poimenovanja, in 

sicer ljubezen, energija, vesolje in še bi lahko naštevali). Novodobne prakse v veliko pogledih 

spominjajo na psihoterapijo in novodobniki se pogosto vidijo v vlogi terapevta oz. 

psihologa/psihiatra. Kot so povedali številni, se pogosto dogaja, da se novodobniške prakse, kot 

so npr. joga, ples itd., pogosto končajo s katarzičnimi pogovori. Tako novodobniki kot tudi 

terapevti posamezniku preko vodenih pogovorov pomagajo do ozaveščanja in preseganja 

problema. Kot pri psihoterapiji se tudi pri novodobnih praksah lahko zgodi, da posameznik 

postane od njih odvisen, do terapevta prične gojiti romantična čustva itd. (Potrata 2000, 164–

172; 2001, 1146–49) 

 

Tako lahko povzamemo, da se slovenski novodobniki v osnovi ne razlikujejo od ostalih 

pripadnikov gibanja po svetu. New age je v slovensko družbo prineslo nove duhovne prakse, 

ki so dolgo časa ostale skrite za zaprtimi vrati, danes pa po Črničevem (2012) navajanju termin 

vedno bolj izginja v pozabo, saj so pozitivno razmišljanje, koncept ustvarjanja realnosti s 

svojimi mislimi in ostale prvine nove dobe postali del mainstreama družbe, potrošništva in 

popularne kulture. Novodobniške ideje in prakse so močno razširjene med zelo različnimi 

segmenti sodobnih zahodnih družb. Množični mediji so postali kanal prenašanja sporočil v 

družbo, vse od kolumn v časopisih in revijah, prispevkov v televizijskih oddajah, motivacijskih 

»teambuildingov« v podjetjih, predavanj in individualnih svetovanj. Postali so del našega 

vsakdana in »normalnega« življenja.  
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5.2 Samopomoč in priročniki za samopomoč 

 

Tudi Slovenija ni nobena izjema pri sprejemanju »ameriških sanj« oz. vsaj določenih njihovih 

delov. Konkretnih raziskav s področja priročnikov za samopomoč v Sloveniji ni, prav tako se 

polje samopomoči omejuje zgolj na polje preseganja mentalnih težav. Na podlagi pregleda 

strokovne literature lahko potrdimo, da so v Sloveniji na voljo priročniki za samopomoč z 

različnih področij, tako slovenskih kot tudi tujih avtorjev (prevedenih v slovenski jezik). Perko 

(2014) navaja podatke Mladinske knjige, da je prodaja žanra že leta konstantna (povprečno na 

leto prodajo okoli 2500 izvodov tega žanra), z izjemo uspešnic Rhonde Byrne (Skrivnost, Moč 

...), ki z novo izdajo dvignejo celotno prodajo v tej kategoriji. Med najbolj prodajanimi avtorji 

so zraven že omenjene avtorice še Zoran Milivojević (Formule ljubezni) in Jorge Bucay (Ti 

povem zgodbo?, Ti povem še eno zgodbo?, Ljubiti z odprtimi očmi). Pokrivajo vse od področja 

medsebojnih odnosov, finančnega uspeha in osebne rasti. 

 

Rugelj (2013 v Rugelj in Štaudohar 2013) omenja, da je bil med prvimi terapevti v Sloveniji, 

ki je uporabljal biblioterapijo oz. zdravljenje s knjigami, dr. Janez Rugelj, saj je program vpeljal 

v svoje delo že leta 1972. Pri svojem delu je sprva uporabljal dva dela, in sicer Via mala (John 

Knittl) in Ptički brez gnezda (Fran Milčinski), kasneje pa je seznam razširil na več sto knjig s 

področja leposlovja, humanistike in psihologije. S pomočjo knjig je želel, da pacient preko 

branja ozavesti svoje stanje, kar mu ob strokovni terapiji nudi večjo spremembo v osebni rasti 

človeka. V tem primeru gre za zdravljenje s knjigo oz. biblioterapijo pod strokovnim nadzorom. 

 

Tudi psihoterapevt Andrej Perko se strinja, da je biblioterapija eden temeljnih pristopov pri 

reševanju človeške stiske. V prispevku, objavljenem v Delu (2014), je zapisal, da je za dosego 

spremembe potrebno ogromno brati, in to kakovostne literature. Po njegovem mnenju pri 

biblioterapiji ne gre za »aha moment«, ko posameznik prebere eno knjigo, ki mu spremeni 

življenje – gre za nekajletno trdo delo, ki zahteva delo tudi na drugih življenjskih področjih. Da 

posameznik nekaj v življenju spremeni, je potrebno vložiti ogromno napora, energije in 

discipline. Večina bralcev se po njegovem za priročniki skriva, saj jih konstantno berejo, a nič 

ne naredijo/spremenijo. Knjiga lahko posamezniku nudi uvid, ki je osnovni pogoj, da se 

posameznik odloči za spremembo, ki pa (v večini primerov) nekaj časa drži, kmalu pa se ustavi.  

O ponudbi »instant« priročnikov, ki z motom »razmišljaj pozitivno in bo vse rešeno« meni, da 

za kratek čas morda res pomagajo, na dolgi rok pa zagotovo ne. Po njegovem mnenju gre zgolj 

za posel, ko so avtorji žanra ugotovili, kako današnji človek živi, razmišlja in rešuje svoje 
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probleme – večina ljudi želi po hitri poti v nebesa in ti priročniki jim prav to tudi obljubljajo. 

Zraven tega pa ljudje čutijo, da niso dovolj dobri in si želijo neke magične formule, s katero se 

bodo počutili družbeno sprejeti. Prav tako si lahko vsak posameznik prebrano po svoje razlaga, 

tako kot mu ustreza. Ravno zaradi te raznolikosti ljudi pa pisanje »one size fits all« nikakor ne 

ustreza pri reševanju osebnih težav.  

 

Rugelj in Štaudohar (2013) v svojem prispevku vsebino mnogih priročnikov za samopomoč 

opredeljujeta kot »osladno predvidljivo, pokroviteljsko in podcenjujočo do bralca«. Večina 

nasvetov, ki jih ponujajo (kako biti uspešen, kako postati bogat, zakaj imajo moški raje mrhe, 

kako imajo pozitivne misli svojo moč), so po njunem dokaz, da je večina (predvsem) ameriških, 

novodobnih gurujev zgolj spretnih poslovnežev, ki natančno vedno, kaj tare ljudi in kaj ter kako 

jim obljubiti, pri tem pa si manejo dlani ob večanju svojega bančnega računa. Po njunem 

mnenju (opirata se na Lascha in njegovo delo Kultura narcisizma) je vzpon terapije posledica 

izgube verodostojnosti avtoritete v sodobni družbi. Menita, da gre pri sodobnih priročnikih za 

samopomoč (kot tudi v sodobni terapiji) za negovanje narcisizma. Namesto tega bi morali ljudi 

spodbujati, da si zastavijo realne cilje, se naučijo sprejemati odgovornosti in mislijo še na druge, 

ne samo nase. Na drugi strani pa terapiji in priročnikom pripisujeta vlogo, ki jo je Marx 

pripisoval religiji – opij za ljudstvo – saj je bolje, da ljudje berejo knjige o izboljšanju sebe, kot 

pa da bi dvomili o svojih voditeljih ali obstoječem sistemu, ki ga vodijo. Stare vrednote (razum, 

čast, odgovornost, empatija) so zamenjale nove (privlačnost, slava, denar) in če želimo biti v 

sodobnem svetu uspešni, moramo pridobiti slednje. Kot glavno kritiko žanra navajata 

prelaganje krivde oz. odgovornosti na posameznika, kar posameznika sili, da se vseskozi 

ocenjuje in v sebi išče razloge, zakaj mu je spodletelo.  

 

Vendar ni zgolj kritika prisotna v njunem prispevku. Avtorja poudarjata, da je v poplavi 

priročnikov za samopomoč tudi kakovostna literatura. Po njunem mnenju postajajo knjige (ki 

jih uvrščata med kakovostne) za samopomoč vedno boljše, tudi med slovenskimi avtorji 

(Andrej Perko in Zoran Milivojević). Rugelj dodaja, da je konkretna izkušnja nekoga, ki je šel 

čez podobne probleme in jih ozavestil v pisni obliki še vedno najbolj učinkovit način (seveda v 

primeru, da ne gre za tako hudo težavo, ki bi potrebovala strokovno medicinsko pomoč). 

(Rugelj in Štaudohar, 2013) 

 

V tem poglavju smo predstavili dogajanju ne področju new age-a, polja samopomoči in 

priročnikov za samopomoč v Sloveniji. Največji izziv je bil pomanjkanje relevantne 



Furman, Anja. 2018. »Samopomoč kot del popularne kulture.« Magistrska naloga študijskega programa druge 

stopnje., Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. 

 

54 

 

(strokovne) literature in raziskav s preučevanega področja. Na podlagi uporabljenih virov smo 

ugotovili, da so priročniki za samopomoč prisotni med slovenskimi bralci, kar nam je dalo 

zeleno luč za nadaljevanje naše raziskave.  

 

 

6 EMPIRIČNI DEL 

 

6.1 Opredelitev raziskovalnega problema  

 

Po pregledu strokovne literature in že opravljenih raziskav s področja samopomoči smo si 

postavili raziskovalni problem, ki je bil vodilo pri pisanju naloge. Zanimajo nas polje 

samopomoči ter poznavanje in razširjenost priročnikov za samopomoč med Slovenci. Glede na 

razširjenost žanra in vedno večjo javno izpostavljenost avtorjev, samooklicanih strokovnjakov 

v Sloveniji, nas bo zanimalo, kaj so razlogi branja tovrstne literature, ali bralci selektivno 

sprejemajo informacije, ki jih literatura ponuja, ali so kritični do prebranega in kakšne rezultate 

jim branje žanra daje.  

 

6.2 Raziskovalni vprašanji in hipoteze 

 

Raziskovanje se prične z izbiro področja raziskovanja, nadaljuje se iskanje problema znotraj 

izbranega področja, sledi pa oženje teme raziskovanja, ki jo opredelimo s pomočjo glavnega 

raziskovalnega vprašanja (Lamut in Macur, 2012). Po kritičnem pregledu literature in 

relevantnih raziskav smo na podlagi pridobljenega znanja oblikovali naslednji raziskovalni 

vprašanji in hipoteze: 

 raziskovalni vprašanji: 

V1: Kaj je vzrok uporabe tovrstnih priročnikov? 

V2: Kakšni so rezultati uporabe tovrstnih priročnikov? 

 hipoteze: 

H1: V Sloveniji je prisotna uporaba različnih priročnikov za samopomoč.  

H2: Uporaba priročnikov za samopomoč je v Sloveniji prisotna v večjem delu med ženskami.  

H3: Opaža se stopnja povezanosti dosežene izobrazbe bralca/-ke z uporabo tovrstnih 

priročnikov.  

H4: Bralci priročnikov za samopomoč uporabljajo tudi druge oblike samopomoči. 



Furman, Anja. 2018. »Samopomoč kot del popularne kulture.« Magistrska naloga študijskega programa druge 

stopnje., Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. 

 

55 

 

6.3 Namen in cilji raziskave  

 

Namen naloge je raziskati področje samopomoči in branja priročnikov za samopomoč. V nalogi 

smo z analizo strokovne literature opisali stanje na tem področju, z empiričnim delom naloge 

pa želimo raziskati, kakšno je stanje med bralci tovrstnih priročnikov med Slovenci. Zanimalo 

nas bo predvsem, kdo so bralci (spol, starost, izobrazba, zakonski stan), zakaj posegajo po 

tovrstni literaturi in ali ima branje priročnikov za samopomoč med Slovenci tudi uporabno 

znanje.   

 

Cilji naloge: 

Ugotoviti prisotnost priročnikov za samopomoč v slovenskem prostoru.  

Ugotoviti pogostost uporabe priročnikov za samopomoč med Slovenci. 

Raziskati vzroke za uporabo priročnikov za samopomoč. 

Ugotoviti rezultate uporabe priročnikov za samopomoč med bralci le-teh. 

 

6.4 Metodologija  

 

Na podlagi kritičnega pregleda in analize sekundarnih virov (monografij, strokovnih člankov 

in že obstoječih raziskav) s področja samopomoči in priročnikov za samopomoč, ki smo jih 

pridobili preko knjižničnega sistema Cobiss, informacijskega vira mEga iskalnik NUK in 

Googlovega učenjaka, smo si postavili dve raziskovalni vprašanji in štiri hipoteze, kar zahteva 

uporabo tako kvalitativne (intervju) kot tudi kvantitativne metode (anketni vprašalnik). 

Kvantitativna metoda nam bo omogočila vpogled v morebitno medsebojno povezanost 

spremenljivk, s kvalitativno metodo pa bomo dobili globlji vpogled v raziskovano področje. V 

empiričnem delu naloge želimo s pomočjo kvalitativne in kvantitativne metode preučiti in 

prikazati, ali so priročniki za samopomoč prisotni tudi med slovenskimi bralci oz. v kolikšni 

meri. Podrobneje nas bo zanimalo, kdo so tipični bralci (spol, starost in izobrazba), kaj je 

njihova motivacija za branje teh priročnikov, način branja in rezultati oz. učinkovitost 

tovrstnega žanra.  

 

6.5 Kvantitativno raziskovanje 

 

Anketni vprašalnik »je merski instrument kvantitativne oz. pozitivistične metodologije. (...) 

Hipoteze, izpeljane iz glavnega raziskovalnega vprašanja, morajo biti v obliki spremenljivk 
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vključene v vprašalnik« (Lamut in Macur 2012, 158). Skrbno smo oblikovali anketni vprašalnik 

(Priloga 1) in ga s pomočjo spletne aplikacije 1ka oblikovali v spletno anketo. Po podatkih 

Statističnega urada Republike Slovenije (2017) je bilo v prvi četrtini leta 2017 med osebami, 

starimi 16–74 let, 79 % takih, ki so uporabljali internet (redni uporabniki interneta) – smotrna 

uporaba spletne ankete. Pri oblikovanju vprašalnika smo skušali biti čim bolj objektivni. 

Vprašalnik je sestavljen iz štirinajstih vprašanj. Najprej smo postavili demografska vprašanja, 

sledita vprašanji, ki sta ključni za nadaljevanje ankete. Prvo vprašanje preverja, ali je 

anketiranec že slišal za priročnike za samopomoč, in drugo, kako pogosto jih bere.  

 

Anketni vprašalnik smo oblikovali v spletno anketo s pomočjo spletne aplikacije 1ka. Pred 

aktivacijo ankete smo opravili tri testne vnose, ki so nam pokazali, da anketa deluje v celoti in 

da so pogoji v anketi ustrezno zastavljeni. Prav tako smo se odločili, da vprašalnik pošljemo 

trem osebam in se s tem prepričali o razumljivosti in ustreznosti postavljenih vprašanj. 

Vprašalnik je bil pred objavo/aktivacijo spletne ankete tudi lektoriran.  

 

6.5.1 Postopek zbiranja podatkov 

 

Povezavo do spletne ankete smo objavili na osebnem Facebook profilu, za pomoč smo se 

obrnili tudi na Fakulteto, ki je povezavo do spletne ankete preko elektronske pošte poslala 

študentom Fakultete za uporabne družbene študije. V raziskavo smo želeli vključiti odrasle med 

20 in 60 let, zato se nam je spletna anketa zdela primeren način zbiranja podatkov. Anketirance 

smo pridobili s pomočjo samoizbirnega vzorca. S pomočjo anketnega vprašalnika smo pridobili 

podatke o poznavanju in uporabi priročnikov za samopomoč med Slovenci. V našem primeru 

smo uporabili raziskavo, ki temelji na širokem vzorčenju (Lamut in Macur, 2012), saj nas je 

zanimala značilnost, ki pripada večjemu število ljudi. 

 

6.5.2 Predstavitev uporabljenih metod raziskovanja za dokazovanje hipotez 

 

V nalogi smo si postavili naslednje hipoteze:  

H1: V Sloveniji je prisotna uporaba različnih priročnikov za samopomoč.  

H2: Uporaba priročnikov za samopomoč je v Sloveniji prisotna v večjem delu med ženskami.  

H3: Opaža se stopnja povezanosti dosežene izobrazbe bralca/-ke z uporabo tovrstnih 

priročnikov.  

H4: Bralci priročnikov za samopomoč uporabljajo tudi druge oblike samopomoči. 
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Kvantitativno analizo smo izvedli s pomočjo statističnega programa PSPP. Za dokazovanje 

hipotez smo v nalogi uporabili naslednje metode (povzeto po Ambrož in Colarič-Jakše, 2015): 

Univariatna (desktiptivna) statistična metoda je analiza ene spremenljivke. Tukaj so za nas bile 

pomembne frekvence in delež posamezne spremenljivke (v primeru nominalnih spremenljivk) 

ter mera srednje vrednosti, ko je bila spremenljivka številska.  

– Aritmetična sredina (ali povprečje), ki predstavlja povprečje niza podatkov, to je 

povprečje podatkov v določeni populaciji, je zanesljiva, v kolikor so podatki v 

populaciji, ki jo proučujemo, vsaj približno normalno porazdeljeni.  

– Standardni odklon je kvadratni koren variacije, ki nam pove, kakšna je razpršenost 

podatkov.  

– Koeficient asimetričnosti in sploščenosti; v primeru, ko se podatki ne razporedijo 

normalno, govorimo o asimetrični in o sploščeni porazdelitvi. Koeficient sploščenosti 

in asimetričnosti sta v primeru normalne porazdelitve enaka 0. Ta dva koeficienta nam 

povesta, za koliko se dejanska porazdelitev podatkov razlikuje od normalne.  

 

Za bivariatno analizo smo uporabili (povzeto po  Ferligoj, Lozar Manfreda in Žiberna):  

– Hi-kvadrat test (za preizkus hipoteze neodvisnosti); ta test sloni na primerjavi empiričnih 

(dejanskih) frekvenc s frekvencami, kakršne bi bile v primeru nepovezanosti (teoretične 

frekvence). Če je razlika med frekvencami zadostna (takrat je χ 2 > 0), lahko sklepamo, da 

obstaja povezanost spremenljivk na populaciji. Za preverjanje domnev si postavimo testno 

(H0) hipotezo:  

H0: Spremenljivki nista povezani. 

χ2=0  (Ni razlik med empiričnimi in teoretičnimi frekvencami).  

H1: Spremenljivki sta povezani.         

χ2>0  So razlike med empiričnimi in teoretičnimi frekvencami. 

Pri tem določimo kritično območje, to je območje zavračanja ničelne domneve. Kadar 

eksperimentalna vrednost pade v kritično območje, lahko ničelno domnevo (H0) zavrnemo.  

Za preverjanje stopnje povezanosti spremenljivk pa smo uporabili Cramerjev α. Rezultate testa 

interpretiramo na naslednji način: 

0.05 < α < 0.3 šibka povezanost  

0.3 < α < 0.6   srednje močna povezanost   

0.6 < α < 1      močna povezanost 

Za izvedbo analize smo uporabili računalniški program za obdelavo podatkov PSPP (Kožuh, 

2012).  
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6.5.3 Opis vzorca 

 

Demografski podatki o anketiranih 

 

Graf 6.1 Anketiranci po spolu 

 

Vir: Furman, lastna raziskava (2018). 

 

V našo raziskavo je bilo vključenih 393 anketirancev, od tega je bilo 346 žensk, kar je 93 % 

anketiranih, in 29 moških, kar je 7 % anketiranih.  

 

Graf 6.2: Starostna sestava anketirancev 

 

Vir: Furman, lastna raziskava (2018). 

 

Največ anketirancev sodi v starostno skupino 30–40 let (39 %), sledijo anketiranci iz starostne 

skupine 20–30 let (29 %), 40–50 let (17 %)  in najmanj v skupino 50–60 let (15 %).  
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Graf 6.3: Najvišja dosežena izobrazba anketirancev 

 

Vir: Furman, lastna raziskava (2018). 

 

Največji del anketiranih ima zaključeno visokošolsko/univerzitetno izobrazbo (49 %), sledijo 

anketiranci z zaključeno srednjo strokovno/poklicno šolo in srednjo splošno/gimnazijo (41 %), 

na tretjem mestu je število anketirancev z zaključeno podiplomsko stopnjo izobrazbe (9 %), 

najmanj anketirancev ima zaključeno le osnovno šolo (1 %).  

 

Graf 6.4: Zakonski stan anketirancev 

 

Vir: Furman, lastna raziskava (2018). 

 

Med anketiranci je bilo 23 % samskih, 6 % ločenih, 70 % anketirancev je poročenih ali v 

izvenzakonski zvezi in 1 % ovdovelih. Na vprašanje niso odgovorili štirje anketiranci.  

 

6.5.4 Opis spremenljivk 

 

SPOL: moški (vrednost 1) in ženski (vrednost 2). Spremenljivka je nominalna. 
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V2: STAR: Starostna skupina. Tukaj so bile na izbiro štiri starostne skupine, in sicer 20–30 let 

(vrednost 1), 30–40 let (vrednost 2), 40–50 let (vrednost 3) in 50–60 let (vrednost 4). 

Spremenljivka je numerična. 

V3: Najvišja stopnja dosežene izobrazbe. Anketiranci so izbrali med štirimi možnimi odgovori, 

in sicer osnovna šola (vrednost 1), srednja strokovna/poklicna šola ali srednja 

splošna/gimnazija (vrednost 2), visokošolski program/univerzitetna izobrazba (vrednost 3) in 

podiplomska (vrednost 4).  

V4: Kakšen je vaš zakonski stan? Samski/samska (vrednost 1), poročen/-a ali v izvenzakonski 

skupnosti (vrednost 2), ločen/-a (vrednost 3) in vdovec/vdova (vrednost 4).  

V5: Ali ste že slišali za priročnike za samopomoč? Da (vrednost 1) ne (vrednost 2). 

Če so anketiranci izbrali vrednost 2 (ne), se je anketa za njih končala, če pa so izbrali vrednost 

1 (da), pa se je anketa za njih nadaljevala. 

V6: Kako pogosto bi ocenili, da jih berete? Tukaj so izbirali med tremi ponujenimi odgovori, 

in sicer sem že slišal/-a zanje, vendar jih ne berem (vrednost 1), občasno, nekajkrat na leto 

(vrednost 2), pogosto, večkrat na mesec (vrednost 3). Če so anketiranci izbrali vrednost 1, se je 

anketa za njih zaključila, pri izbiri vrednosti 2 in 3 pa se je anketa nadaljevala.  

V7: Kje ste se seznanili s priročniki za samopomoč? Anketiranci so izbirali med tremi 

ponujenimi odgovori, in sicer preko prijateljev/znancev/sorodnikov (vrednost 1), preko medijev 

(internet, socialna omrežja, radio, televizija itd.) (vrednost 2), namerno sem iskal/-a tovrstno 

literaturo (vrednost 3).  

V8: Katera področja vas najbolj zanimajo? Tukaj so izbirali med šestimi ponujenimi odgovori 

– možnih je več odgovorov. Lahko pa so izbrali tudi »drugo« (vrednost 7) in sami dopisali 

odgovor. Spremenljivka je nominalna. 

V9: Ali zraven omenjenih priročnikov uporabljate še druge tehnike/metode za premagovanje 

težav oz. izboljšanje kvalitete vašega življenja? Na voljo sta anketirancem bila 2 odgovora, in 

sicer da (vrednost 1) in ne (vrednost 2). Spremenljivka je nominalna.  

V10: Katere? Na to vprašanje so odgovorili anketiranci, ki so pri prejšnjem vprašanju (V9) 

izbrali vrednost 1 (da). Izbirali so med petimi ponujenimi odgovori ali izbrali vrednost 6 (drugo) 

in sami dopisali odgovor. Možnih je bilo več odgovorov. Spremenljivka je nominalna. 

V11: Ali ste kdaj v preteklosti nasvet iz priročnika prenesli tudi v prakso? Da (vrednost 1) in 

ne (vrednost 2). Spremenljivka je nominalna.  

V12: Ste bili pri tem uspešni? Da (vrednost 1) in ne (vrednost 2). Na vprašanje so odgovarjali 

le anketiranci, ki so pri prejšnjem vprašanju (V11) izbrali vrednost 1 (da).  
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V13: So vam priročniki za samopomoč edini vir tovrstnih nasvetov ali ste se kdaj po nasvet 

obrnili tudi na strokovnjaka (svetovalec, psiholog, psihiater, zdravnik ali drugo strokovno 

usposobljeno osebje)? Da (vrednost 1) in ne (vrednost 2).  

V14: Bi morda želeli sodelovati v nadaljevanju raziskave na področju razširjenosti priročnikov 

za samopomoč med slovenskimi bralci? Ne (vrednost 1) in da (vrednost 2). Če so anketiranci 

izbrali vrednost 2 (da), smo jih prosili, da dopišejo naslov svoje e-pošte.  

 

6.6  Kvalitativna paradigma 

 

Odgovore na raziskovalni vprašanji smo pridobili s poglobljenim pogledom v določeno skupino 

ljudi – izvedba 12 intervjujev – standardizirani polstrukturirani intervju. Za analizo tekstov smo 

uporabili odprto kodiranje.  

 

6.6.1 Način zbiranja podatkov, omejitve in vprašanje objektivnosti 

 

Pri izbiranju vključenih enot v raziskavo smo uporabili tako imenovano »namensko vzorčenje 

in samoizbirni vzorec« (Lamut in Macur 2012, 119–121). Intervjuvanci so bili posamezniki, ki 

so prebrali vsaj en priročnik za samopomoč, stari med 20 in 60 let (namensko vzorčenje). 

Vprašalnik je bil poslan na 56 naslovov e-pošte, ki so jih anketiranci vnesli pri zadnjem 

vprašanju, kot potrditev sodelovanja v nadaljevanju raziskave (samoizbirni vzorec). Na naš 

spletni naslov smo dobili 9 izpolnjenih intervjujev. Dodatno smo še osebno opravili 3 intervjuje. 

Vprašanja za osebni in spletno posredovani intervju so bila enaka.  

 

Vprašalnik (Priloga 2) je bil sestavljen iz štirih sklopov, in sicer nas je zanimala seznanjenost 

s priročniki, vzroki za (prvo in nadaljnje) branje, način branja in posledice/učinkovitost 

priročnikov za samopomoč med bralci. Na naš spletni naslov smo dobili 9 izpolnjenih 

vprašalnikov. Vsi vprašalniki so bili v celoti izpolnjeni. Vso besedilo smo le tehnično oblikovali 

in lektorirali, drugih sprememb v besedila nismo vnašali. Tri intervjuje pa smo opravili osebno. 

Pogovore smo posneli, po zaključnih intervjujih smo naredili transkript, kjer smo uporabili le 

relevantne dele pogovora (uvodni pogovor ni imel vpliva na našo raziskavo kot tudi zaključni 

del ne, zato ju v transkript nismo vključili). Besedilo smo iz narečja in pogovornega jezika 

slovnično pravilno zapisali, drugih sprememb v besedilo nismo vnašali. Ker so bila vprašanja 

za osebni intervju enaka tistim, ki smo jih v obliki vprašalnika intervjuvancem posredovali 
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preko spletne pošte, smo analizo besedil združili. Za analizo besedil smo uporabili odprto 

kodiranje.  

 

Pri kvalitativnem raziskovanju smo naleteli na težavo pomanjkanja že obstoječih relevantnih 

raziskav v Sloveniji, ki bi jih lahko uporabili za primerjanje z našimi rezultati. Prav tako nam 

je raziskovanje otežila neodzivnost anketirancev, ki so nam v spletni anketi na zadnje vprašanje 

pritrdili, da želijo sodelovati v nadaljnji raziskavi na obravnavanem področju. Izmed 56 

anketirancev, ki so potrdili sodelovanje, je izpolnjen vprašalnik vrnilo le devet intervjuvancev, 

le trije pa so bili pripravljeni sodelovati v osebnem intervjuju.  

 

Kot navaja Flere (2000), je za družboslovno raziskovanje pomembno, da se raziskovalec 

izogiba nekritičnim vrednotnim stališčem in predsodkom ter stereotipom. Pri oblikovanju 

vprašanj za intervju smo skušali ostati čim objektivnejši, vprašanja smo skušali pustiti kar se 

da odprta. Le v določenih primerih, kadar se nam je zdelo, da je vprašanje morda nekoliko 

preširoko, smo ga dopolnili s podvprašanjem. Intervjuvancev nismo skušali usmerjati v podanih 

pogovorih. Zavedamo se, da obravnavamo izredno zasebno in subjektivno področje, zato smo 

intervjuvancem večkrat ponovili, da jim zagotavljamo, da je intervju povsem anonimen in da 

njihovih imen in ostalih osebnih podatkov ne bomo nikjer objavljali.  

 

6.6.2 Predstavitev uporabljenih metod kvalitativnega raziskovanja 

 

»Odprto kodiranje je postopek razčlenjevanja, pregledovanja, primerjanja, konceptualiziranja 

oziroma oblikovanja pojmov iz skupnega transkripta oziroma iz enot kodiranja in vsebuje tri 

različne postopke: pripisovanje pojmov empiričnemu gradivu, združevanje (vsebinsko) 

sorodnih pojmov v kategorije ter analizo značilnosti pojmov in kategorij« (Mesec, 1997).  

 

Podatke smo uredili v tabelo (Priloga 3), in sicer smo v levi stolpec prepisali odgovore 

(transkript intervjujev – enote), v desnega (sredinskega) pa smo vpisovali pojme (dele 

odgovorov, ki so bili na podlagi pregleda strokovne literature relevantni za našo raziskavo). Pri 

prepisovanju podatkov smo želeli ohraniti anonimnost posameznikov vključenih v raziskavo, 

zato odgovorov nismo imensko označevali, ampak le s črkami (tako so na primer vsi odgovori 

enega intervjuvanca predstavljeni pod isto črko). Za boljšo preglednost in lažje urejanje smo si 

pomagali tudi z barvnim označevanjem dela besedila (pojmov). Sledilo je (tretja raven 
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kodiranja – skrajno desni stolpec) združevanje pojmov oziroma kategoriziranje. Na podlagi 

urejenih tabel smo oblikovali končne teorije. 

 

Raziskovalni vprašanji, na kateri smo iskali odgovore, sta: 

V1: Kaj je vzrok uporabe tovrstnih priročnikov? 

V2: Kakšni so rezultati uporabe tovrstnih priročnikov? 

 

6.7 Rezultati in interpretacija 

 

6.7.1 Rezultati in interpretacija kvalitativnih podatkov  

 

V Prilogi 3 (Tabela 10.1) so predstavljene ključne ugotovitve, do katerih smo prišli s pomočjo 

opravljenih intervjujev. Tabela je razdeljena na tri ravni. Prva predstavlja odgovore 

intervjuvancev, ki smo jim pripisali isti pojem. Druga raven predstavlja pojme in tretja raven 

kategorije, ki jih je v našem primeru šest: poznavanje priročnikov za samopomoč, 

razlogi/motivi za prvo branje, motivacija za (nadaljnje) branje, način in tehnike branja, 

učinkovitost/uporabnost in vzrok/posledica branja. 

 

6.7.2 Rezultati in interpretacija kvantitativne metode   

 

Univariatna analiza: gre za analiziranje ene spremenljivke. 

 

Graf 6.5: Seznanjenost s priročniki za samopomoč 

 
Vir: Furman, lastna raziskava (2018). 
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Na vprašanje, ali so že slišali za priročnike za samopomoč, je z »da« odgovorilo 329 

anketirancev, kar predstavlja 85 % veljavnih odgovorov, z »ne« pa je odgovorilo 29 

anketirancev, kar je 15 % anketirancev. Za slednje se je anketa s tem vprašanjem tudi zaključila.  

 

Graf 6.6: Pogostost branja priročnikov za samopomoč med anketiranci 

 

Vir: Furman, lastna raziskava (2018). 

 

Izmed vseh anketirancev jih največ priročnike za samopomoč bere občasno, nekajkrat na leto 

(46 %), pogosto, večkrat na mesec jih bere 19 % anketirancev, ostalih 35 % vprašanih pa je za 

priročnike samo slišalo, berejo pa jih ne – za te se je s tem odgovorom anketa zaključila.  

 

Univariatna analiza nam je služila za preverjanje hipoteze H1: 

H1: V Sloveniji je prisotna uporaba različnih priročnikov za samopomoč.  

Na podlagi pridobljenih podatkov lahko potrdimo, da je v Sloveniji prisotna uporaba različnih 

priročnikov za samopomoč, saj jih (pogosto ali redno skupaj) bere kar 54 % anketirancev. 

Hipotezo lahko dodatno potrdimo s podatki Mladinske knjige (Perko, 2014), saj je prodaja 

žanra že leta konstantna (povprečno na leto prodajo okoli 2500 izvodov tega žanra). 

 

Bivariatna analiza: analizo uporabimo za raziskovanje povezovanja dveh (nominalnih) 

spremenljivk. Pri tem nas je zanimalo, ali sta spremenljivki statistično značilno povezani. 

Rezultate ankete smo za lažjo predstavo grafično prikazali  in jih zapisali v kontingenčno tabelo 

(dvodimenzionalno frekvenčno porazdelitev v odstotkih). Za preverjanje povezanosti 

spremenljivk smo uporabili Hi-kvadrat test, saj gre v naših primerih za preverjanje povezanosti 

dveh nominalnih spremenljivk. Za preverjanje naše hipoteze smo si v vseh primerih postavili 

testno H0 hipotezo. Prav tako smo za preverjanje stopnje povezanosti spremenljivk izračunali 
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Cramerjev α. Rezultate Pearsonovega Hi-kvadrata in Cramerjev α smo predstavili v 

kontingenčni tabeli zraven ostalih podatkov. 

 

Preverjanje povezanosti spremenljivke SPOL in spremenljivke V5 

 

Graf 6.7: Seznanjenost anketirancev s priročniki glede na spol 

 

Vir: Furman, lastna raziskava (2018). 

 

Med anketiranci je za priročnike slišalo že 57 % moških in 87 % anketiranih žensk.  

 

H0: Med spolom in seznanjenostjo s priročniki za samopomoč ne obstaja povezava.  

H2: Uporaba priročnikov za samopomoč je v Sloveniji prisotna v večjem delu med ženskami. 

Tabela 6.1: Hi-kvadrat test za preizkus hipoteze neodvisnosti SPOL*POZNAVANJE 

SPOL POZNAVANJE SKUPAJ 

DA NE 

MOŠKI 57 % 43 % 100 % 

ŽENSKE 87 % 13 % 100 % 

Pearsonov Hi-

kvadrat 

 18,40 

SIGNIFIKANCA  0,000 

Cramerjev α   0,22 

Vir: Furman, lastna raziskava (2018). 

 

Na podlagi opravljenega testa vidimo, da je Hi-kvadrat večji od nič (18,40), kar nakazuje na 

povezanost spremenljivk. Podatki kažejo, da je sig(0,000)<0.05, kar pomeni, da lahko H0 

zavrnemo in s tem potrdimo, da obstaja povezava med analiziranima spremenljivkama (spol in 

poznavanje priročnikov za samopomoč). Cramerjev α znaša le 0,22, kar pomeni, da sta 

spremenljivki šibko povezani.  
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Preverjanje povezanosti spremenljivke SPOL in spremenljivke V6 

 

Graf 6.8: Branje priročnikov glede na spol 

 
Vir: Furman, lastna raziskava (2018). 

 

Med moškimi anketiranci jih je 13 % odgovorilo, da je za priročnike samo slišalo, 81 %, da jih 

bere občasno, in 6 % redno. Med ženskami je 36 % anketirank odgovorilo, da so za priročnike 

slišale, jih pa ne berejo,  44 % anketirank jih bere občasno in 20 % pogosto.  Iz podatkov lahko 

povzamemo, da večji delež moških bere priročnike za samopomoč (občasno ali redno) kot 

žensk.  

 

Tabela 6.2: Hi-kvadrat test za preizkus hipoteze neodvisnosti SPOL*BRANJE 

SPOL BRANJE SKUPAJ 

SLIŠAL, 

VENDAR 

NE BEREM 

REDKO, 

OBČASNO 

POGOSTO, 

VEČKRAT 

NA 

MESEC 

MOŠKI 13 % 81 % 6 % 100 % 

ŽENSKE 36 % 44 % 20 % 100 % 

Pearsonov Hi-

kvadrat 

 8,31 

SIGNIFIKANCA  0,016 

Cramerjev α  0,10 

Vir: Furman, lastna raziskava (2018). 

 

Iz rezultatov lahko razberemo, da je Hi-kvadrat večji od nič (8,31), kar nakazuje na povezanost 

preučevanih spremenljivk. Prav tako lahko vidimo, da je sig(0,016)<0,05, kar pomeni, da lahko 

ponovno zavržemo H0 in s tem potrdimo, da obstaja povezanost med spolom in pogostostjo 
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branja priročnikov za samopomoč. Cramerjev α ponovno pokaže šibko povezanost, saj le-ta 

znaša 0,10. 

 

Preverjanje povezanosti spremenljivke V3 in spremenljivke V6 

 

Graf 6.9: Dosežena stopnja izobrazbe in pogostost branja priročnikov za samopomoč 

 

Vir: Furman, lastna raziskava (2018). 

 

Na podlagi pridobljenih podatkov lahko vidimo, da nihče med anketiranci, ki ima zaključeno 

le osnovno šolo, priročnikov za samopomoč ne bere. Največ anketirancev priročnike bere 

občasno (tako tisti s srednješolsko izobrazbo kot tisti z visokošolsko, univerzitetno in 

podiplomsko izobrazbo), med rednimi bralci pa jih je največ s srednješolsko izobrazbo. Na 

podlagi rezultatov opravljene raziskave lahko ugotovimo, da so med (našimi anketiranci) bralci 

priročnikov za samopomoč bolje izobraženi posamezniki. 

 

H0: Stopnja izobrazbe in pogostost uporabe (branje) priročnikov za samopomoč nista povezani 

spremenljivki.  

H3: Opaža se stopnja povezanosti dosežene izobrazbe bralca/-ke z uporabo tovrstnih 

priročnikov. 

 

Na podlagi rezultatov (Tabela 6.3) vidimo, da je Hi-kvadrat večji od nič (7,93), kar nakazuje 

na povezanost spremenljivk, Cramerjev α (0,10) pa nakazuje na šibko povezanost spremenljivk. 

Vendar statistična značilnost znaša 0,24 (kar je večje od 0,05), zato ugotovitve ne moremo 

posploševati, saj bi pomenilo preveliko tveganje, da smo sprejeli napačno hipotezo.  
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Tabela 6.3: Hi-kvadrat test za preizkus hipoteze neodvisnosti IZOBRAZBA*BRANJE 

IZOBRAZBA BRANJE 

SLIŠAL, VENDAR 

NE BEREM 

REDKO, 

OBČASNO 

POGOSTO, 

VEČKRAT 

NA 

MESEC 

SKUPAJ 

OŠ 100 % 0 % 0 % 100 % 

SŠ 31 % 45 % 24 % 100 % 

VIS/UNI 36 % 48 % 16 %  

POD.  42 % 42 % 16 % 100 % 

Pearsonov Hi-

kvadrat  

 7,93 

SIGNIFIKANCA  0,24 

Cramerjev α  0,10 

Vir: Furman, lastna raziskava (2018).  

 

Preverjanje povezanosti spremenljivke V6 in spremenljivke V9 

 

Graf 6.10: Uporaba dodatnih tehnik 

 

Vir: Furman, lastna raziskava (2018). 

 

Na podlagi našega vzorca lahko ugotovimo, da tisti, ki priročnike berejo redno (pogosto, 

večkrat na mesec), v večji meri uporabljajo tudi druge tehnike za premagovanje težav in 

izboljšanje kvalitete življenja.  

 

H0: Branje priročnikov za samopomoč in uporaba drugih oblik za samopomoč nista povezani 

spremenljivki.  

H4: Bralci priročnikov za samopomoč uporabljajo tudi druge oblike samopomoči. 
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Tabela 6.4: Hi-kvadrat test za preizkus hipoteze neodvisnosti BRANJE *DODATNE 

TEHNIKE 

 BRANJE 

REDKO, 

OBČASNO 

POGOSTO, 

VEČKRAT NA 

MESEC 

SKUPAJ 

DA 68 % 32 % 100 % 

NE  92 % 8 % 100 % 

SKUPAJ 71 % 29 % 100 % 

SIGNIFIKANCA  0,01 

Pearsonov Hi-

kvadrat  

 6,58 

Cramerjev α  0,13 

Vir: Furman, lastna raziskava (2018). 

 

Na podlagi podatkov lahko trdimo, da sta branje priročnikov za samopomoč in uporaba drugih 

oblik samopomoči povezani spremenljivki, prav tako je sigifikanca (0,01) manjša od 0,05, kar 

pomeni, da lahko zavržemo H0 in s tem sprejmemo našo hipotezo. Cramerjev α znaša le 0,13, 

kar pomeni, da sta spremenljivki le šibko povezani.  

 

Ostale ugotovitve kvantitativne analize 

 

Graf 6.11: Način seznanitve 

 

Vir: Furman, lastna raziskava (2018). 

 

Največ anketirancev (38 %) je literaturo iskalo namerno, le odstotek manj anketirancev (37 %) 

se je s priročniki seznanilo preko medijev in najmanj se jih je s priročniki seznanilo preko 

prijateljev, znancev ali sorodnikov (26 % anketirancev).  
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Graf 6.12: Način seznanitve s priročniki glede na spol 

 

Vir: Furman, lastna raziskava (2018). 

 

Rezultati ankete so pokazali, da so se moški anketiranci v največji meri s priročniki seznanili 

preko prijateljev/znancev/sorodnikov, najmanj pa jih je literaturo iskalo namerno. Na drugi 

strani pa so ženske v največji meri literaturo iskale namerno, najmanj pa se jih je s priročniki 

seznanilo preko prijateljev/znancev/sorodnikov.  

 

Graf 6.13: Področje zanimanja 

 

Vir: Furman, lastna raziskava (2018). 

 

Pri tem vprašanju so anketiranci lahko izbrali več odgovorov. Anketirance (skupaj v povprečju) 

najbolj zanimajo eksistenca/duhovnost/osebna rast, sledi iskanje osebnega 

poslanstva/uresničevanje sanj, nato področje medsebojni/partnerski odnosi, vzgoja in 

starševstvo in v najmanjši meri anketiranci prebirajo priročnike s področja službe in denarja.  
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Anketa je pokazala (Tabela 6.5), da moške najbolj zanimajo eksistenca/duhovnost/osebna rast, 

medsebojni/partnerski odnosi in iskanje osebnega poslanstva/uresničevanje sanj. Ženske 

podobno kot moške najbolj zanimajo eksistenca/duhovnost/osebna rast, sledi pa iskanje 

osebnega poslanstva/uresničevanje sanj, medsebojni/partnerski odnosi.  

 

Graf 6.14: Uporaba dodatnih tehnik 

  

Vir: Furman, lastna raziskava (2018). 

 

Med tehnikami, ki jih zraven branja priročnikov za samopomoč anketiranci uporabljajo za 

premagovanje težav oziroma dvig kakovosti življenja, je na prvem mestu joga/meditacija, 

sledijo afirmacije/vizualizacije/druge metode kreiranja, poslušanje motivacijskih govorov, 

osebno svetovanje, drugo (anketiranci so dopisali sami) in v najmanjši meri vedeževanje. 

Odgovori pod »drugo« so zapisani v Tabeli 6.6. 

 

Izmed vseh anketirancev jih je kar 94 % nasvet iz priročnika preneslo v prakso. Izmed njih je 

bilo 95 % pri tem tudi uspešnih.  

 

Graf 6.15: Branje priročnikov in dodatna strokovna pomoč 

 
Vir: Furman, lastna raziskava (2018).  
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Med anketiranci, ki občasno prebirajo priročnike, je pomoč pri strokovnjaku iskalo  

53 %, med tistimi, ki so odgovorili, da priročnike prebirajo redno, pa se je na strokovnjaka 

obrnilo 58 % anketirancev.  

 

Tabela 6.5: Področje zanimanja glede na spol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Furman, lastna raziskava (2018). 

 

Tabela 6.6: Dodatne tehnike 

Tehnike:   Frekvenca 

Osebna rast 2 

Eft/tapkanje 5 

Energetsko zdravljenje,  

vodniki in energija 

6 

Pogovor z bližnjo osebo 3 

Narava in rekreacija 15 

Reiki 5 

Psihoterapija 3 

NLP tehnike 1 

Vera 1 

Vse našteto 2 

Vir: Furman, lastna raziskava (2018). 

 

 

SPOL 

 

PODROČJE 

MOŠKI ŽENSKE 

Eksistenca/duhovnost/osebna rast 9 158 

Služba in denar 2 19 

Medsebojni/partnerski odnosi 5 108 

Vzgoja in starševstvo 3 66 

Iskanje osebnega 

poslanstva/uresničevanje sanj 

4 122 

Premagovanje osebne stiske 

(žalovanje, ločitev, izguba službe) 

3 53 

Drugo (dopišite) 1 7 
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7 SKLEP IN UGOTOVITVE – odgovori na raziskovalni vprašanji, 

potrditev/zavrnitev hipotez 

 

 

Na začetku našega raziskovanja smo si postavili štiri hipoteze in dve raziskovalni vprašanji, na 

kateri lahko sedaj, po opravljeni kvalitativni in kvantitativni analizi, tudi odgovorimo oziroma 

jih potrdimo ali ovržemo.  

 

Rezultati kvantitativne analize so pokazali, da so Slovenci v veliki meri seznanjeni s priročniki 

(85 % anketirancev je odgovorilo, da so zanje že slišali), prav tako je velik del vprašanih  

(65 %) odgovorilo, da priročnike občasno oz. redno berejo. S tem lahko potrdimo našo prvo 

hipotezo, da so priročniki za samopomoč prisotni med slovenskimi bralci. S tem lahko 

Slovenijo vključimo v trend prisotnosti popularne psihologije in polja samopomoči v družbi.  

 

Rezultati kvantitativne analize so prav tako pokazali, da je največ anketirancev tovrstno 

literaturo iskalo namerno (38 %), le odstotek manj anketirancev se je z omenjenim žanrom 

seznanil preko medijev, najmanj pa jih je za te priročnike slišalo od 

prijateljev/znancev/sorodnikov. Na tej točki smo prav tako prišli do ugotovitve, da se rezultati 

bistveno razlikujejo med moškimi in ženskami, saj so v največji meri ženske priročnike iskale 

namerno in preko interneta, moški pa so se v največji meri z njimi seznanili preko medijev in  

prijateljev/znancev/sorodnikov. Rezultati pokažejo podobne rezultate, kot jih je pokazala 

ameriška raziskava (Mclean in Kapell, 2015), in sicer da med ameriškimi bralci ženske bolj 

namerno iščejo literaturo in se z njo v veliki meri seznanijo tudi preko medijev (v večini 

interneta), medtem pa se moški v večini z njimi seznanijo na priporočilo prijateljev, sorodnikov 

in znancev.  

 

Na osnovi anketnega vprašalnika smo prav tako ugotovili, da anketiranci v največji meri 

prebirajo priročnike s področja eksistence/duhovnosti/osebne rasti, sledita področji iskanje 

osebnega poslanstva/uresničevanje sanj in medsebojni/partnerski odnosi. Anketirance v 

najmanjši meri zanimajo vzgoja in starševstvo, premagovanje osebne stiske, služba in denar ter 

drugo (anketiranci so sami dopisali odgovor). Glede na rezultate ankete ugotovimo, da med 

moškimi in ženskami (vključenimi v našo raziskavo) ne obstaja bistvenih razlik med področji, 

ki jih zanimajo, saj so tako moški kot ženske največ interesa pokazali za ista tri področja, le 
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vrstni red se je nekoliko zamenjal. S tem Slovenci odstopajo od povprečja drugih opravljenih 

in v nalogi obravnavanih raziskav (Mclean in Kapell, 2015), ki so pokazale, da v povprečju 

moški bolj pogosto prebirajo priročnike s področja kariere in denarja, ženske pa najbolj pogosto 

posegajo po priročnikih s področja medsebojnih/partnerskih odnosov.  

 

Predvidevali smo, da bralci priročnikov za samopomoč za premagovanje težav uporabljajo tudi 

druge oblike samopomoči (dodatne tehnike/metode). Kar 88 % anketirancev, ki prebira 

priročnike (občasno ali redno), je odgovorilo, da zraven branja priročnikov uporabljajo tudi 

druge tehnike za premagovanje težav oziroma izboljšanje kvalitete življenja. Med najpogostejše 

uporabljene dodatne tehnike so anketiranci uvrstili jogo, meditacijo, afirmacije, vizualizacije, 

druge tehnike kreiranja,  sledilo je poslušanje motivacijskih govorov (npr. TedTalk), v občutno 

manjšem odstotku sta sledila odgovora osebno svetovanje in drugo (anketiranci so sami dopisali 

odgovor), najmanj pa anketiranci uporabljajo vedeževanje. Na tej točki lahko apliciramo kritiko 

(Ellis, 1993), da predvsem v zadnjem času namesto strokovnih nasvetov tovrstni priročniki 

vsebujejo predvsem prvine new age-a. Prav tako se je pokazalo, da so v tem pogledu bližje 

ruskim bralcem (Salmenniemi, 2017), ki so povedali, da zraven branja priročnikov za 

samopomoč uporabljajo tudi druge oblike samopomoči – dodatne tehnike/metode, in sicer v 

največji meri meditacijo in jogo ter nevrolingvistično programiranje, dihalne vaje in drugo.  

 

V nadaljevanju raziskovanja smo ugotovili, da obstaja statistično značilna povezanost med 

pogostostjo branja in uporabo dodatnih tehnik za premagovanje težav in izboljšanje kakovosti 

življenja. To nam omogoča, da sprejmemo/potrdimo našo hipotezo, da bralci priročnikov za 

samopomoč uporabljajo tudi druge oblike samopomoči (metode/tehnike za premagovanje težav 

in dvig kakovosti življenja). 

 

Na podlagi opravljenih statističnih analiz smo ugotovili, da obstaja statistično značilna 

povezanost med tremi izmed štirih obravnavanih parov spremenljivk. Pearsonov Hi-kvadrat 

nam je pokazal, da obstaja statistično značilna povezanost med spolom in seznanjenostjo s 

priročniki za samopomoč, s čimer smo lahko potrdili, da so ženske v večji meri seznanjene s 

priročniki za samopomoč kot moški. Prav tako obstaja statistično značilna povezanost med 

spolom in branjem priročnikov za samopomoč, kjer pa se je pokazalo, da moški v večji meri 

berejo priročnike (občasno ali redno) kot ženske. S to ugotovitvijo moramo zavrniti našo 

hipotezo, da je branje priročnikov za samopomoč v večji meri prisotno med ženskami kot med 

moškimi.   
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Kljub temu, da je Pearsonov Hi-kvadrat pokazal povezanost med stopnjo izobrazbe in branjem 

priročnikov za samopomoč, pa ugotovitve z našega vzorca ne moremo posploševati na 

populacijo, saj je tveganje, da bi sprejeli napačno hipotezo, preveliko.  

 

Tako smo na podlagi opravljene kvantitativne analize lahko potrdili dve od štirih zastavljenih 

hipotez. 

 

Na podlagi opravljenih intervjujev smo izvedeli, da so naši intervjuvanci (po njihovem mnenju) 

dobro oziroma zelo dobro seznanjeni s priročniki. Prvo branje polovica intervjuvancev 

pripisujejo pojavu določenih težav, kot so duševne težave, osebna stiska, žalovanje ob izgubi 

drage osebe, nizka samopodoba in depresija, stres in težave z otroki. Druga polovica pa je po 

priročniku prvič posegla naključno, iz radovednosti, zaradi študijskih obveznosti, v želji po 

dvigu kvalitete življenja ali iz zanimanja in radovednosti. S temi podatki slovenski bralci 

ponovno odstopajo od povprečnih bralcev v drugih (ameriških in ruskih raziskavah, 

uporabljenih v naši nalogi) raziskavah. Američani kot ključne razloge navajajo vpliv množičnih 

medijev na njihovo samopodobo, sprememb na trgu dela ali  neenakomerno razporejeno delo v 

gospodinjstvu. Med ruskimi bralci pa so najpogostejši razlog družbene spremembe, spremembe 

na področju dela ali želje po spremembi medsebojnih/partnerskih odnosov – le ena izmed naših 

intervjuvank je omenila, da se je s priročniki seznanila po razhodu s partnerjem, kar pomeni, da 

priročnika ni uporabljala v času zveze, ampak za premagovanju stiske po razhodu.  

 

Informacije, ki jih v priročnikih iščejo naši intervjuvanci, bi lahko razdelili v dve skupini. Na 

eni strani imamo intervjuvance, ki iščejo rešitve za svoje težave, kot so premagovanje 

negativnih misli, soočanje s stresom, premagovanje in nadzorovanje izbruhov jeze, 

predelovanje (negativnih) vzorcev. V drugo skupino pa lahko uvrstimo tiste intervjuvance, ki v 

priročnikih iščejo nasvete in načine, kako izboljšati kakovost svojega življenja (kako biti 

najboljša verzija sebe, kako živeti svojo resnico, tehnike za boljše počutje – ustvarjanje 

notranjega miru). Slovenske bralce bi lahko uvrstili pod opredelitev, ki jo navaja Dolby (2008). 

Slednja vidi branje priročnikov za samopomoč kot način ustvarjanja lastne filozofije in kot 

aktivnost, ki posamezniku pomaga razumeti realnost in osebne izkušnje ter naučiti se živeti 

udobno in zadovoljno življenje. 
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Poleg priročnikov intervjuvanci informacije iščejo tudi po spletu, s poslušanjem motivacijskih 

govorov na YouTube kanalu, z obiskom seminarjev in delavnic, pri osebnem zdravniku in 

terapevtu ter z branjem revij, člankov in drugih podobnih knjig.  

 

V nadaljevanju smo se upirali na študijo (Dunbar in Abra, 2007), ki je pokazala, da izobrazba 

ali strokovna usposobljenost posameznika nista pogoj, da lahko izda knjigo za samopomoč 

oziroma da le-ta postane prodajni hit. Prav tako je vprašljiv stil pisanja (Dolby, 2008), ki je med 

avtorji priročnikov za samopomoč na relativno nizki stopnji. Iz tega sledi sklep, da (v 

povprečju) bralcem priročnikov za samopomoč ni prioriteta kakovost pisanja, temveč le 

vsebina. Intervjuvanci v naši raziskavi so potrdili zgoraj navedeni študiji, saj priročnike izbirajo 

predvsem glede na področje, ki jih zanima, glede na avtorja priročnika in po priporočilih. Kot 

način pisanja je le ena izmed intervjuvank omenila, da so ji všeč priročniki, ki so pisani v obliki 

zgodbe, osebne pripovedi, tiste vedno prebere v celoti. Nihče (razen ene intervjuvanke) ni 

omenil pomembnosti izobrazbe ali strokovnih kompetenc avtorja. Ena izmed intervjuvank je 

omenila, da v večini posega po avtorjih s področja psihologije in da tudi preveri izobrazbo 

avtorja. Vsi ostali so avtorja omenili v smislu priporočil oziroma v primeru, ko jim je priročnik 

določenega avtorja všeč, običajno preberejo še ostala njegova dela. V tem pogledu so slovenski 

bralci bližje ameriškim, saj ruski bralci cenijo znanstveni prispevek v priročnikih ter izobrazbo 

in strokovno usposobljenost avtorja (Salmenniemi in Vorona 2014, 54).  

 

Podobno kot v ameriški raziskavi (Mclean, 2013), tudi naši intervjuvanci v večini priročnike 

prebirajo v celoti, razen, če jih kateri del ne zanima, ga izpustijo. V povprečju prebirajo vedno 

nove priročnike na isto temo, hkrati pa se vračajo k priročnikom, ki so jim bili zanimivi in 

uporabni. Nekateri isti priročnik preberejo tudi večkrat, predvsem tiste, ki obravnavajo teme, ki 

jih resnično zanimajo. V povprečju intervjuvanci nimajo posebnih načinov/tehnik branja. Nekaj 

si jih podčrta/izpiše za njih pomembne informacije, drugi priročnik najprej v grobem preletijo 

in ga nato v miru preberejo od začetka do konca, spet tretji pa se po branju še vrnejo k 

poglavju/delu, ki se jim je zdel posebno zanimiv ali uporaben.  

 

Intervjuvanci so povedali, da gre v neki meri tako za splošno kot usmerjeno branje. Po 

priročnikih pa pogosteje posežejo v času težav, vendar priročnike prebirajo tudi takrat, ko ne 

potrebujejo konkretnih nasvetov/pomoči.  
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V tovrstnih priročnikih gre, predvsem v sodobnem času, za pisanje osebne zgodbe in načinov, 

kako je posameznik presegel določene izzive v svojem življenju, s čimer se lahko vsaj delno 

poistoveti skoraj vsak bralec (Črnič, 2012). Zaradi njihove uspešne razrešitve neugodne 

situacije dajejo bralcu upanje in optimizem za izboljšanje lastnega življenja (če je uspelo 

njej/njemu, lahko tudi meni). Prav tako avtorji v priročnikih ne navajajo ustreznih strokovnih 

raziskav (Dunbar in Abra, 2007). Informacije pogosto črpajo iz svoje vsakodnevne prakse in 

izkušenj, nekaj jih navaja svoje in podobne raziskave, vendar v zelo omejenem obsegu. 

Obravnavani žanr tako pogosto temelji na anekdotah. Intervjuvanci v naši raziskavi se v veliki 

meri poistovetijo/identificirajo z napisanim, saj menijo, da so tiste knjige najbolj uporabne, saj 

je nekdo premagal isto ali vsaj podobno težavo, kot jo imajo sami, in jim s tem daje dodatno 

motivacijo/upanje, da bo uspelo tudi njim – podobne rezultate je pokazala tudi ameriška 

raziskava (Grodin, 1991).) Ljudje so pripravljeni sprejeti avtorjevo osebno zgodbo o uspehu 

kot dokaz za uspešnost tehnik in metod, navedenih v priročnikih (Polivy in Herman, 2002). 

Vendar je na tej točki potrebno dodati, da so intervjuvanci povedali, da v večini o uporabi 

nasveta v priročniku razmišljajo že ob samem branju. Povedali so, da skušajo prenesti nasvete 

iz priročnika, za katere ocenijo, da bi jim lahko pomagali, tudi v prakso. Ne sprejmejo vseh 

nasvetov v priročniku, uporabijo le tiste, ki se jim zdijo izvedljivi in uporabni za njih. Ena 

intervjuvanka je povedala, da se ji zdi pomembno, da ima znanje spravljeno nekje v podzavesti, 

in ko se pojavi situacija, ve, kako odreagirati.  

 

Intervjuvanci ocenjujejo, da jim priročniki nudijo informacije, ki jih iščejo. Menijo, da je zraven 

psihoterapije to eden najpomembnejših virov informacij. Podobno kot ameriškim bralcem 

(Grodin, 1991) tudi slovenskim ni bilo dovolj branje le enega samega priročnika. Kot so 

povedali intervjuvanci, so bili sprva skeptični do informacij, želeli so jih preveriti tudi v drugi 

relevantni literaturi ali na spletu, posegali so po novih priročnikih, da bi si pridobili čim več 

informacij o določenem področju/temi/težavi. S tem lahko slovenske bralce priročnikov (naše 

intervjuvance) uvrstimo med selektivne bralce, ki vsebine priročnika ne sprejmejo v celoti, 

ampak sprejmejo le dele, za katere ocenijo, da so zanje pomembne in izvedljive. Ena izmed 

intervjuvank je omenila, da tehnika, ki je pomagala nekomu drugemu, ne pomeni, da bo 

primerna tudi za njo, da mora vsak posameznik zase ugotoviti, kaj mu ustreza, pomaga.  

 

Sporočila, ki jih intervjuvanci najdejo v prebranih priročnikih, so raznovrstna; in sicer 

motivacija za napredek, delo na sebi, spodbujanje k aktivnemu življenju, prihodnost je v tvojih 

rokah, sreča je v naših rokah, sprejetje sebe v celoti, sprejemanje odgovornosti za svoje misli, 
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življenje, sprejemanje ženske lepote. Na tej točki se pokaže možnost lastne interpretacije 

sporočila/vsebine priročnika (Ellis, 1993), za kar so strokovnjaki izrazili zadržke in skrb. 

Posameznik si lahko brez strokovnega nadzora in strokovno vodene terapije povsem po svoje, 

predvsem pa napačno, razlaga tehnike, opisane v priročniku, ki so lahko zaradi tega bolj 

škodljive kot pa koristne. Na tej točki bi lahko dodali, da slovenski bralci potrjujejo Glasserjevo 

teorijo izbire (da smo ljudje bitja odločitev in da lahko popolnoma le sami nadzorujemo svoje 

misli, izbiramo pa tiste cilje, s katerimi zadovoljujemo svoje potrebe).  

 

Na vprašanje, kako so priročniki vplivali na njihovo življenje, so anketiranci v največji meri 

odgovorili, da so jim v življenje prinesli pozitivne spremembe, in sicer dvig samozavesti, bolj 

pozitivno razmišljanje, motivacija, upanje in optimizem. Prav tako so jim bili v pomoč pri 

sprejemanju samih sebe, pomagali so jim do spoznanja in sprejetja dejstva, da je vsak sam svoje 

sreče kovač, da jim nudijo nasvete/pomoč, ko je terapevtka odsotna, in da se obrnejo k sebi 

namesto k drugim v primeru težav. Vsi intervjuvanci so povedali, da so bili priročniki 

pomembna sprememba v njihovem življenju. Kot primere uporabe nasvetov v praksi so navedli 

vse od spremembe načina razmišljanja, premagovanja težav (anksioznosti, zmanjšanje stresa), 

usmerjanja misli v pozitivno smer, dviga razpoloženja, sprejetja odgovornosti za svoje 

življenje, izboljšanja odnosov na delovnem mestu, ustvarjanja notranjega miru, zavedanja, da 

samo ti lahko nadzoruješ svoje misli – in ko to uvedeš v prakso, se življenje drastično spremeni. 

Na tej točki se lahko opremo na pojasnilo (Polivy in Herman 2002), da je vsako načrtno dejanje 

(v tem primeru branje priročnikov) običajno ocenjeno kot koristno, saj lahko tako posameznik 

upraviči vložen čas in energijo. Vendar ni potrditve, da je do samoopredeljenih sprememb 

dejansko tudi prišlo. Avtorja na tej točki še dodata, da ponovno branje že prebranega ali branje 

novega priročnika kaže na neuspeli pretekli poizkus in začaran krog, ki ga branje priročnikov 

za samopomoč (lahko) povzroči.  

 

Tisti intervjuvanci, ki navajajo razlog za branje priročnikov kot možnost dviga kakovosti 

življenja, so mnenja, da so priročniki oz. njihovo branje dovolj za doseganje željenih ciljev – 

seveda pod pogojem, da teorijo preneseš tudi v prakso. Na drugi strani pa tisti, ki priročnike 

berejo z namenom premagovanja težav, v večji meri obiskujejo tudi terapijo, zavedajo se, da je 

v življenju pomemben pogovor z ljudmi, ki jim zaupajo, aktivno preživljanje prostega časa v 

naravi itd. 
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V največji meri branje priročnikov intervjuvancem nudi občutek varnosti, informacije in znanje 

za premagovanje težav, motivacijo za delo na sebi in upanje, da če je uspelo avtorju, bo tudi 

meni, boljše razumevanje sebe, svojih reakcij in vzorcev, ohranjanje optimizma in pozitivnega 

načina razmišljanja, gledanje na težave kot na izzive in opomnik, da smo sami odgovorni za 

svoje življenje – občutek moči in nadzora, motivacija za uvajanje (pozitivnih) sprememb v 

življenje. Tukaj je še ena intervjuvanka izpostavila pomembnost, da so priročniki napisani na 

poljuden način, ki vsakemu posamezniku omogoča razumevanje le-teh – kar je pokazala tudi 

ena izmed ameriških raziskav (Mclean, 2013). Druga pa je poudarila, da ji nudijo informacije, 

ki jih potrebuje, in so hkrati cenejše od obiska terapevta.  

 

Med slovenskimi bralci pa se je pokazalo, da se jih je že več kot polovica kljub navedbam 

priročnikov o nudenju željenih informacij po nasvet obrnila tudi na strokovnjaka, kar lahko 

pojasnjuje z dejstvom, da je »terapija na Zahodu že dlje časa uveljavljen koncept v družbi, 

medtem ko je za Vzhod to relativno nov koncept« (Salmenniemi 2017, 621). 

 

Z razliko od ameriških bralcev v naši raziskavi ni bilo zaznati občutka nemoči oz. želje po 

nadzoru nad svojim življenjem (le ena izmed intervjuvank je omenila, da ji dajejo občutek moči 

in nadzora – da je življenje v tvojih rokah). Američani so že sami izbiri pripisali avtonomnost, 

moč in obliko nadzora, medtem pa so naši anketiranci v večini iskali načine premagovanja težav 

in napotke, kako izboljšati/dvigniti kakovost svojega življenja. Podobno kot Američanom pa 

Slovencem branje tovrstnih priročnikov omogoča, da spoznajo, da niso edini, ki se soočajo z 

določenimi težavami, kar jim zmanjša občutek osamljenosti in poveča občutek povezanosti, 

pripadnosti.  

 

V analizi in interpretaciji rezultatov naše raziskave smo rezultate primerjali z izsledki podobnih 

raziskav med Američani in Rusi. V nalogo smo vključili obe raziskavi, da bi lahko s tem 

prikazali vpliv družbe in kulture na polje samopomoči in uporabe priročnikov za samopomoč. 

Trdimo lahko, da so slovenski bralci v določenih pogledih bližje ameriškim kot pa ruskim 

bralcem, čeprav se tudi z njimi najdejo skupne točke. Podobnost z ameriškimi bralci lahko 

pojasnimo z vplivom in prednjačenjem Združenih držav v oblikovanju množičnih medijev kot 

glavnega vira popularne kulture. Zanimivo pa je, da kljub temu ne pademo v kolut, ki ga je za 

svet izoblikovala ameriška družba.  
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8 ZAKLJUČEK 

 

 

V nalogi smo preučevali polje samopomoči in branje priročnikov za samopomoč med Slovenci. 

Priročnike za samopomoč lahko v grobem označimo za žanr, ki bralca spodbuja k spremembi 

in mu obljublja, da jo lahko le z branjem po hitri in enostavni poti tudi doseže. Na podlagi 

analize strokovne literature na preučevanem področju in opravljene lastne raziskave smo 

ugotovili, da so priročniki za samopomoč prisotni tudi v slovenskem prostoru. Raziskava je 

pokazala, da so v povprečju z njimi v večji meri seznanjene ženske, na drugi strani pa jih 

(občasno ali redno) pogosteje berejo moški. Tudi način seznanitve se razlikuje med bralkami in 

bralci, saj so v večini ženske priročnike namerno iskale, moški pa so zanje izvedeli preko 

medijev.  

 

Na podlagi pridobljenih rezultatov lahko trdimo, da slovenski bralci ne sodijo v isto skupino 

kot na primer Američani, saj se je pokazalo, da Slovenci po priročnikih ne posegajo kot po 

čarobni palčki za doseganje hitrih in drastičnih sprememb. Slovenske bralce lahko razdelimo v 

dve skupini. V prvi so bralci, ki priročnike prebirajo z namenom premagovanja osebnih težav 

(vse od anksioznosti in depresije do žalovanja, nizke samopodobe in predelovanja vzorcev). V 

drugo skupino pa lahko uvrstimo bralce, ki priročnike vidijo kot vir informacij o načinu dviga 

kakovosti življenja. Z razliko od predvsem Američanov jih v največji meri zanima področje 

eksistence, duhovnosti in osebne rasti, iskanje osebnega poslanstva oziroma uresničevanje 

osebnih sanj, ter medsebojni, partnerski odnosi. Zraven priročnikov relevantne informacije 

iščejo tudi na spletu, poslušajo motivacijske govore preko YouTube kanala, obiskujejo 

seminarje in delavnice ter berejo relevantno literaturo (knjige, članke, revije).  

 

Za doseganje cilja pa slovenski bralci poleg priročnikov za samopomoč v veliki meri 

uporabljajo tudi druge oblike samopomoči (metode/tehnike za premagovanje težav ali dvig 

kakovosti življenja). V največji meri sta to joga in meditacija, sledijo afirmacije, vizualizacije 

in druge metode kreiranja, v najmanjši meri pa Slovenci uporabljajo vedeževanje. 

 

Med ključne dejavnike, ki vplivajo na izbiro priročnika, so najvišje uvrstili področje, ki jih 

zanima, avtorja in priporočila (prijateljev, sodelavcev, profesorjev na fakulteti itd.). Bolj kot 
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strokovna usposobljenost ali formalna izobrazba avtorja jim je pomembneje, da preberejo 

nasvet nekoga, ki je imel enak ali vsaj podoben problem in ga uspešno premagal.  

 

Slovence bi lahko opredelili za selektivne bralce, saj je raziskava pokazala, da v večini ne 

sprejemajo priročnikov v celoti, vendar sprejmejo le tiste dele – nasvete, s katerimi se lahko 

poistovetijo oziroma menijo, da bi bili zanje koristni in jih je možno prenesti v prakso.  

 

Anketiranci so prav tako mnenja, da so pri uporabi nasvetov iz priročnika uspešni. Že ob branju 

priročnika premišljujejo o možnosti uporabe nasveta v praksi, med samim branjem pa si (za 

njih) pomembne odstavke/informacije podčrtajo ali izpišejo. Drugih posebnih tehnik in načinov 

branja niso omenili. V večini jih preberejo v celoti. Izjema so priročniki, ki jih resnično ne 

pritegnejo, jim niso zanimivi ali ne pokrivajo področja, ki jih zanimajo, kar pa je redko. V večini 

prebirajo nove priročnike, se pa občasno vračajo tudi k »dobrim starim«, ki so jim v preteklosti 

resnično pomagali, da ponovno osvežijo določeno znanje.  

 

Branje priročnikov ocenjujejo kot zgolj pozitivno, saj jim na eni strani nudijo informacije o 

premagovanju težav (ob odsotnosti terapevtke ali ker si terapij ne morejo privoščiti), dajejo jim 

motivacijo za spopadanje s težavami, prav tako pa so jim ponudili drugačen (po njihovih 

besedah bolj pozitiven) pogled na življenje.  

 

Intervjuvanci se zavedajo, da branje samo po sebi ni zadosten način za premagovanje težav ali 

dvigovanje kakovosti življenja, saj je potrebno znanje iz teorije prenesti tudi v prakso, kar pa je 

pri vsem skupaj ključno. Slovenci pa se zraven branja priročnikov za samopomoč in uporabe 

drugih oblik samopomoči obračajo po pomoč tudi k strokovnjakom (svetovalcem, psihologom, 

psihiatrom, zdravnikom ali drugemu strokovno usposobljenemu osebju). 

 

Zaključimo lahko, da smo na podlagi opravljene raziskave Slovenci bližje ameriškim bralcem 

kot pa ruskim v branju priročnikov za samopomoč. Kljub temu pa se med slovenskimi bralci 

opazijo odstopanja. Po eni strani Slovenci po priročnikih posegamo kot obliko samopomoči v 

primeru (osebnih) težav. Na drugi pa nam predstavljajo način osebne rasti, ki posamezniku 

omogoča lastno interpretacijo vsebine in poljubno sprejemanje posameznih delov priročnika. S 

tem obstajajo v naši družbi kot ena izmed prvin nove dobe oz. new age-a in posledično 

(trenutne) popularne kulture. 
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Zavedamo se, da ima naša raziskava številne omejitve. Kot prvo raziskave nismo opravili na 

reprezentativnem vzorcu, prav tako nam je delo otežilo pomanjkanje strokovne literature in 

relevantnih raziskav med slovenskimi bralci. Zavedamo se, da je polje preučevanja zelo osebna 

in intimna tema, vendar smo se tekom raziskovanja trudili, da smo sodelujočim zagotovili 

anonimnost v objavi raziskave in s tem (vsaj delno) zagotovili, da so njihovi odgovori resnični.  

 

V lastno raziskavo smo se trudili zajeti vse vidike branja priročnikov za samopomoč, ki so jih 

raziskovale druge, v nalogi uporabljene raziskave. Zavedamo se, da pa so le-te bile v večini 

opravljene že pred leti in morda bi danes, tako med Američani kot med Rusi, enake raziskave 

prinesle drugačne rezultate.  

 

Menim, da je raziskava pokazala, da je branje  priročnikov za samopomoč prisotno med 

Slovenci. Prav tako je pomemben podatek, da jih v veliki meri anketiranci uporabljajo za 

premagovanje osebnih težav, kar odpira vrata številnim nadaljnjim raziskavam, ki bi pokazale 

dejansko stanje na področju branja in uporabe priročnikov za samopomoč med Slovenci. Na 

eni strani se odpira možnost raziskovanja z vidika psihosocialni pomoči in ozaveščanja  

Slovencev o pomenu mentalnega zdravja. Na drugi strani pa obstaja možnost, da ima branje 

priročnikov za samopomoč tudi posledice v družbi kot celoti.   
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PRILOGE 
 

Priloga 1: Spletni anketni vprašalnik  

 

Pozdravljeni! 

 

Sem Anja Furman, študentka magistrskega študija na Fakulteti za uporabne družbene vede v 

Novi Gorici, in anketni vprašalnik je del moje magistrske naloge. 

 

Skrivnost, Življenje je tvoje, Menih, ki je prodal svojega ferrarija, Alkimist – je le nekaj 

naslovov tako imenovanih »priročnikov za samopomoč« – žanr, ki bralca spodbuja k 

spremembi in mu obljublja, da jo lahko le z branjem po hitri in enostavni poti tudi doseže. V 

Sloveniji sta (javno) trenutno najbolj poznani avtorici omenjenega žanra Dobra vila Maja in 

Ana Bučević.  

 

Namen raziskave je ugotoviti, v kolikšni meri so slovenski bralci seznanjeni s »priročniki za 

samopomoč«. Anketa je anonimna, podatki pa bodo uporabljeni zgolj za izdelavo moje 

magistrske naloge. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo približno 5 minut.  

 

1. Spol: 

  M/Ž 

 

2. Starost:  

a) 20–30 let 

b) 30–40 let 

c) 40–50 let 

d) 50–60 let 

 

 

3. Dokončana izobrazba: 

a) Osnovna šola. 

b) Srednja strokovna/poklicna šola ali srednja splošna/gimnazija. 

c) Visokošolski program/univerzitetna izobrazba. 

d) Podiplomska. 

 

4. Zakonski stan:  

a) Samski/samska. 

b) Poročen/-a ali v izvenzakonski zvezi. 

c) Ločen/-a. 

d) Vdovec/vdova.  

 

 

5. Ali ste že slišali za priročnike za samopomoč?  

a) Da. 

b) Ne. 

 

 

 



 

 

 

6. Kako pogosto bi ocenili, da jih berete?  

a) Sem že slišal/-a zanje, vendar jih ne berem. 

b) Občasno, nekajkrat na leto. 

c) Pogosto, večkrat na mesec. 

 

7. Kje ste se seznanili s priročniki za samopomoč? 

a) Preko prijateljev/znancev/sorodnikov. 

b) Preko medijev (internet, socialna omrežja, radio, televizija itd.). 

c) Namerno sem iskal/-a tovrstno literaturo. 

 

8. Katero področje vas najbolj zanima? 

a) Eksistenca/duhovnost/osebna rast. 

b) Služba in denar. 

c) Medsebojni/partnerski odnosi. 

d) Vzgoja in starševstvo. 

e) Iskanje osebnega poslanstva/uresničevanje sanj. 

f) Premagovanje osebne stiske (žalovanje, ločitev, izguba služba). 

g) Drugo (dopišite). 

 

9. Ali zraven omenjenih priročnikov uporabljate še druge tehnike/metode za 

premagovanje težav oz. izboljšanje kakovosti vašega življenja? 

a) Da. 

b) Ne. 

 

10. Katere? (Če ste pri 9. vprašanju odgovorili z DA.) 

a) Joga/meditacija. 

b) Vedeževanje. 

c) Osebno svetovanje.  

d) Afirmacije/vizualizacije in druge metode kreiranja. 

e) Poslušanje motivacijskih govorov (npr. TedTalk).  

f) Drugo: (dopišite). 

 

11. Ali ste kdaj v preteklosti nasvet iz priročnika prenesli tudi v prakso? 

a) Da. 

b) Ne. 

 

12. Če ste ga, ste bili pri tem uspešni? 

a) Da.  

b) Ne. 

 

13. So vam priročniki za samopomoč edini vir tovrstnih nasvetov ali ste se kdaj po nasvet 

obrnili tudi na strokovnjaka (svetovalec, psiholog, psihiater, zdravnik ali drugo 

strokovno usposobljeno osebje)? 

a) Samo priročnik. 

b) Tudi terapija/svetovanje. 

 

14. Bi morda želeli sodelovati v nadaljevanju raziskave na področju razširjenosti 

priročnikov za samopomoč med slovenskimi bralci? 

a) Ne. 

b) Da (dopišite svoj naslov e-pošte). 



 

 

 

Priloga 2: Vprašalnik za intervju 

 

1. Vzroki/motivi branja priročnikov za samopomoč 

V kolikšni meri bi ocenili, da ste seznanjeni s tovrstno literaturo (različni avtorji, področja, ki 

jih pokrivajo, različni načini/postopki/tehnike, ki jih opisujejo)? 

 

Kdaj/zakaj ste prvič posegli po tovrstnem žanru? Kakšen poseben dogodek, težava? 

 

Katere informacije/odgovore/nasvete ste iskali/iščete v priročnikih?  

 

Bi rekli, da v večini berete priročnike o premagovanju težav ali tiste o osebni rasti? 

 

Ste informacije/odgovore/nasvete pred branjem priročnikov iskali tudi drugje?  

 

Kako bi opisali prisotnost in pomen priročnikov za vaše življenje od prvega prebranega 

priročnika do zdaj? Tukaj je mišljeno, ali ste po prvem prebranem priročniku takoj poiskali 

novega. Ali od takrat redno prebirate različne priročnike. Ali vam je bil dovolj le eden, ki vam 

je dal vse odgovore/informacije, ki ste jih potrebovali itd.? 

 

2. Način branja (kako, na kakšen način berete priročnike za samopomoč): 

Kako se odločite, katere priročnike boste prebrali? Glede na področje, avtorja, naslov, 

priporočila? 

 

Preberete vse priročnike v celoti? Če ne, zakaj ne?  

 

Ali prebirate vedno nove priročnike ali večkrat preberete isti priročnik?  

 

Imate kakšen poseben način branja (kaj vedno najprej preberete, se h kateremu delu priročnika 

vračate)?  

 

Ali si o prebranem pišete opombe/delate zapiske/pišete dnevnik? 

 

Gre za splošno branje ali samo, ko naletite na določene težave in potrebujete pomoč/nasvet? 

Ali ob branju priročnikov najdete sebe/svoje življenje v zgodbi?  



 

 

 

3. Učinkovitost (so po vašem mnenju priročniki za samopomoč učinkoviti): 

Menite, da vam priročniki nudijo odgovore oziroma informacije, ki jih iščete?  

 

Upoštevate vse nasvete, ki vam jih nudi priročnik? Če da, kako prenesete nasvete iz priročnika 

v prakso (sproti ob branju, najprej preberete priročnik v celoti in potem razmišljate, kje in kako 

vam lahko pomaga)? 

 

Poskusite opisati primer, ko/kako vam je nasvet iz priročnika pomagal.  

 

Če pomislite na zadnji priročnik, ki ste ga prebrali, kaj bi rekli, da je bistvo/sporočilo, ki ste ga 

pri branju dobili? 

 

Bi rekli, da so priročniki vplivali na vas, na vaše življenje, način razmišljanja? Če da, kako? 

 

Ali vam je samo branje priročnika dovolj za premagovanje težav, doseganje želenih sprememb? 

 

Kaj je bistvo, ki vam ga ti priročniki nudijo? Kakšni so vaši občutki ob njihovem prebiranju? 

Zakaj jih pravzaprav berete? 

 

Bi za konec želeli še kaj sporočiti? 

 

 

Hvala za sodelovanje. 



 

 

 

Priloga 3: Kodiranje intervjujev 

Tabela 10.1: Odprto kodiranje 

1. raven 

(enote) 

2. raven  

(pojmi) 

3. raven 

(kategorije) 

V kolikšni meri bi ocenili, da ste seznanjeni s tovrstno 

literaturo (različni avtorji, področja, ki jih pokrivajo, 

različni načini/postopki/tehnike, ki jih opisujejo)? 

A: Ocenila bi, da sem zelo seznanjena, saj priročnike za 

samopomoč (s področja osebne rasti in psihologije) 

berem redno.  

B: Mislim, da kar dobro. 

C: Zaradi potrebe študija in tudi zaradi lastne potrebe 

(bolezen) se precej zanimam za tovrstno literaturo. 

D: Sem zelo dobro seznanjena, spremljam vso 

razpoložljivo literaturo in videoposnetke na to temo. 

E: S tovrstno literaturo sem seznanjena povprečno. Ne 

poznam vseh avtorjev z določenega področja, če pa 

poznam pa tudi vem kaj obvladajo in njihove tehnike. 

F: Zelo seznanjena. 

G: Delno seznanjena, po potrebi. 

H: Ocenjujem, da sem dokaj seznanjena s to literaturo. 

I: Od ena (najmanj) do pet (največ) približno dva. 

J: Nekako bi ocenila, da kar dobro. Ne poznam sicer vseh, 

ampak v zadnjem času se bolj navdušujem nad tistimi, ki 

imajo na tem področju tudi ustrezno izobrazbo. Najbližja 

mi je trenutno relacijska družinska terapija, ki zagovarja, 

da delujemo v skladu z vzorci, ki smo jih dobili  od  družine. 

K: Sama bi rekla, da sem precej seznanjena s to literaturo. 

Seveda pa z vsako na novo prebrano knjigo razširiš 

obzorja, spoznaš nove avtorje, ki ti svetujejo druge avtorje 

in teme, tako da znanja in področij nikoli ne zmanjka, če le 

imaš voljo, da jih prebiraš (smeh). 

Seznanjenost 

Poznavanje 

Zanimanje 

Branje 

 

Poznavanje 

priročnikov za 

samopomoč 



 

 

 

L: Sem prebrala kar nekaj tovrstnih priročnikov, ampak 

večinoma z istega področja oz. na isto temo. 

Kdaj/zakaj ste prvič posegli po tovrstnem žanru? Kakšen 

poseben dogodek, težava? 

A: Posegla sem, ko so se mi pojavile duševne težave 

(anksioznost, napadi panike).  

B: Pred leti.  Iz zanimanja in radovednosti. 

C: Prvič sem posegla po takšni literaturi zaradi 

zdravstvenih težav – ta vrsta literature mi je pomagala, da 

sem na stvari gledala bolj pozitivno, bolj motivirano. Kot 

drugo pa zaradi študija.  

D: Smrt staršev, odhod v pokoj, denarne težave. 

E: Pomanjkanje samozavesti in slabo razmišljanje o sebi 

(že iz otroštva) mi je v zakonu začelo delati težave v smislu 

prevzemanja vse odgovornosti za težave nase. 

F: Že od nekdaj me je zanimala psihologija, zato sem iz 

radovednosti brala pri očetu razne knjige. Za osebno 

uporabo pa sem jih začela brati, ko sem padla v depresijo. 

G: Pred 20 leti, ko so se pojavile pubertetniške težave z 

otroki, ostalo je bila samo nadgradnja. 

H: Pred cca 10 leti, bilo je več razlogov – želja, da 

raziščem, kako lahko spremenim svoje odzivanje, 

delovanje.  

I: Iz radovednosti. 

J: Prvič sem posegla po žanru približno 4 leta nazaj. Bilo 

je v času, ko sem brala nek ljubezenski roman, kjer mi je 

šel glavni junak zelo na živce (tako zelo, da več kot tretjine 

knjige nisem mogla prebrati). Je zelo znan roman in ženski 

spol je bil zelo navdušen nad njim, zato sem se spraševala, 

zakaj je meni tako odbijajoč. In nekako sem potem prišla 

do relacijske teorije in tega, da sedanji dogodki lahko 

pritisnejo na rane iz preteklosti. 

Prvo branje 

 

Življenjski 

dogodki 

 

Duševne 

težave 

 

Zdravstvene 

težave 

 

Zanimanje 

 

Družinske 

težave 

 

Pogled vase 

 

Razumevanje 

sebe 

 

Kakovost 

življenja 

 

Partnerski 

odnosi 

 

Zanimanje, 

interesi 

 

Kdaj 

Razlog za prvo 

branje 



 

 

 

K: Približno 5 let nazaj sem prvič posegla po tovrstni 

literaturi. Ne bi rekla, da je bila kakšna posebna težava, 

samo zazdelo se mi je, da lahko kvaliteto življenja 

izboljšam, če preberem kakšno knjigo ljudi, ki so dejansko 

povzdignili svojo kvaliteto življenja na višji nivo. 

L: Približno 5 let nazaj mi je prijateljica na kavi ponudila 

knjigo, ker se ji je zdelo, da bi mi lahko koristila glede na 

situacijo, v kateri sem bila (ravno sem se razšla s fantom 

po približno šestih letih in mi ni bilo lahko) in od takrat 

naprej pogosto berem tovrstno literaturo. V bistvu nisem 

namerno začela brati teh knjig. Nisem vedela, kaj 

pričakovati. Spomnim se, da sem prišla domov, se ulegla v 

posteljo in pričela brati in je nisem odložila dokler je nisem 

prebrala do konca (smeh). In knjiga mi je dala povsem nek 

nov pogled na situacijo, tako da sem jo naslednji dan še 

enkrat v miru prebrala in pričela popolnoma drugače 

gledati na svoje življenje. Vsaj v teoriji (smeh). V bistvu mi 

je knjiga na nek način odprla oči, da ni vse tako črno-belo. 

Bila je neka motivacija za spremembo, in ker mi je ena 

knjiga dala toliko nekih informacij, me je zanimalo, kaj vse 

mi še lahko te knjige nudijo, kakšne informacije še lahko 

najdem v njih. 

 

Motivacija 

 

Katere informacije/odgovore/nasvete ste iskali/iščete v 

priročnikih?  

A: Iskala sem predvsem, kako  se soočati s stresom in 

napadi panike, kako odstraniti »strupene« misli, kako 

prenesti iz teorije v prakso, kako zamenjati škodljive 

taktike in drugo.   

B: Glede miselne usmeritve, pozitivnega mišljenja. 

C: Delo na sebi se mi zdi zelo pomembno. V literaturi 

iščem načine, kako si lahko pomagati, različne tehnike 

(meditacije, vizualizacije), ki pomagajo za boljše počutje. 

Informacije 

 

Odgovori 

 

Nasveti 

 

Soočanje s 

težavami 

 

 

Motivacija za 

(nadaljnje) 

branje 

 

 

 

 



 

 

 

Zelo rada imam knjige, kjer so podani tudi osebni primeri 

ljudi, ki so »prebrodili« različne težave.  

D: Iščem predvsem informacije za svoj duhovni napredek. 

E: Kako se imeti rad, kako se dati na prvo mesto – brez 

slabe vesti in občutka krivde. 

F: Kako se imeti rad, premagati razne travme in vzorce. 

G: Kako rešiti konfliktne situacije, premagovanje izbruhov 

jeze. 

H: Priročniki mi predstavljajo ideje, kaj je možno, bolj kot 

kako je možno, saj praviloma priročnikom ne sledim točno 

po korakih, ki jih navajajo. 

I: Kako spraviti življenje v red. 

J: Kako se osvoboditi starih vzorcev, prepričanj, zakaj me 

neka stvar zaboli ali razjezi itd. 

K: Predvsem iščem literaturo na temo, kako se spopadati 

s stresom, kako postati najboljša verzija sebe, kako se ne 

obremenjevati z drugimi ljudmi, različne tehnike 

spopadanja z različnimi težavami – spopadanja s 

težavnimi ljudmi, premagovanje strahov, kako najti 

pravega partnerja.. 

L: Predvsem so me pritegnili priročniki, ki te učijo, da 

vzorci, ki si se jih naučil doma, niso tvoja »resnica«. Samo 

zato, ker moja starša na nek način razmišljata in imata 

neke vrste odnos, ne pomeni, da pa moram jaz biti njuna 

kopija. In predvsem sem se naučila nehati iskati vzroke za 

moje težave v drugih ljudeh (npr. partnerju), naučila sem 

se, da je samo v meni razlog, da mi gre nekdo na živce 

(smeh). In najbolj me pritegnejo priročniki, ki dajejo 

nasvete, kako predelati te vzorce. 

Usmerjanje 

ob 

spopadanju s 

težavami 

 

Sprememba 

mišljenja 

 

Sprejemanje 

sebe 

 

Dodatne 

možnosti 

 

Izboljšanje 

življenja 

 

Dvig 

kvalitete 

življenja 

 

Duhovni 

napredek 

 

Vzorci 

vedenja 

 

 

 



 

 

 

Bi rekli, da v večini berete priročnike o premagovanju 

težav ali tiste o osebni rasti? 

A: Večinoma berem priročnike o premagovanju težav.  

B: Bolj o osebni rasti. 

C: V bistvu oboje. Gradnja na osebni rasti se mi zdi zelo 

pomembna. Vendar ljudje velikokrat (tudi sama sem med 

njimi) posegamo oziroma iščemo pomoč šele takrat, ko se 

nam kaj zgodi. Prav pa bi bilo, da bi »delali na sebi« tudi 

takrat, ko nimamo težav. 

D: V glavnem berem priročnike o osebni rasti. 

E: Tiste o osebni rasti. 

F: O osebni rasti. 

G: Oboje v enaki meri. 

H: V večini berem priročnike o osebni rasti, čeprav 

posegam tudi po priročnikih za premagovanje težav. 

I: O osebni rasti. 

J: Bolj o osebni rasti – odkrivanju zakopanih stvari.  

K: Kar oboje po mojem. 

L: Po moje je to povezano – premagaš težavo in ob tem 

osebnostno rasteš (smeh). Drugače pa kakšnih resnih težav 

(depresija, ankisoznost) ni bilo, mislim da je to posledica 

želje, da iz življenja nekaj narediš, da obstaja nekaj več. 

Področje 

 

 Usmerjenost  

 

Zanimanje 

 

Ste informacije/odgovore/nasvete pred branjem 

priročnikov iskali tudi drugje?  

A: Informacije sem iskala po forumih (DAM, jazvem.si), 

spletnih straneh in v knjigah. 

B: Da, tudi na internetu. 

C: Veliko informacij sem dobila na fakulteti (profesorji), 

osebni zdravnik mi je veliko pomagal, terapevt (nasveti, 

priporočila za branje). 

D: Da, na seminarjih, po spletu, YouTube kanal. 

E: Da, na internetu in v revijah. 

F: Preko spleta in YouTube posnetkov. 

Viri 

informacij 

 

Forumi 

 

Internet 

 

Spletne strani 

 

Knjigarne 

 



 

 

 

G: S pogovori z izkušenimi osebami. 

H: Informacije v velikem obsegu iščem tudi na spletu. 

I: Na internetu. 

J: Tudi z branjem člankov, pogovorih z bližnjimi prijatelji, 

na raznih predavanjih na spletu in v živo, kar počnem še 

sedaj. 

K: Ne, pred tem na tem področju nisem nič delala. Nasvete 

in odgovore sem iskala pri prijateljih.  

L: Ne, v bistvu so mi priročniki dali prve tovrstne 

informacije. Sicer me je vedno zanimala psihologija, 

priročniki so mi dali neko poljudno razlago – primere, ki 

sem jih znala uporabiti v praksi. 
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Kako se odločite, katere priročnike boste prebrali? Glede 

na področje, avtorja, naslov, priporočila? 

A: Vedno se odločim glede na področje. Večinoma je to 

psihologija in osebna rast.  

B: Po navadi avtor odigra pomembno vlogo. 

C: Priročnike izbiram glede na priporočila profesorjev, 

prijateljev in sodelavcev. Velikokrat me pritegne tudi 

naslov oziroma avtor.  

D: Pomembno je področje in avtor, naslov je drugotnega 

pomena. 

E: Glede na avtorja najmanjkrat, bolj področje in 

priporočila. 

F: Priporočila in področje. 

G: Glede na področje, včasih glede na avtorja, različno. 

H: Največkrat na podlagi informacij na spletu. 

I: Glede na priporočila znancev ali ocene kritikov. 

J: Zadnje čase mi je pomembno, da pokriva težavo, ki jo 

imam. Pri avtorju pogledam izobrazbo in ostala dela – tudi 

če niso s področja, ki ga trenutno potrebujem – da vidim, 

če piše o stvareh s področja psihe tudi drugače ali je to 
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njegova edina knjige. Mi je pomembno, da je strokovnjak 

na področju, ki ga pokriva. 

K: Večinoma glede na področje. Včasih pa tudi glede na 

avtorja (tiste, ki jih že poznam in mi je že prva knjiga všeč, 

me navadno zanima kaj imajo še za povedati v drugih 

knjigah). Velikokrat pa se kakšne knjige lotim tudi po 

priporočilu prijateljice, s katero se o teh temah veliko 

pogovarjava.. 

L: Priporočila prijateljev, dela istega avtor, ki mi je bil 

všeč. Včasih tudi v kakšnem priročniku izvem za 

določenega avtorja in ga preberem. Različno. 

Preberete vse priročnike v celoti? Če ne, zakaj ne?  

A: Priročnike preberem v celoti.  

B: Po navadi jih preberem v celoti, ne pa vedno. Včasih 

kakšen enostavno ni dovolj zanimiv. 

C: Odvisno od tega, kakšne vrste priročnik je. Če je to v 

obliki neke pripovedi, oziroma na primerih napisan, takrat 

ga preberem v celoti. Če pa priročnik vsebuje različne 

tehnike, takrat ga ne preberem v celoti, ampak samo tisto, 

kar me tisti trenutek zanima.  

D: Preberem v celoti, tudi predgovor in opombe. 

E: Da! 

F: Včasih ja, včasih ne. Predvsem neham brati zaradi 

utrujenosti in posledično izgubim voljo.  

G: Odvisno od časa in kako me priročnik pritegne. 

H: Večinoma da, jih pa berem dokaj hitro. 

I: Preberem do tam, kjer me ne pritegne več (se ne silim do 

zadnje strani, če se mi ne zdi uporaben zame ali zanimiv). 

J: Ne. Če vidim, da je snov enaka ali podobna knjigi, ki sem 

jo že brala. 

K: Večinoma berem kar v celoti, razen če se me katera od 

tem res nikakor ne tiče, potem kakšno poglavje kar 

preskočim.  
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L: V večini jih, razen kakšnega, ki me res ne pritegne, 

ampak to je redko.  

 

Ali prebirate vedno nove priročnike ali večkrat preberete 

isti priročnik?  

A: Čisto odvisno. Če se težava ponovno pojavi, v roke spet 

vzamem isti priročnik in tako pomagam prebrodit težavo. 

Glede na to, da jih res rabim, sem nekatere izmed njih tudi 

kupila. Imam že celo zbirko. Na forumu DAM imajo celo 

popust, če kupiš preko njihove spletne strani priročnik za 

samopomoč (predvsem za Telebane). Tako da je veliko 

ceneje, kot če bi kupil v knjigarni.   

B: Po navadi nove, včasih pa se vrnem k dobremu staremu, 

da osvežim spomin. 

C: Rada prebiram različne priročnike. Če mi je nekaj všeč 

oziroma me pritegne pa preberem istega večkrat.  

D: Večkrat isti priročnik in vse, kar najdem novega na 

isto temo. 

E: Večkrat isti priročnik. 

F: Vedno nove. 

G: Pogosto se vračam k že prebranemu, poiščem pa tudi 

vedno nove. 

H: Velikokrat prebiram nove priročnike, se pa po 

določenem času vračam tudi na že prebrane, kjer 

marsikdaj preberem kaj na novo. 

I: Vedno novi, k redkemu staremu se vrnem samo h kakemu 

poglavju. 

J: Običajno sem brala nove priročnike, sem si pa shranila 

nekaj naslovov, ki jih bom zopet prebrala, če bo le 

priložnost. 
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K: Oboje. Odvisno od teme, ki me v danem trenutku 

zanima. Če področje že poznam oziroma gre za že znano 

področje, raje posežem po že prebranem gradivu, ker 

točno vem, kje bom našla rešitev oziroma odgovor. 

L: Nove, ampak običajno vse večkrat preberem. Se mi zdi, 

da s časom spoznaš, da ti lahko da tak priročnik ob vsakem 

ponovnim branjem neke nove informacije. Vse je odvisno 

od tega, kaj iščeš oz. rabiš in vedno najdeš to v priročniku, 

ko morda pri prvem branju niti nisi opazil, ker te ni 

zanimalo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imate kakšen poseben način branja (kaj vedno najprej 

preberete, se h kateremu delu priročnika vračate ...)?  

A: Če je vsebina zanimiva, v priročnik dam »post-it« listek 

in se kasneje spet vrnem k tematiki. 

B: Da, če je uporaben nasvet ali kaj pomembnega. 

C: Najprej preletim celotno knjigo (naslove), potem pa je 

odvisno od knjige, ali jo berem od začetka ali le tisto, kar 

me zanima. Če mi je knjiga zanimiva oziroma mi pomaga 

rada večkrat posežem po njej. 

D: Pregledam vsebino, nato začnem na začetku.  Del, ki mi 

je še posebej všeč preberem večkrat.  

E: Najprej celega naenkrat potem pa po poglavjih počasi 

– eno poglavje tudi po večkrat. 

F: Ne. 

G: Priročnike si v večini sposodim v knjižnici. Nato pa 

kupim tiste, ki so mi bili posebej zanimivi. Kakšnega, ki mi 

je bil všeč pa tudi kdaj podarim za darilo.  

H: Praviloma berem priročnike od začetka do konca, 

občasno podrobneje pregledam kazalo (odvisno kako 

podrobno je), in če me zanima samo določena zadeva, si 

najprej preberem ta del. 

I: Nimam, začnem na začetku. 
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J: Mogoče se vračam k delom, kjer so kakšne vaje, ali  če 

je kje napisan stavek, ki mi res seže do srca. 

K: Mislim, da nimam kakšnega posebnega načina branja, 

je pa res, da če se v katerem koli delu knjige še posebej 

najdem, potem seveda tisti del preberem večkrat.  

L: V bistvu, ja. Preletim kazalo, in če me kakšno poglavje 

res pritegne, ga vsaj na hitro preletim. Drugače pa od 

začetka. Če mi je zanimiv, običajno na hitro, bolj površno 

preberem cel priročnik. Potem pa vidim, kateri deli so mi 

bili zanimivi in tiste v miru in skoncentrirano še enkrat 

preberem. 

Ali si o prebranem pišete opombe/delate zapiske/pišete 

dnevnik? 

A: Da. O prebranem si delam izpiske in jih  shranjujem v 

knjigo, ki jo večkrat pogledam. 

B:  Včasih si kaj zabeležim, zapišem. 

C: Rada si tudi zapišem, če mi je nekaj všeč in to potem 

poskušam prenesti v prakso. 

D: Samo podčrtam zame pomembno vsebino. 

E: Včasih si pomembne stvari (zame) izpišem. 

F: Ne. 

G: Včasih. 

H: Ne (še). 

I: Ko je moja motivacija na vrhuncu, si pišem zapiske, a 

me običajno mine po prvih poglavjih. 

J: Običajno si zapišem tiste stvari, ki se me res dotaknejo. 

K: Včasih sem delala to bolj pogosto, zdaj malo manj.  

L: Si napišem kakšen »post-it« ali pa opombo na telefonu, 

da se vsake toliko spomnim, druga pa ne. 
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Gre za splošno branje ali samo, ko naletite na določene 

težave in potrebujete pomoč/nasvet?  
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A: Priročnike berem, ko naletim na določene težave in ko 

potrebujem dodatno pomoč, poleg psihoterapije na katero 

hodim.  

B: Gre bolj za splošno branje. 

C: Oboje. Včasih gre za splošno branje (posebno zdaj v 

poletnih mesecih), čez leto pa velikokrat posegam po teh 

knjigah zaradi študija (pomoč pri različnih seminarskih 

nalogah, pomoč pri delavnicah z ljudmi). 

D: Splošno branje. Ostale literature ne berem. 

E: Vedno gre na nek način tudi za splošno branje, ker je 

prav, da rastemo in se razvijamo. Ob težavah pa 

definitivno. 

F: Oboje. 

G: Različno. 

H: Večinoma gre za splošno branje. Potem pa najdem 

informacijo, ki me zanima in dobim podatek,, kje je 

opisana v določenem priročniku. 

I: Gre za splošne težave. 

J: Ko naletim na določeno težavo, pobrskam po spletu (tudi 

po spominu, če kakšno knjigo že poznam), se obrnem po 

pomoč tudi k prijateljem in potem se odločim. Za splošno 

branje pa običajno ne berem. 

K: Gre za splošno branje, pa vendar se mi zdi, da jih še 

posebej pogosto vzamem v roke, ko se mi zdi, da sama ne 

najdem odgovora oziroma rešitve. 

L: Glede na to, da gre za premagovanje nekih 

zakoreninjenih vzorcev, je to kar neko neprekinjeno 

»delo«. Tako da kljub temu, da nimam (kakšnih večjih) 

težav, vsake toliko kakega, ki mi je res pomagal, ponovno 

vzamem v roke, da malo osvežim zadeve. In se mi zdi, da 

pomaga (smeh). Tako da splošno in hkrati usmerjeno 

branje. 
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Ali ob branju priročnikov najdete sebe/svoje življenje v 

zgodbi?  

A: V priročnikih največkrat najdem sebe, predvsem kjer so 

opisani podrobnejši primeri. 

B:  Včasih, ja. 

C: Velikokrat se mi zgodi, da v zgodbi najdem tudi sebe 

(moje življenje). 

D: Da, velikokrat. 

E: Včasih. 

F: Tudi. 

G: Včasih. 

H: Večinoma poskušam najti sebe v zgodbi priročnika, 

oziroma prevajam zgodbo v priročniku na svojo zgodbo. 

I: To pa ja, včasih. 

J: Ja, se je tudi že zgodilo. Reakcija pa je bila, da sem 

jokala ob branju. Ker je pritisnila na moje rane oz. nekaj, 

kar je globoko v meni. Mogoče tudi na nek način olajšanje, 

da se je preko knjige, tisto, kar me je mučilo, ozavestilo.  

K: Ja, seveda. Vedno iščem takšne knjige, ki so za mene 

relevantne, v katerih najdem sebe.  

L: Ja, tam, kjer se najdem, kjer imam občutek, da nekdo 

piše mojo zgodbo, tisti se me najbolj dotaknejo. Sploh, ker 

na koncu vedno premagajo vse ovire, seveda (smeh). In 

potem misliš, da lahko tebi tudi uspe. 
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Menite, da vam priročniki nudi odgovore oziroma 

informacije, ki jih iščete?  

A: Da. 

B: Da, večinoma da. 

C: Priročniki za samopomoč so učinkoviti. Velikokrat mi 

ponudijo informacijo, ki jo iščem.  

D: Da.  

E: Da.  

F: Da. 
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G: Včasih da, včasih pa tudi ne. 

H: Priročniki mi vedno ponudijo določene informacije, 

nasvetov praviloma ne upoštevam dobesedno, natančno 

oziroma celo zelo malo.  

I: Odvisno od moje interpretacije. Torej, če mislim, da jih 

nudijo, potem jih res nudijo, če mislim, da jih ne, jih pa ne.  

J: Ja, mi.  

K: Mislim, da večinoma najdem odgovore v priročnikih, 

da. 

L: Ja. 

Lastna 

interpretacija 

Kako bi opisali prisotnost in pomen priročnikov za vaše 

življenje (od prvega prebranega priročnika do zdaj)? Tukaj 

je mišljeno, ali ste po prvem prebranem priročniku takoj 

poiskali novega? Ali od takrat redno prebirate različne 

priročnike? Ali vam je bil dovolj le eden, ki vam je dal vse 

odgovore/informacije, ki ste jih potrebovali itd.? 

A: Prisotnost priročnikov je zame poleg psihoterapije ena 

najpomembnejših stvari, ki mi pomagajo. Po prvem 

priročniku sem tako poiskala naslednjega in moram reči, 

da jih redno berem saj v njih dobim informacije, ki jih 

potrebujem.  

B: Prebral sem jih več, prebiram različne, saj me tematika 

zelo zanima. 

C: Rada prebiram čim več knjig, iz katerih »vzamem« tisto, 

kar me pritegne. Vsak avtor ima svoj pogled, svoje tehnike. 

Če je nekomu neka tehnika, vaja, pomagala, ne pomeni, da 

bo tudi meni, zato iščem čim več znanja. 

D: Priročnike redno prebiram, tudi po večkrat, da 

popolnoma razumem vsebino. 

E: Ne, nisem poiskala takoj novega, ker mi prvi priročnik 

še ni bil čisto razumljiv. Tudi danes če preberem en nov 

priročnik ga najprej preberem počasi, potem pa ga 
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ponovno večkrat vzamem v roke. Ne morem pa brati 

priročnikov z različnih področij hkrati. 

F: Prebrala sem veliko različnih priročnikov. 

G: Brala sem različne priročnike. 

H: Tudi na začetku sem najprej našla določene informacije 

na spletu. Nato tudi določene priročnike. V priročniku 

večinoma spet iščem nove informacije oz. jih preverjam na 

spletu. Lahko bi rekla, da predvsem raziskujem, so pa 

določene zadeve, ki jih potem tudi implementiram.  

I: Priročniki nimajo večjega vpliva na moje življenje, saj v 

poprečju preberem morda enega na leto, torej ne iščem 

enega za drugim. 

J: Sem jih prebrala kar nekaj, ker mi eden ni dal zadosti 

oz. nisem napisanemu verjela. Če dam za primer knjigo 

Skrivnost, nisem vsega verjela. Šele, ko sem brala drugo 

literaturo, sem spoznala, da misel lahko močno deluje, 

vendar je za to potrebno tudi, da se čutimo vredni tega – 

oddajamo pravo energijo. 

K: Mislim, da tovrstnega čtiva ni nikoli dovolj. Vedno 

znova iščem in prebiram nove knjige, čeprav neko bistvo 

imajo vse knjige enako se mi zdi – stopiti iz vloge 

opazovalca svojega življenja v vlogo kreatorja na katerem 

koli področju, torej več akcije (smeh). Priročniki so mi 

spremenili življenje oziroma pogled nanj. Definitivno se z 

različnimi situacijami spopadam popolnoma drugače, 

bolje kot nekaj let nazaj.  

L: Od prvega prebranega so moje »domače branje« 

(smeh). 
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Upoštevate vse nasvete, ki vam jih nudi priročnik? Če da, 

kako prenesete nasvete iz priročnika v prakso (sproti ob 

branju, najprej preberete priročnik v celoti in potem 

razmišljate, kje in kako vam lahko pomaga)? 
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A: Največkrat berem Knjige za telebane, kjer najdem 

nasvete kako premostiti določeno težavo. Vendar pa to ni 

vse, saj potem prebrano prenesem v prakso. Predvsem na 

primer kako se soočati z določenimi negativnimi mislimi. 

Ko se misel pojavi vedno pogledam razloge ZA in PROTI 

misli. Če je več odgovorov proti, je to miselna napaka, ki 

jo nadomestim z novo – pozitivno mislijo. Na primer »srce 

mi razbija, doživel bom infarkt« – to je samo anksioznost, 

ne povzroča okvare srca, ne bom umrla. Sem popolnoma 

zdrava. 

B: Ne vedno. 

C: V priročniku ne upoštevam vedno vseh nasvetov. Tisti 

nasvet, ki se mi zdi primeren, ga prenesem v prakso. 

Velikokrat si izpišem pomembne stvari sproti ob branju. 

Pri tem hkrati razmišljam, kje bi to lahko uporabila 

oziroma, kako bi meni osebno to pomagalo.  

D: Poskušam informacijo, s katero resoniram, takoj 

uporabiti v praksi. Včasih uporabim samo del tega, kar se 

priporoča in opazujem učinek. 

E: Upoštevam tiste nasvete, kjer se ob branju vidim, da je 

zame izvedljivo. Če prenesem nasvet v prakso, je to potem, 

ko sem priročnik prebrala v celoti.. 

F: Razmišljam sproti ob branju. 

G: Ne. 

H: Nasvetov praviloma ne upoštevam dobesedno, 

natančno oziroma celo zelo malo.  

Sproti razmišljam o napisanem, prevajam v svojo zgodbo.  

Ko zadeva »zares zazveni v meni« takrat tudi vem, kaj naj 

naredim/delam. 

I: Ne vseh, le nekatere, sproti. 

J: Ne prenašam vsega takoj v prakso (nekako sem videla, 

da se na silo ne da).  Znanje ostane v podzavesti in 
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običajno, ko je prava priložnost, ga znaš uporabiti in 

narediti drugače oz. kot si se naučil v priročniku. 

K: O rešitvah oziroma akciji (preiti iz teorije v prakso) 

razmišljam že med samim branjem, potem pa skušam to 

prenesti tudi v realno življenje. Velikokrat ostane samo v 

glavi, včasih pa mi celo uspe tudi realizirati prebrane ideje 

(smeh). 

L: Ne. Samo tiste, ki se mi zdijo izvedljivi in pa tiste, ki se 

tičejo področij, ki bi jih želela spremeniti. Ampak seveda 

ne vseh, se mi zdi, da nekako začutiš, kaj je »prav« zate in 

kaj ne. 

Bi lahko opisali primer, ko/kako vam je nasvet iz 

priročnika pomagal.  

A: Enako kot pri prvem vprašanju  v tem sklopu. 

(Največkrat berem Knjige za telebane, kjer najdem nasvete 

kako premostiti določeno težavo. Vendar pa to ni vse, saj 

potem prebrano prenesem v prakso. Predvsem na primer 

kako se soočati z določenimi negativnimi mislimi. Ko se 

misel pojavi vedno pogledam razloge ZA in PROTI misli. 

Če je več odgovorov proti, je to miselna napaka, ki jo 

nadomestim z novo – pozitivno mislijo. Na primer »srce mi 

razbija, doživel bom infarkt« – to je samo anksioznost, ne 

povzroča okvare srca, ne bom umrla. Sem popolnoma 

zdrava.«) 

B: Gre predvsem za spremembo mišljenja, ki pomeni nov 

način gledanja na določen problem in aktivno reševanje 

problemov (v nasprotju s pasivnim). 

C: Npr. utrujenost, bolečine, razbijanje srca, ki so vodile 

do napadov panike. Sedaj skušam čim prej »poslušati svoje 

telo«, da ne pride do teh stanj. Ko se pojavijo  prvi znaki 

utrujenosti se »ustavim«, delam na sebi. 

D: Prenehala sem gledati poročila in slabe novice na 

televiziji, zaradi tega sem bolje razpoložena, zmanjšal se 
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je stres, v moje življenje prihaja veliko novih, pozitivnih 

ljudi, ki mislijo podobno kot jaz. 

E: Poiskati v sebi, kar te ovira. To lahko dosežeš  z 

meditacijo, osredotočenjem – zjutraj . In to te potem res 

drži »gor« ves dan. 

F: Predvsem pri tem, ko se pojavijo temne misli, da jih ne 

smem vzeti za svoje. Potrebno je  pustiti mislim da gredo, 

jih predihati in samo opazovati. 

G: Pri težjih odločitvah sem misli usmerila na pozitivno 

rešitev. Tudi, če na prvi pogled ni izgledalo, da je to tisto, 

kar si želim in potrebujem, se je kasneje izkazalo za 

najboljše.  

H: Trenutno se ne spomnim konkretne ideje iz konkretnega 

priročnika.  

I: Običajno mi pomaga, da sem boljše volje – k boljši 

pripravljenosti na spoprijemanje z življenjem. 

J: Mogoče ravno to, da smo za lastno srečo odgovorni sami 

in da ne smemo dajati svoje sreče v druge roke. S tem sem 

imela res velike težave, ko je bila moja sreča odvisna od 

reakcij drugih. 

K: Mogoče spopadanje s težavno osebo na delovnem 

mestu. Pred časom bi zelo burno reagirala v takšni 

situaciji, s tem bi seveda samo sebi povzročila stres in 

glavobol. Sedaj reagiram mirno, ne pustim, da me 

situacija ali oseba vrže iz tira, ker s tem škodujem samo 

sebi. Ob tem se vedno spomnim na stavek iz prebranega 

priročnika »jeza/zamera je kot strup, ki ga spiješ ti, 

pričakuješ pa da bo imela efekt na drugo osebo in ne na 

tebe. 

L: Pazi na svoje misli. Ko sem se pričela zavedati, koliko 

negativnih misli je v moji glavi in intenzivno delati na tem, 

da sem jih utišala, to je bilo po moje ključno za mene. 
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Če pomislite na zadnji priročnik, ki ste ga prebrali, kaj bi 

rekli, da je bistvo/sporočilo, ki ste ga pri branju dobili? 

A: Bistvo je v tem, da delamo male korake in osvojimo 

vsakega posebej, preden se premaknemo naprej.  

B: Da je potrebno ostati aktiven. 

C: Grdih dogodkov iz preteklosti žal ne moremo izbrisati. 

Lahko pa poskrbimo, da nam bo v sedanjosti bolje!« 

D: Hvaležnost je ključna za dobre stvari v življenju. Za 

srečo se zavestno odločimo sami. 

E: Vera, upanje in vztrajnost. 

F: Da je čas, da se neham ozirati na druge in da začnem 

slediti svojim sanjam. Da sem to, kar sem in ne to, kaj drugi 

pričakujejo od mene.. 

G: V življenju moramo biti aktivni. 

H: Med zadnjimi sem (ponovno) brala Martina Kojca – 

Učbenik življenja (in preostale njegove knjige). Tu sem 

predvsem ugotavljala, kako v različnih obdobjih isto 

vsebino razumem drugače. 

I: Življenje lahko oblikujemo po svoje, če menimo, da je to 

možno. 

J: Nazadnje sem prebrala knjigo Očarljiva, ki pravi, da je 

bistvo ženske njena lepota, in da je najbolj očarljiva, ko se 

zaveda, da je ljubljena in zna biti avtentična. 

K: Da življenja ne smemo jemati preveč resno.  

L: Ti si odgovoren za svoje življenje, za svojo srečo. Nihče 

drug ne bo prišel in te osrečil, vse je v tvojih rokah. In vse 

tisto kar ni (v tvojih rokah), je samo pomembno, kako se 

soočiš s takimi situacijami. In to je bilo za mene zelo 

pomembno spoznanje. 
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Bi rekli, da so priročniki vplivali na vas, na vaše življenje, 

način razmišljanja? Če da, kako? 

Uporabna 

priročnika 

 



 

 

 

A: Da. Ko je bila psihoterapevtka odsotna, sem si 

pomagala tako, da sem brala priročnike. V njih sem našla 

veliko koristnih nasvetov. 

B:  Da, pozitivno, saj te navdajo z upanjem in optimizmom. 

C: Priročniki so tudi delno vplivali name, predvsem na 

način razmišljanja. Pomagali so mi, da sem spoznala, da 

je potrebno v življenju biti malo »egoist« in reči »NE«. 

Potrebno je poslušati svoje telo,  saj nam velikokrat nekaj 

sporoča.  

D: Da. Zelo! Postala sem drugače razmišljajoča oseba, 

kar se zelo pozitivno odraža v mojem življenju. 

E: Delno tudi, niso pa glavni vpliv. Dali so mi v bistvu 

potrditev tistega, kar sem že imela v sebi,  ampak je bilo 

»skrito« – pomagali so mi to najti. 

F: Da, sem veliko bolj samozavestna, rešila sem razne 

blokade iz otroštva, ki so me ovirale. 

G: Da, nekoliko več zaupanja. 

H: Priročniki vplivajo, ker mi ponudijo informacije, ideje.  

I: Ne vem. 

J: V neki meri seveda. Na primer v bolj pozitivnem načinu 

razmišljanja, moči biti bolj samozavesten, da je treba biti 

v stiku sam s sabo, da svoje sreče ne smemo prelagati v 

roke drugih. 

K: Da, definitivno bi rekla, da so vplivali.  

Razmišljam drugače, predvsem bolj pozitivno, težave in 

rešitev za njih iščem znotraj sebe in ne krivim drugih za 

svoje napake. Iz vsake ˝negativne˝ izkušnje poskušam 

razbrati neki pozitivno sporočilo, tako da zagotovo so 

vplivali.  

L: Ja, zeeeeloooo (smeh). Dosti bolj sem pozitivna, 

nasmejana, kot sem bila včasih. Včasih sem vse videla 

negativno, slabo, danes pa poskušam v čisto vsaki situaciji 

najti nekaj pozitivnega, se nekaj iz nje naučiti. 
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Ali vam je samo branje priročnika dovolj za premagovanje 

težav, doseganje želenih sprememb? 

A: Ne, kot sem že zgoraj omenila obiskujem tudi 

psihoterapijo.  

B: Ne, potrebno je iti v akcijo in nekaj spremeniti ali 

narediti. Naj gre za problem brezposelnosti, alkoholizma, 

debelosti, emocionalne nestabilnosti ali kar koli drugega, 

brez akcije ni rezultatov. Seveda je potrebno spremeniti 

tudi miselnost. 

C: Ne, ni dovolj. Pomemben je tudi pogovor, veliko gibanja 

(gozd, hribi). Kar prebereš ni dovolj, potrebno je tudi 

dejansko spremeniti, se lotiti spremembe…  

D: Samo branje ni dovolj. Potrebno je prebrano preizkusiti 

v praksi, da vidimo, če to pri nas deluje. Če ne, preizkusimo 

drugo metodo, drug nasvet. 

E: Ne, samo branje pač res ni dovolj. 

F: Žal ne, vse naučeno je potrebno prenesti tudi v prakso 

in aktivno delat na težavah. 

G: Ne.  

H: Ne, npr. po tečaju meditacije sem šele zares začela 

izvajati meditacijo ljubeče naklonjenosti, o kateri sem 

informacije pridobila že prej (priročniki, splet). 

I: Upam.  

J: Mislila sem, da je dovolj, ampak sem začutila, da 

potrebujem še nekaj ur psihoterapije. Knjige so super, 

ampak ko postane prehudo, pa potrebujemo tudi sočutnega 

poslušalca. 

K: Seveda je pomembna akcija po prebranih priročnikih, 

ampak ja – branje pomaga.  

L: Branje in seveda, da preneseš teorijo v prakso, to je pa 

potem (ključni) korak, ki marsikomu ne uspe. Drugače pa 

mislim, da pa v primerih, ko se ljudje soočajo s kakšnimi 
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resnimi težavami ali celo boleznijo pa po moje priročniki 

ne zadostujejo. 

Če bi povzeli, kaj bi rekli, da je glavno, kaj vam ti 

priročniki nudijo? Kakšne občutke? Zakaj jih pravzaprav 

berete? 

A: Glavno je to, da mi nudijo občutek varnosti. Zaradi njih 

se počutim manj tesnobno. Berem jih predvsem, da si 

pomagam pri anksioznosti, ki mi omejuje normalno 

funkcioniranje.  

B: Nudijo zdravo pamet in pogled na določen problem, ki 

je usmerjen k rešitvi.  

C: Priročniki mi nudijo neko pomoč, znanje, kako si  lahko 

v dani situaciji pomagam. S pomočjo knjig se izobražujem, 

pridobivam nova znanja, tehnike za samopomoč, kako 

drugim pomagati v stiski, kako ravnati, ko nastopi 

problem, kako osebno rasti in še kaj.  

D: Priročniki mi nudijo vsakdanjo motivacijo, da ne 

obupam že pri prvi težavi. Spoznam stališča in poglede 

drugih ljudi, ki se z neko težavo spopadajo na drugačen 

način. 

E: Nudijo mi občutek varnosti, usmerjajo me, motivirajo 

me, da grem »v akcijo«. 

F: Nudijo mi razumevanje same sebe. Da nič ni narobe z 

mano. Da čutim to, kar čutim. 

G: Berem jih zato, da ohranim pozitivno razmišljanje. 

H: Predvsem kot pridobivanje idej, informacij za moje 

nadaljnje razmišljanje. 

I: Nudijo podporo, izveš, da imajo tudi drugi podobne 

težave kot ti, pa so jih uspešno premagali in te tehnike 

delijo s svetom. Pozitivne občutke vzbujajo. Berem jih, ker 

se mi zdijo bolj verodostojni kot članki na internetu ter so 

cenejši od obiska strokovnjaka. 
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J: Neko mirnost, zmožnost sprejemanja sebe in svojih 

reakcij (hkrati pa tudi znanje, kako nekoristne ali škodljive 

stvari spremeniti). 

K: Občutek, da je vsaka težava samo izziv, tek čez ovire, in 

da nič ni nemogoče. Berem jih zato, da me opomnijo, da 

moram vzeti vajeti v svoje roke, če slučajno kdaj pozabim, 

kdo in kaj vodi moje življenje. 

L: Predvsem občutek moči, da imam občutek, da so stvari 

v mojih rokah, da sem sama odgovorna za svoje življenje 

Spoznanje, da če ti kaj ni všeč, se ne pritožuješ, ampak 

nekaj narediš za spremembo. In branje mi da vedno znova 

elan, motivacijo, da nekaj spremenim in se mi resnično zdi, 

da bi brez teh priročnikov moje življenje bilo zelo 

(negativno) drugačno. 

Bi za konec želeli še kaj sporočiti? 

A: Samo to, da vam želim veliko sreče pri pisanju 

magistrske naloge. Upam, da vam bodo odgovori v pomoč.  

B: Ne.  

C: Ne. 

D: Z znanjem in izkušnjami, ki smo jih zbrali do sedaj, smo 

sedaj v situaciji, kakršni pač smo. Da bi nekaj spremenili 

na bolje, je potrebno narediti nekaj novega, ne istega, kot 

do sedaj. Ne moremo namreč misliti, govoriti in delati 

vedno istih stvari in pričakovati drugačne rezultate!!! 

E: Hvaležna sem vsem, ki na poljuden način (s priročniki) 

svetujejo ljudem, ki niso specialisti ali na duhovno zelo 

visokem nivoju, ker jim s tem dajo upanje, vero, da so 

vredni, da si pomagajo in da je življenje lepo. 

F: Ne.  

G: Pomembna je samo ljubezen, na vseh področjih, človek, 

ki ljubi, seveda tudi sebe je srečen in s svojo srečo dela 

srečne tudi druge. 

H: Ne. 
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I: Ne.  

J: Ne 

K: Ne, niti ne.  

L: Mislim, da sem vse povedala (smeh). 

 

 

 

 


