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POVZETEK 

 

Deskriptivna in fenomenološka raziskovalna naloga s pomočjo analize strokovne literature 

predstavlja psihoterapevtsko metodo »voice dialogue«. Na kratko je opisana kronologija 

nastajanja metode od poznih 70-ih letih prejšnjega stoletja dalje, v nadaljevanju pa je 

terminološka in konceptualna predstavitev teorije metode psihologija zavestnega jaza, kot sta 

jo poimenovala utemeljitelja metode, dr. Sidra Stone in dr. Hal Stone. Naloga primerja 

koncepte in posamezne pojme psihologije zavestnega jaza s podobnimi psihološkimi koncepti 

analitične psihologije C. G. Junga. V poglavju o energijskih vidikih selfa in terapevtovem 

držanju energetskega prostora so na kratko dodane razlage sodobne nevroznanosti: D. 

Siegelova odnosna nevrobiologija, pomembna za razumevanje pojma terapevtovo energetsko 

držanje prostora za self, ter nevrofiziologija stresa, ki je pomembna za razumevanje 

psihoterapevtskega dela z implicitnimi (nezavednimi–telesnimi) spomini. V nalogi so 

predstavljene tudi možnosti uporabe metode »voice dialogue« za terapevtsko delo, povezano s 

spiritualnimi vidiki in delo s sanjami. 

 

Na utemeljitelja metode »voice dialogue« in nastanek psihologije zavestnega jaza je imela 

najpomembnejši vpliv analitična psihologija Carla Gustava Junga, zato so v drugem delu 

predstavljeni psihološki pojmi, ki jih je utemeljil Jung, kot so: kolektivno nezavedno, arhetipi, 

kompleksi, sebstvo (self), ego, persona in senca, individuacija ... Izpostavljena sta odnos med 

duhovnim jedrom sebstvom (self) in osebnostjo (ego) ter pomen duhovnega vidika za 

življenje posameznika, kot ga je razumel Jung. Na koncu poglavja je oblikovana primerjalna 

tabela pojmov analitične psihologije in psihologije zavestnega jaza. 

 

Tretji empirični del vsebuje kvalitativno raziskavo sekundarnega gradiva, to je analizo 

dnevniških zapisov klientov o doživljanju metode »voice dialogue«, zbranih med 

psihoterapevtskim delom s sedmimi klienti. Izbrane so kode, ki pojasnjujejo doživljanje 

uporabljenih posameznih elementov metode »voice dialogue« skozi različne faze 

terapevtskega procesa. 

 

Ključni pojmi:  »voice dialogue«, »psihologija zavestnega jaza«, »delujoči jaz«, 

»proces zavestnega jaza«, »primarni self«, »odtujeni self«, »energetska 

indukcija« 



ABSTRACT 

 

The descriptive and phenomenological research work, through the analysis of the scientific 

literature, represents the psychotherapeutic method "Voice Dialogue". The chronology and 

emergence of the method since the late 70s is briefly described. Thereafter the research work 

presents the concepts and specific terms of the Psychology of the Aware Ego theory founded 

by it authors, Sidra Stone, Ph. D. and Hal Stone, Ph. D. The theoretical concepts of 

Psychology of the Aware Ego compares with most similar psychological concepts of CG 

Jung’s analytical psychology. In the chapter  representing the Energetic Aspect of a Self and 

Holding the Energy the interpretations of modern neuroscience are added: Daniel Siegel’s 

relational neurobiology which is important for understanding the concept of 'holding the 

energy for a self ‘, and neurophysiology of the stress which is important for psychotherapeutic 

work with implicit /unconscious –body/ memories. The paper also presents the possibility of 

using the Voice Dialogue method for therapeutic work, associated with spiritual aspects and 

issues as well as working with dreams. 

 

The analytical psychology of Carl Gustav Jung has had the most significant impact on the 

Voice Dialogue method founders as well as on the development of The Psychology of the 

Aware Ego. In the second part of the research basic analytical psychology concepts 

(Collective Unconsciousness, Archetypes, Complexes, Self, Ego, Persona–Shadow, 

Individuation) are represented.  Research paper exposes the relationship between spiritual 

core /Self/ and personality /Ego/ and spiritual aspects of human life as Jung described them in 

his papers. At the end of the chapter the comparative table of concepts of analytical 

psychology and The Psychology of the Aware Ego is formed. 

 

The third –empirical– part, contains the qualitative research of secondary data; analysis of 

selected personal records of seven clients throughout psychotherapeutic process with Voice 

Dialogue experience. The selected codes are explaining the client’s experience of different 

elements of Voice Dialogue method in the various stages of the therapeutic process. 

 

Key words:  Voice Dialogue, Psychology of the Aware Ego, Operating Ego, Aware Ego 

Process; Primary Self, Disowned Self, Energetic Induction 
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1. UVOD 

 

 

Metodo »voice dialogue«
1
 sta utemeljila Hal in Sidra Stone v 80-ih letih prejšnjega stoletja. 

Kmalu se je razširila po vsem svetu in postala priljubljena v praksi psihoterapevtov različnih 

pristopov, v poslovnem svetovanju in na področju svetovanja ljudem v stiski. Je relativno 

preprosta in je videti tudi učinkovita, saj spodbuja globoke doživljajske uvide posameznika v 

njegovo problematiko. Ne gre le za klientovo intelektualno spoznanje, temveč za celostno 

telesno, mentalno, duhovno in odnosno doživetje. Globoka doživetja in uvidi na celostni ravni 

klientu v življenje prinašajo možnost večje svobode odločitev in novih, bolj zdravih 

naravnanosti. Uporabniki se z metodo kljub prvim pomislekom hitro poistovetijo ter se ob 

njej počutijo domače, naravno in varno.  

 

V Sloveniji psihoterapevti metode skoraj ne poznajo in je ne uporabljajo pri delu s klienti. 

Ima tudi prizvok duhovne tehnike, ker je poudarek dela na energetskem usklajevanju 

terapevta s selfom ali podosebnostjo klienta. Že vrsto let obstaja mreža terapevtov, ki jo 

uporabljajo po vsem svetu. Ker »voice dialogue« ni psihoterapevtska modaliteta, temveč 

metoda, primerna za različno psihološko pomoč, se strokovnjaki, ki so se učili tehnike, 

imenujejo »voice dialogue facilitatorji«
2
.  Kljub preprostosti tehnike je potrebna precejšnja 

veščina terapevta, da prepozna različne notranje glasove: podosebnosti ali selfe, ki se kažejo 

skozi terapevtsko delo s klientom. Šele ko je podosebnost definirana, se lahko začne 

terapevtski dialog s tem delom.  

 

Teoretično – deskriptivni del naloge predstavlja metodo »voice dialogue«, njeno večplastnost 

in praktično uporabnost. Teoretična strokovna izhodišča psihologije zavestnega jaza, kot  

teorijo metode imenujeta utemeljitelja Hal in Sidra Stone, s pomočjo analize strokovne 

literature primerja z Jungovo analitično psihologijo, ki je v veliki meri vplivala na 

                                                
1
Slovensko »dialog glasov«. Izraza nisem prevajala v slovenski jezik, ker je prepoznaven po vsem 

svetu in je sinonim za njuno metodo. 
2
Izraz facilitator se uradno uporablja. Označuje strokovnjake različnih profilov, poklicev in okolij, ki 

uporabljajo tehniko za zdravljenje ali spodbujanje zavedanja pri uporabniku. 
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utemeljitelja metode. Teoretične koncepte psihologije zavestnega jaza primerja s koncepti in 

terminologijo pomensko podobnih pojmov Jungove analitične psihologije. 

 

Avtorica predstavlja možnost uporabe metode »voice dialogue« pri psihoterapevtski 

obravnavi  telesne simptomatike, psihosomatskih bolezenskih stanj in težav, povezanih s 

posttravmatskim stresnim sindromom. V novejši dobi so z nevrobiološkimi raziskavami 

odkrili pomen implicitnih telesnih spominov, kar je treba upoštevati pri psihoterapevtski 

obravnavi travmatskih doživetij in/ali travmatičnih otroških spominov. Dostopi do implicitnih 

spominov so možni npr. v dialogih s travmatiziranim delom osebnosti ali pa jih je možno 

zdraviti s telesno psihoterapevtsko tehniko, ki izhaja iz iste metode in jo je razvijala Judith 

Hendin. Poimenovala jo je zavedajoče telo (angl. conscious body). Tehnika se osredotoča na 

delo s telesnimi simptomi klienta. Z umirjanjem v stanje transa in terapevtsko vodenim 

dialogom s simboli, ki jih klient opisuje v stanju transa, kot pri delu s sanjami, terapevt 

klientu pomaga pri ozaveščanju odrinjene vsebine.  

 

Metodo »voice dialogue« je možno uporabiti tudi za psihoterapevtsko obravnavo 

posameznikovih težav v zvezi s spiritualnostjo in odnosi, zato avtorica predstavlja tudi  

teoretična izhodišča psihologije zavestnega jaza glede obravnave teh tem v psihoterapevtskem 

procesu.  

 

Empirični del raziskovalne naloge vključuje metodo kvalitativne analize podatkov izbranega 

vzorca populacije. Izbrani vzorec so klienti z izkušnjo terapevtske metode »voice dialogue«. 

Raziskovalno gradivo predstavljajo njihovi zapisi, kot so dnevniki, analize in poročila, o 

doživljanju psihoterapevtskega procesa in svojih delov osebnosti, tako primarnih kot 

odtujenih. Poudarek raziskovanja je na ugotavljanju prednosti, pomanjkljivosti in drugih 

učinkov terapevtskega dela z uporabo metode »voice dialogue« ter raziskovanju sprememb 

jedrnih prepričanj. To vodi v spremenjeno doživljanje, čustvovanje, telesno stanje in odnose 

klienta s ciljem izboljšati kvaliteto življenja.  

 

1.1. Utemeljitev smiselnosti raziskovanja metode »voice dialogue«  

 

Metoda »voice dialogue« psihoterapevtu ponuja možnost terapevtskega dela s praktično 

vsemi vidiki in razsežnostmi človeka. Hal in Sidra Stone sta ji posvetila pomemben del 
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svojega življenja in poklicnega delovanja ter jo izpopolnila do te mere, da jo lahko učinkovito 

uporabljajo strokovnjaki različnih profilov in v različnih oblikah pomoči ljudem v stiski. V 

slovenskem prostoru je skoraj neznana, čeprav se s svojimi zdravilnimi učinki postavlja ob 

bok sodobnim, že uveljavljenim psihoterapevtskim metodam in tehnikam, med katerimi so 

tudi tiste za delo z implicitnimi vsebinami. S predstavitvijo teoretičnega ozadja metode »voice 

dialogue« in raziskovanjem zgodnejših vplivov na teorijo zavestnega jaza želi avtorica 

metodo strokovno utemeljiti ter jo približati psihoterapevtom in drugim strokovnjakom za 

delo z ljudmi v stiski. 

 

Z analizo literature in kvalitativno raziskavo učinkov metode na klientov terapevtski proces 

želi avtorica ugotoviti prednosti, pomanjkljivosti, morebitne nedoslednosti ali protislovnosti 

metode »voice dialogue«. Ugotoviti želi primerljivost njenih teoretičnih konceptov in 

definirati izraze, ki predstavljajo podobne pojme v Jungovi analitični psihologiji. Z analizo 

učinkov metode na posameznika v psihoterapevtskem procesu želi avtorica utemeljiti 

uporabnost in klinično vrednost metode »voice dialogue«. 

 

1.2. Cilji raziskovanja 

 

Deskriptivna in fenomenološka (kvalitativna) raziskovalna naloga želi predstaviti 

aplikativnost metode in njeno strokovno utemeljenost. Prikazati želi celostno delovanje 

metode na telesni, čustveno – doživljajski, kognitivni, odnosni in duhovni vidik posameznika. 

Cilj raziskave je torej utemeljiti klinično vrednost metode ter izpostaviti morebitne zadržke, 

omejitve ali kontraindikacije za njeno uporabo.  

 

Cilj raziskovanja je ugotoviti primerljivost ali neprimerljivost temeljnih pojmov psihologije 

zavestnega jaza s teoretičnimi koncepti Jungove analitične psihologije, ki so strokovni 

javnosti že dolgo znani in zato bolj domači, ter tako približati metodo »voice dialogue« 

psihoterapevtom in drugim strokovnjakom za pomoč ljudem v stiski. 

 

1.3. Glavno raziskovalno vprašanje 

 

Ali je »voice dialogue« strokovno utemeljena psihoterapevtska metoda, ki ima osnovo v 

nevrobiologiji in antropološkem odnosno – duhovnem bistvu človeka? 
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1.4. Hipoteza 

 

Metoda »voice dialogue« omogoča klientu doživljajski uvid v prej nezavedne ali polzavestne 

vzorce mišljenja, čustvovanja in odzivanja, kar prinaša širitev zavedanja o sebi in večjo 

svobodo v življenjskih odločitvah. 

 

1.5. Povzetek strukture raziskovalne naloge 

 

V prvem, teoretično – deskriptivnem  delu naloge avtorica predstavlja zgodovinsko ozadje in 

proces nastanja metode »voice dialogue« ter kasneje izdelan teoretični okvir metode, ki sta jo 

utemeljitelja, dr. Hal Stone in dr. Sidra Stone, poimenovala psihologija zavestnega jaza. V 

nadaljevanju na kratko predstavi najpomembnejše pojme teoretskega ozadja metode »voice 

dialogue« na način, ki bralcu pomaga razumeti strukturo in zaporedje dela s posameznimi 

vidiki osebnosti med psihoterapevtskim procesom s klientom. V poglavju, ki opisuje 

energijski vidik psihoterapevtskega dela s pomočjo metode »voice dialogue«, je dodana 

nevrobiološka razlaga vloge zrcalnih nevronov v odnosni nevrobiologiji (Mlakar, 2015a). V 

poglavju o delu s telesom pa je dodana nevrologija stresnega dogajanja v možganih (Mlakar, 

2015c). 

 

V drugem delu teoretično deskriptivne naloge je na kratko predstavljena analitična psihologija 

Carla Gustava Junga (1875‒1961) s temeljnimi pojmi in termini, ki jih je utemeljil. 

Izpostavljeni so predvsem pojmi, koncepti in termini, sorodni tistim, ki jih uporabljata 

zakonca Stone v psihologiji zavestnega jaza. V zaključku tega poglavja je tabela s 

terminološko primerjavo obeh psiholoških teorij. 

 

Tretji del vsebuje kvalitativno raziskovanje in analizo kvalitativnih podatkov: osebnih zapisov  

izbranega vzorca klientov o doživljanju lastnega psihoterapevtskega procesa ob oz. po 

uporabljeni metodi »voice dialogue«. Na koncu tega poglavja sta podana povzetek in sinteza 

ugotovitev o učinkih metode na klientov terapevtski proces in njene omejitve. 

 

V zaključnem delu naloge je povzetek rezultatov obeh delov raziskovanja: deskriptivne 

analize literature in kvalitativne analize podatkov ter zaključki in predlogi za bodoče 

raziskovanje.  
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2. METODA »VOICE DIALOGUE« IN PSIHOLOGIJA ZAVESTNEGA 

JAZA 

 

Z metodo »voice dialogue« sem se srečala leta 2011, ko sem po nekem naključju odšla na 

strokovni seminar psihoterapevtskega dela s telesom s tehniko »conscious body«, ki ga je 

vodila dr. Judith Hendin v Italiji (Hendin, 2008). V svetovalno –terapevtskem poklicu delam 

že skoraj dvajset let. Psihoterapevtsko delo, človekova duševnost in duhovnost so me že od 

nekdaj navduševali, zato sem se po dokončani prvi stopnji na visoki šoli za zdravje, smer 

delovna terapija, vpisala na podiplomski študij iz psihoterapevtskega pristopa integrativna 

psihoterapija (EAG FPI). Kasneje sta me radovednost in želja po spoznavanju novih 

terapevtskih metod vodili na različne seminarje in strokovna usposabljanja.  

  

Tako sem našla tudi strokovne seminarje Judith Hendin. Udeležila sem se štirih večdnevnih 

delavnic, kjer sem spoznavala, da je ozadje tehnike, ki jo izvaja, v do tedaj meni neznani 

metodi »voice dialogue«.  resenečena sem ugotovila, da v Sloveniji ni prevedene nobene 

knjige s tega področja, zato sem pobrskala po spletu in si naročila več knjig dr. Sidre in Hala 

Stone. Spomnila sem se, da nam je učni terapevt že na izobraževanju iz integrativne 

psihoterapije ob predstavitvi uporabe psihodrame v psihoterapiji kot zanimivost omenil 

zakonca Stone, vendar se v njuno delo nismo poglabljali.  

 

Začela sem brati njune knjige in spoznavala, da sta tehniko »voice dialogue« in kasneje tudi 

teorijo, ki sta jo poimenovala psihologija zavestnega jaza, skozi prakso postavljala, 

dopolnjevala in utemeljevala od 70-ih let prejšnjega stoletja. Na spletni strani dr. Hala in dr. 

Sidre Stone (Delos Inc., 2015a) sem našla vse njune publikacije, strokovne članke in 

praktične napotke s pomočjo posnetih zgoščenk o uporabi tehnike v terapevtskem in 

svetovalnem procesu.   

 

Prav tako sem šele pozneje ugotovila, da je tehnika razširjena in se uporablja tako rekoč  po 

vsem svetu (Voice Dialogue International) ter da obstaja seznam facilitatorjev – 
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strokovnjakov, ki so usposobljeni
3
 (Delos Inc., 2015b) za uporabo tehnike v različnih okoljih 

in z različno populacijo. Skozi lastno izkušnjo na seminarjih in kasneje z uporabo metode pri 

svojem terapevtskem delu sem ugotovila, da je metoda izjemno uporabna, učinkovita in 

včasih celo zabavna. Da spodbuja globoke uvide v lastno delovanje, omogoča dostop do 

nezavednih vzorcev vedenja in je uporabna celo pri delu z implicitnimi spomini (Shapiro, 

2012; Rothschild, 2000; Mlakar, 2015a), ki se kažejo prek telesnih simptomov klienta in so 

dostikrat povezani z njegovimi travmatskimi doživetji v zgodnjem otroštvu. 

 

Klienti, ki sem jim do zdaj ponudila terapevtsko delo s pomočjo tehnike »voice dialogue«, so 

tehniko sprejeli neverjetno hitro, kot popolnoma naraven del svojega psihološkega, 

energetskega in duhovnega notranjega sveta. Preden začnemo delati s pomočjo tehnike »voice 

dialogue«, me občasno kakšen klient ob mojem opisovanju tehnike vpraša, ali to zdaj pomeni, 

da je multipla osebnost, oziroma ali se mu lahko zmeša, če postane več podosebnosti.  

Razložim mu, da je popolnoma naravno, da imamo ljudje vsakodnevno notranje monologe, 

dialoge in včasih celo poliloge (Rahm in ostali, 1993), v katerih se prepiramo, prepričujemo, 

pregovarjamo … Prav tako različno delujemo v različnih okoljih in različnih situacijah; 

drugačni smo, ko moramo npr. delovati razumsko, obvladano in profesionalno na svojem 

delovnem mestu ali pa ko se sprostimo v domačem okolju, smo ležerni, čustveni ipd. V 

nekaterih situacijah ali odnosih postanemo kot majhen, negotov, prestrašen otrok, potem pa 

naenkrat strog kritičen starš … Vsaka nova situacija in človek lahko iz nas izvabita drugačen 

energetsko –psihološki del.  

 

Ljudje se učimo, rastemo in oblikujemo v odnosih (Siegel, 2014a; 2014b), tudi naša 

fiziologija in delovanje možganov se odzivata na to, kar prihaja do nas v odnosih in 

situacijah. Pri tem imata pomembno vlogo naša fiziologija in zrcalni nevroni (Mlakar, 2015c), 

s pomočjo katerih neposredno prepoznavamo vedenje in celo čustveno stanje pri drugem ter 

ga avtomatično ponovimo v možganih in svojih odzivih. Že od malega se učimo novih stvari 

                                                
3
Hal in Sidra Stone ne podpirata institucionalizacije učenja metode »voice dialogue«. Na svoji spletni 

strani pravita, da je njuna metoda namenjena vsem ljudem, ki jo želijo uporabiti v kakršnemkoli okolju 

in kontekstu. Ne podeljujeta certifikatov za uradni naziv »voice dialogue facilitator«, niti ne dovolita, 

da bi drugi strokovnjaki izvajali uradno priznano edukacijo pod njunim imenom. Zato nastajajo po 

svetu razne oblike seminarskega poučevanja metode ‒ poskusi, da bi metodo spremenili v 

psihoterapevtski pristop in da bi jo poučevali kot magistrski študij na fakulteti za psihosocialno in 

psihoterapevtsko pomoč (npr. v Italiji in Estoniji). Vir informacij: dr. Judith Hendin. 
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s ponavljanjem tega, kar vidimo zunaj in v drugem človeku. Zdi se, kot da imamo v sebi že 

vse modele, igre, vloge …, le da nekatere posvojimo, druge pa odtujimo. Ko vodim 

terapevtski dialog s klientovo podosebnostjo, me vedno znova preseneti, kako naravno 

prihajajo odgovori, vedenje in čustveno odzivanje iz tega dela. Včasih je tako presenetljivo, 

da preseneti celo klienta. 

 

2.1. Nastanek metode »voice dialogue« 

 

Začetki oblikovanja terapevtske metode »voice dialogue« segajo v zgodnja 70-a leta 

prejšnjega stoletja, razvijala pa sta jo zakonca Hal in Sidra Stone. Kot pravita v 

predstavitvenem poglavju zbornika prispevkov Voice Dialogue Anthology (Stone in drugi, 

2012), nikoli nista bila povsem gotova, od kod izvira njuna ideja oz. koncept dela z notranjimi 

podjazi, ki jih imenujeta selfi
4
. »V preteklosti je bil običajen odziv ljudi na 'voice dialogue', 

da je to geštalttehnika ali psihosinteza«, (ibid, str. 8) pravita zakonca. Ko je tehnika nastajala, 

Hal Stone še ni uporabljal terapevtskega pristopa geštalt. Tudi Sidra, čeprav je bila seznanjena 

s tem, pravi, da je bila njena izkušnja z geštaltom zelo skromna. »Pri psihosintezi sva bila oba 

navdušena nad njeno uporabo imaginacije, vendar se nihče od naju ni dovolj poglobil vanjo, 

da bi se zares poučil o njenem konceptu različnih selfov. Tudi psihodrama in transakcijska 

analiza nista imeli posebnega vpliva na naju, z njima sva se srečala le prek priljubljenih 

člankov.« (ibid, str. 8)  

 

Nastanek metode je bil očitno splet naključij in vplivov novih znanstvenih in praktičnih 

spoznanj na področju teorije psihoterapije v 60-ih in 70-ih letih prejšnjega stoletja ter razvoja 

različnih psihoterapevtskih šol. V uvodnem članku dalje razlagata: »Vedno bova spoštovala 

različne pristope, ki imajo nekaj povezave z metodo 'voice dialogue', saj so bili več kot jasno 

del splošne psihološke kulture v zgodnjih 70-ih letih. Korenine najinega dela segajo precej 

globlje kot izpostavljenost tem novim šolam razmišljanja. Prihajava iz dveh kontrastnih, če ne 

celo konfliktnih ozadij.« (ibid) 

                                                
4
Izraz self sem ohranila v osnovni obliki, saj je poznan tudi v slovenskem jeziku. Je pojem, ki v 

posameznih psiholoških teorijah pomeni različne vidike osebnosti človeka. V slovenskem jeziku je 

najbolj znan Jungov izraz self (ali sebstvo, kot nemški izraz selbst prevaja Musek) za opis človekovega 

duhovnega jedra osebnosti. V metodi »voice dialogue« oz. psihologiji zavestnega jaza označuje 

posameznikove dele osebnosti. 
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Močan vpliv na Hala je imela Jungova psihologija in njegova psihoterapevtska šola, s 

pomočjo katere je usvojil globoko razumevanje sanj, mitov, pravljic in globinske psihologije. 

Pravi, da mu je že prva seansa odprla pot domov, v simbolično življenje duha, in mu 

pomagala, da se je osvobodil puščave svojega racionalnega uma. 

 

Halovo prvo intuitivno srečanje s kasnejšo metodo »voice dialogue« se je zgodilo med seanso 

z 11-letnim dečkom, ki so mu postavili diagnozo shizofrenija in ga želeli namestiti v posebni 

zavod. V terapevtski seansi mu je deček povedal svoje sanje, ki so se Halu takoj zdele zelo 

pomembne. Deček je pripovedoval: »Sedim v invalidskem vozičku, v preddverju svoje šole. 

Starši so prišli k meni na obisk, zdaj pa odhajajo nazaj v Kalifornijo in me puščajo samega v 

šoli. Jokam in jih prosim, naj ne odidejo. Čutim, da nimajo izbire in da morajo oditi. Zbudim 

se in jokam, ker so me pustili tam.« (ibid, str. 11) Hal se je v terapiji z dečkom osredotočil na 

pomemben del sanj ‒ invalidski voziček. Dečka je vprašal, ali se lahko vrne v sanje in mu 

pove, kaj se dogaja in zakaj je na invalidskem vozičku. Deček mu je odgovoril: »Občutek 

imam, da je v stolu močan magnet, ki mi ne dovoli, da bi vstal in stekel za njimi.« (ibid) Ker je 

videl, da je deček globoko intuitiven otrok z močno domišljijo, začne eksperimentirati s 

pogovarjanjem z dečkovimi notranjimi deli, ki so se kazali kot deli sanj. Halovo terapevtsko 

delo z dečkom je bilo neverjetno učinkovito in mu je pomagalo do te mere, da se je bil ta 

sčasoma zmožen vključiti v običajno osnovno šolo in ni bila potrebna namestitev v posebnem 

zavodu.  

 

Hal je nadaljeval eksperimentiranje v svoji družini, kjer je spodbujal člane družine, da so 

govorili z različnimi deli osebnosti. Potem je ta ideja nekoliko zamrla in zaživela nekaj let 

kasneje, ko sta se spoznala z drugo ženo Sidro. 

 

Sidra Stone je bila v zgodnjih 50-ih letih prejšnjega stoletja predana smeri beheviorizma in 

pripadnica Skinnerjeve skupine; navdušena je bila nad idejo operantnega pogojevanja 

(Mlakar, 2014a) kot načina razlage človeškega vedenja. S kolegi je raziskovala možno 

povezavo psihoanalitičnega (Freudovega) razmišljanja in operantnega pogojevanja. Posebno 

jo je privlačila ideja, da lahko psiholog razčleni kompleksno človekovo vedenje na dele in jih 

opazuje, kako delujejo na občutljiv in predvidljiv način. »Še vedno vidim odsev tega 

zgodnjega Skinnerjevega vpliva v načinu, kako vidim razvoj primarnih delov osebnosti 

(primarnih selfov), vsaj deloma kot rezultat operantnega pogojevanja. Vedno sem opazovala, 

kakšno sposobnost prilagoditve imajo in kaj kot selfi poskušajo narediti, da nas zaščitijo in 
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nam prislužijo ljubezen.« (Stone in drugi 2012, str. 14) Drug pomemben vpliv sta imela na 

Sidro Stone pisatelja Herman Hesse in Nikos Kazantzakis. Oba sta bila predana razvoju 

zavedanja in njuno pisanje je zanjo predstavljalo vpogled v univerzalno resnico. Vse njune 

knjige raziskujejo bitko med nasprotnimi silami znotraj nas, ki sta jo Sidra in Hal Stone 

poimenovala napetost nasprotij. Hesse se je ukvarjal predvsem z nasprotjem med razumom in 

čutenjem, Kazentzakis pa z napetostjo med zemeljskim in spiritualnim. Na oba pisca je imel 

velik vpliv Henri Bergson in njun pogled na svet temelji na obstoju življenjske sile (»elan 

vital«), ustvarjalnem in evolucijskem impulzu znotraj nas. Ta koncept je Sidra Stone čutila 

kot globoko resnico in je postal del njenega življenja. Zdaj to imenujemo notranja inteligenca 

ali univerzalna inteligenca. 

 

Sidra Stone je v Hessejevem romanu Stepni volk prepoznala tudi svoje različne dele osebnosti 

(selfe): »To je bil moj uvod v prepoznavanje različnih selfov in v čarobno gledališče, v 

katerem sem začela spoznavati svoje lastne številne vloge in igralce … Moj pogled na ljudi se 

je temeljito spremenil. Nikoli več nisem mogla pogledati na kogarkoli od nas kot na eno 

entiteto.« (ibid, str.15) 

 

»Harry je sestavljen iz tisočih selfov (podjazov), ne le iz enega ali dveh. Njegovo življenje 

niha, tako kot življenja vseh ljudi, ne le med dvema poloma, kot sta telo in duh, temveč med 

tisoči in tisoči. Vsak ego (Jaz), daleč od enosti, je do najvišje stopnje sestavljen svet, celo 

vesolje, kaos oblik, stanj in stopenj, dediščine in potencialov. Kot telo je vsak le eden kot duša 

nikoli.« 

       (Hesse v  Stone in drugi 2012, str. 15) 

 

Tukaj so se srečali vplivi Hesseja, na katerega je močno vplival Jung, Halovo jungovsko 

psihoterapevtsko ozadje in Sidrino razmišljanje. Iz vseh teh vplivov in nasprotij, ki sta jih 

prinesla Hal in Sidra Stone, se je rodilo nekaj novega. Srečala sta se leta 1972, ko je Sidra 

iskala nekoga, ki bi ji pomagal poglobiti tehniko dela z vodeno imaginacijo, s katero se je 

seznanila ob branju knjige R. Assagiolija. Povezala sta se in drug drugemu pomagala pri delu 

s sanjami kot dodatek k vizualizaciji, ker je takrat poučeval Hal. V eni takih diskusij je Hal 

prosil Sidro, naj se presede drugam in »postane« ranljivost, namesto da govori o njej. In to je 

bilo rojstvo tehnike pogovora s selfi. Izraz »voice dialogue« takrat še ni obstajal. Tole je njena 

prva izkušnja   
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»Hal me je prosil, da se presedem drugam in postanem ranljivost. Vedela sem, da je prav, da 

to naredim. Zaupala sem mu. Tako globoko sem mu zaupala, da sem se usedla s kavča na tla 

in naslonila glavo na čajno mizico. V popolni tišini sem si dovolila premakniti se v svojo 

ranljivost, dobesedno sem postala nekdo drug. Postala sem čisto majhen otrok, ki doživlja svet 

na popolnoma nov način. Bilo je popolno mirovanje. Imela sem občutek, da se je jaz, ki je 

sedel tam na tleh, skrival v votlini vse moje življenje in da je prvič začutil dovolj varnosti, da 

je prišel ven. Svet okoli mene se je spremenil, moje zaznavanje je postalo bolj jasno, barve in 

zvoki so bili drugačni in lahko sem čutila Halovo energijo, ki drži prostor zame (čeprav je bilo 

to mnogo let pred tem, ko smo vedeli več o energetski povezavi v odnosu). To je bilo zame 

popolnoma tuje. Navajena sem bila izkušati svet na razumski, nadzorovan način. Čutila sem, 

da sem končno vstopila v Hessejevo čarobno gledališče.« (ibid, str.17) 

 

2.2. Psihologija zavestnega jaza 

 

Sprva sta zakonca Stone terapevtsko metodo dialogov s podosebnostmi imenovala »voice 

dialogue«. Kot taka je postala prepoznavna tako rekoč po vsem svetu in med strokovnjaki 

različnih poklicev ter področij delovanja: v svetovanju, terapiji, poslovnem svetovanju, 

pedagogiki … S pisanjem knjig, strokovnimi seminarji in terapevtskim delom sta zakonca 

Stone počasi širila svojo idejo in praktično veščino terapevtskih dialogov. Teorija je nastajala 

počasi, skozi eksperimentiranje medsebojnega dialoga. Sčasoma so se izoblikovali elementi in 

novi izrazi, ki sta jih strokovno utemeljila ter uporabljala pri delu in poučevanju metode. 

Veliko let kasneje sta se začela zavedati, da je zanju najpomembnejši del celotnega 

terapevtskega procesa dialogov s podosebnostmi, pravzaprav širjenje posameznikovega 

zavedanja o svojem delovanju, notranjih čustveno-energetskih mehanizmih in vzorcih. Ta 

proces sta poimenovala zavestni jaz oz. proces zavestnega jaza. Star izraz »voice dialogue« 

jima ni več zadostoval za opis procesa, ki sta ga spodbujala v ljudeh, vendar kot sama pravita: 

»Za naju 'voice dialogue'  poleg neposrednega dela s selfi vključuje izkušnjo nasprotij in 

proces zavestnega jaza. Odločila sva se, da ne bova spreminjala imena v Psihologijo 

zavestnega jaza. 'Voice dialogue' je dosegel tako imensko prepoznavnost, da sva se odločila, 

da ostane.« (Stone in drugi 2012, str. 30)  
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2.3. Pojasnitev pojmov 

 

Psihologija zavestnega jaza kot teoretično ozadje metode dela s podosebnostmi opredeljuje 

nekaj osnovnih pojmov, ki so pomembni tako za terapevta oz. facilitatorja procesa kot za 

klienta. V procesu terapije je namreč pomembno, da klientu pojasnimo posamezne vidike dela 

z metodo »voice dialogue« ter jasno opredelimo, kaj želimo doseči s terapevtskim dialogom. 

V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da vse skupaj deluje kot zanimiva igra, ki pa ne prinese 

novega zavedanja in vpogleda klientu. Ključni del procesa je v resnici spodbujanje 

naraščajočega zavedanja oz. v psihoterapevtskem jeziku ozaveščanje notranjih vsebin, 

spominov, vzorcev delovanja in jedrnih prepričanj. (Mlakar, 2014b)  

 

V knjigi Objeti svoje podosebnosti, ki je njuna prva knjiga o metodi »voice dialogue«, 

pojasnjujeta, kako razumeta naravo zavesti: »Ko želimo definirati, kaj je zavest, je naša 

osnovna ideja, da zavest ni entiteta, ampak proces. To, kar bomo definirali, torej ni zavest, 

temveč razvoj zavedanja.« (Stone in Stone 1989a, str. 18) Poudarjata, da zavest ni nekaj, kar 

bi človek lahko dosegel, temveč nenehen proces, ki se ves čas spreminja. Ko pojasnjujeta 

vidike zavesti, imata vedno pred seboj ta kinetični vidik. Zavest se tako pojavlja na treh 

različnih nivojih, ki jih definirata stopenjsko: 

 

- prvi nivo je nivo zavedanja; 

- drugi nivo je izkušnja različnih selfov (podosebnosti) ali energetskih vzorcev; 

- tretji nivo je razvoj zavestnega jaza. 

 

2.3.1. Zavedanje  

 

Zavedanje je po njunem »sposobnost prisostvovati življenju v vseh njegovih vidikih brez 

ocenjevanja ali presojanja energijskih vzorcev, ki jih opazujemo, in brez nuje, da bi 

spremenili izid dogodka«. (ibid, str. 19) Tako stanje pogosto opisujejo v različnih 

meditacijskih in vizualizacijskih praksah kot stanje opazovalca (angl. witness state), ko lahko 

stopimo nekoliko stran in opazujemo dogajanje brez udeležbe. To je stanje, ko nismo niti 

racionalno niti emocionalno prisotni v dogajanju. V psiholoških sistemih to imenujemo 

koncept popolnega uvida. 
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2.3.2. Izkušnja selfa  

 

Izkušnja selfa je vidik razvoja zavesti, v katerem izkušamo energijske vzorce. Ti vzorci so 

povezani z našim notranjim stanjem, bodisi fizičnim, čustvenim, mentalnim bodisi s 

spiritualnim. Lahko se pojavljajo kot bežen občutek ali senzacija ali kot popolnoma 

diferencirano in jasno občutenje selfa. »Zavedanje brez izkušnje nas izolira od življenja, 

izkušnja brez zavedanja nas zaklene v živalsko kraljestvo.« (Stone in drugi 2012, str. 23) 

  

2.3.3. Zavestni jaz, delujoči jaz in proces zavestnega jaza 

 

Pojem zavestni jaz (angl. aware ego) je tisti nivo zavedanja, ki ima izvršno funkcijo. Jaz je 

vidik, ki opazuje in usmerja vse dogajanje kot nekakšen izvršni direktor. Ego naj bi bil tista 

instanca, ki prejema informacije z nivoja zavedanja in izkušnje različnih energijskih vzorcev. 

Ko naše zavedanje napreduje, jaz postaja vedno bolj zavesten jaz (ego)
5
. Kot jaz, ki se vedno 

bolj zaveda, ima tudi vedno boljše možnosti, da naredi ustrezne izbire v življenju 

posameznika. Za opis stanja, ko posameznik (jaz) še nima dovolj informacij, ki bi prišle jasno 

v zavest, uporabljata termin delujoči jaz (angl. operating ego). To opredeljujeta kot skupek 

delujočih primarnih selfov, ki vodijo življenje posameznika in vladajo osebnosti, ne da bi se 

zavedali. Zavestni jaz torej opisuje stanje, ko se skozi proces »voice dialogua« separiramo od 

primarnega selfa tako, da se ne identificiramo več z njim. Npr. če oseba sama sebe doživlja 

kot izjemno delovno in se priganja k perfekcionističnim dosežkom v življenju, lahko skozi 

proces terapevtskega dialoga s podosebnostjo notranjim priganjalcem ozavesti, da je to le del 

njene osebnosti, ki jo občasno močno izčrpava, in da ima možnost, da do sebe deluje tudi bolj 

blago. S tem dobi oseba možnost, da se prepozna tudi v drugih vidikih svoje življenjske 

energije in delovanja. V psihoterapevtskem izrazju je to ekscentrična pozicija (Rahm in ostali, 

199 ) zavedanja delovanja dela osebnosti     selfa. Separacija torej pomeni, da oseba vidi self 

in ga doživlja, vendar se ne identificira z njim. 

 

Sčasoma sta Hal in Sidra Stone začela poudarjati, da gre za proces zavestnega jaza (angl. 

aware ego process), s čimer želita poudariti kontinuiranost naraščajočega zavedanja skozi 

                                                
5
Termin ego nima enotnega pomena, saj v različnih psiholoških teorijah in duhovnih praksah 

opredeljuje različne vidike osebnosti. Prevajam ga kot jaz. 
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celotno življenjsko obdobje posameznika, v katerem se vedno bolj zaveda različnih selfov in 

jih lahko vidi z distance ter se loči v smislu identifikacije z njimi. Zavestni jaz je torej tisti, ki 

uporabi dar zavedanja in bogastvo izkušenj  simbolično pelje naš avto. Ta ni mišljen kot 

entiteta, temveč kot proces naraščajočega zavedanja.  

 

2.3.4.   i a ni  el i     odtujeni selfi 

 

Sidra in Hal Stone sta vpeljala dva, za terapevtski proces pomembna osnovna pojma, ki sta 

podobna Jungovim opredelitvam delov človekove osebnosti: »persone in sence« (Stevens, 

2001). To sta pojma primarni selfi in odtujeni selfi (angl. primary in disowned).  

 

Primarni selfi so energijski vzorci razmišljanja, odzivanja, čustvovanja in delovanja, s 

katerimi smo se identificirali v svojem življenju in jih dojemamo kot »to sem jaz«. V večji 

meri so to sklopi vedenja, ki smo ga razvili na osnovi odzivnega vedenja na življenjske 

situacije in odnose, v katerih smo odraščali, v terminologiji vedenjsko–kognitivne terapije 

skozi proces operantnega pogojevanja (Mlakar, 2014a), ki nam je služilo kot način, kako v 

čim večji meri obvladovati odzive ljudi in neugodne okoliščine, v katerih smo se počutili 

nemočne, neljubljene, osamljene, neopažene, napadene …  

 

V zvezi z otrokovim odzivom na neugodne okoliščine v zgodnjem otroštvu in odraščanju 

Mlakar govori o pomembnosti varne čustvene in energetske navezanosti starša  -matere 

(skrbnika) in otroka v zgodnjem otroštvu  »Otrok, ki ima ugodne izkušnje s svojim skrbnikom, 

predvideva naklonjeno delovanje, se nanj navezuje in se ob njem počuti varnega. Obratno je 

pri neugodnih izkušnjah: otrok ne more zrcaliti ugodnih odzivov skrbnika, je negotov in se 

počuti ogroženega.  redvidevanje ustvarja gotovost in varnost (če je pozitivno . Sposobnost 

dojemanja psihičnega stanja drugih omogoča tudi zlorabe: pretvarjanje, zavajanje, laganje, 

laskanje, goljufije, zarotništvo …«(Mlakar 2015a, str. 37) 

 

Travmatske okoliščine niso samo izjemno stresni enkratni ali ponavljajoči dogodki v življenju 

otroka. Dr. Sanja Rozman v svoji knjigi Pogum
6
 (Rozman, 2015) piše o kompleksni ali 

                                                
6
Knjiga bo prišla v knjigarne septembra 2015. S soglasjem dr. Sanje Rozman sem jo imela priložnost 

prebrati že v času izdelovanja naloge. 
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relacijski travmi, do sedaj manj upoštevanem vidiku travme v psihoterapiji in zdravljenju 

zasvojenosti, ki nastane med odraščanjem v disfunkcionalnih primarnih odnosih (oče, mati, 

stari starši, vzgojitelji …). V družini, kjer otrok ne more razviti varne navezanosti, razvije 

enega od treh modelov nevarne navezanosti: ambivalenten, izogibajoč ali dezorganiziran. 

»Vrsta navezanosti vpliva na samopodobo in predstavo o drugih ljudeh. Od tega je tudi 

odvisno, kakšne odnose bomo iskali v prihodnosti … Šele prek tega programa navezanosti si 

lahko otrok postopoma naloži vse druge programe, ki jih potrebuje za interakcijo s svetom. 

Če gre pri tem kaj narobe, se bo napaka nekako vgradila v vse kasnejše programe.« (ibid, str. 

75). Dalje navaja: »Kompleksna ali relacijska travma je strokovni izraz za izkušnjo številnih 

in kroničnih dolgotrajnih in ponavljajočih se travmatičnih dogodkov, ki so se začeli v 

zgodnjem otroštvu, so škodljivo vplivali na razvoj in so večinoma medosebne narave 

(seksualna ali telesna zloraba, vojna, nasilje v skupnosti), vključujejo pa tudi telesno, 

čustveno in izobraževalno zanemarjanje (Bessel van der Kolk, Developmental Trauma 

Disorder). « (ibid, str. 86) 

 

Razvoj primarnih selfov je torej nezaveden proces prilagoditve pogosto travmatičnim 

odnosnim okoliščinam odraščanja in nevarni navezanosti. Delno so rezultat zgodnjih otroških 

prepričanj, ki jih sprejmemo kot zelo majhni otroci in so intuitivna, kasneje v življenju pa jih 

začnemo zavestno negovati in krepiti. Zakonca Stone sta v svojem delu zgodaj spoznala, da je 

jaz (ego) podlegel kombinaciji različnih podosebnosti, ki so prevzele izvršno funkcijo. Kar 

deluje kot jaz, je torej kombinacija energijskih vzorcev kot npr. zaščitnik/kontrolor, 

priganjalec, ugajalec, perfekcionist in notranji kritik. Enkratna kombinacija podosebnosti in 

energijskih sistemov zaznava svet, v katerem živi, procesira informacije in potem usmerja 

naše življenje. Ko se to zgodi, se naš jaz identificira s temi specifičnimi vzorci. Večina ljudi 

misli, da ima svobodno voljo, ker sprejema odločitve, ki so na videz zavestne. »Ugotovila 

sva, da je presenetljivo malo izbire v tem svetu. Razen ko se prebudimo v procesu zavedanja, 

nas pretežno usmerjajo energijski vzorci, s katerimi se identificiramo, ali tisti, ki smo jih 

odtujili.« (Stone & Stone 1989a, str. 22)  

 

Pomembno pravilo, ki sta ga zakonca Stone spoznala ob izkušnjah, je spoštovanje primarnih 

selfov. Primarni selfi so terapevtovi/facilitatorjevi zavezniki. Oba delujeta v najvišje dobro 

klienta, zato mora med njima obstajati vzajemno spoštovanje in globoko razumevanje. To 

pomeni, da ko se v terapiji osredotočamo na dialog s primarnim delom osebnosti, se moramo 

zavedati, da je ta del osebnosti nastal kot zaščita klienta in mu je pomagal preživeti težke 
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okoliščine njegovega življenja. Zato moramo z njim ravnati z vsem potrebnim spoštovanjem 

in empatijo. Klientov zavestni jaz se bo sčasoma odločil, kako želi ravnati s temi deli 

osebnosti: v kakšni meri in na kakšen način jih bo vključeval v svoje življenje. 

 

Odtujeni selfi so tisti energijski deli osebnosti, ki smo jih deloma ali pa v celoti izločili iz 

svojega življenja. Nekatere energije teh selfov so domače in prijazne, druge čudne in neznane, 

tretje naravnost neužitne. Njihov razpon se giblje od angelsko spiritualnih, kreativnih, 

mističnih, uživaških, sebičnih do demoničnih. Kako prepoznati odtujene selfe? »Ko pogledate 

drugo osebo in občutite v njej neko lastnost, energijo ali vidik delovanja, ob kateri z veseljem 

in olajšanjem čutite, da ji niste niti malo podobni, ste najverjetneje naleteli na svoj odtujeni 

self.« (Stone in Stone 1989a, str. 27) Vidik v osebi, ki vas tako jezi, odseva energijski vzorec 

v vas, ki ga pod nobenim pogojem ne želite vključiti v svoje življenje. Močna čustva so 

rezultat ogromne psihične in čustvene energije v odtujenih energetskih vzorcih osebnosti, 

prav tako tudi energije, ki je potrebna, da te energije ostanejo odtujene. Zakonca Stone 

poudarjata, da nezavedni self ni nujno tudi odtujeni self. Nezavedni self je lahko preprosto v 

nezavednem in zadaj ne deluje nobena energija, ki bi ga držala v nezavednem. Vsak odtujeni 

self pa ima svojo nasprotno energijo v primarnem selfu, ki skrbi za to, da energija odtujenega 

dela ostane odtujena. Npr. ženska, ki je odtujila svoj self, povezan z neinhibirano spolnostjo, 

se bo doživljala kot moralno pokončna, disciplinirana oseba. Ta moralno pokončna drža 

(primarni self) skupaj z notranjim kontrolorjem (self zaščitnik/kontolor) bo držala odtujen 

seksualni self pod nadzorom. (ibid, str. 28)  

 

Odtujeni self je energijski vzorec
7
, ki je bil kaznovan vsakokrat, ko se je manifestiral. 

Kaznovanja so bila lahko zelo subtilna, npr. dvignjene obrvi, odtegnitev pozornosti, 

neodobravajoči komentarji v slogu »tole pa ni preveč lepo, a ne?«, ali pa zelo močna in groba, 

kot so pretepanje, grožnje, javno poniževanje in zasramovanje. Rezultat je v vsakem primeru 

podoben: nesprejemljiv in nezaželen energijski vzorec odrinemo in ga potlačimo, vendar ne 

izgine popolnoma. Še vedno obstaja v našem nezavednem. V Jungovi terminologiji ti deli 

živijo v naši senci (Stevens, 2001). Ko vidimo kakšen tak vzorec v drugem človeku, naša 

notranjost resonira z njim. In ker so ti deli povezani z bolečino in kaznijo v preteklosti, 

                                                
7
 Hal in Sidra Stone uporabljata pojem energijski vzorec za self, ker želita poudariti, da gre za skupek 

telesnega, čustveno-doživljajskega, mentalnega in odnosnega delovanja s specifično energijo (npr. 

prestrašeni otrok, zapeljivi self …). 
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se jih želimo čim prej znebiti. V skrajnem smislu dobesedno (fizični napad na človeka s 

provocirajočimi lastnostmi) ali pa simbolično ‒ z obsojanjem in kritiziranjem.  

 

2.3.5. Odtujena instinktivna energija in de onična energija 

 

Če med razvojem odtujimo naravne instinktivne energije, kot so nagon po preživetju, 

seksualnost in agresija, se preobrnejo v nezavedno in doživijo preobrazbo. Tako močne 

energije ni možno izničiti, zato odtujeni instinkti začnejo delovati nezavedno in kot magnet 

privlačijo dodatno energijo. Kmalu izgubijo naravno kvaliteto in postanejo destruktivne. Tako 

preobraženo in okrepljeno energijo instinkta zakonca Stone imenujeta demonična energija. 

(Stone in Stone 1989a) Odrinjena in odtujena jeza se lahko spreobrne v ubijalski bes, 

ljubosumnost lahko postane nenadzorovano obsedeno nadzorovanje, naravni seksualni impulz 

se lahko spreobrne v strašljivo izkustvo ali patološko obliko seksualnosti. Pravita, da je težava 

zahodne civilizacije v tem, da je »ustvarila sedem smrtnih grehov, med katere spadajo ponos, 

grabežljivost, užitek, jeza, pohlep, zavist in poželenje.« (ibid, str. 33) Odtujitev sedmih grešnih 

lastnosti je zahtevala tudi odtujitev naravnih energijskih vzorcev, s katerimi so povezane 

seksualnost, čutnost in emocionalnost. V okoljih, kjer so te energije še posebej nezaželene ali 

celo prepovedane, postanejo v ljudeh demonične. Bolj in dlje, ko jih moramo ohranjati 

zakopane v nezavednem, bolj narašča njihova demonična energija in še več napora je 

potrebnega, da se ohranja odtujena. Zakonca Stone trdita, da je večina današnjih bolezni in 

izčrpanosti rezultat odrinjene instinktivne energije. V nobenem primeru ne zagovarjata, da bi 

morali ljudje nekritično izživljati instinktivno energijo, trdita samo, da je pomembno, da se 

ljudje začno zavedati teh močnih odtujenih energij in se jih učijo postopoma vključevati v 

svoje življenje na varen in spoštljiv način do sebe in drugih. V nasprotnem primeru odtujena 

energija pridobiva moč in prihaja na dan nenadzorovano, lahko v obliki projekcije kot notranji 

self ubijalski kritik ali na druge destruktivne načine. O selfu notranji kritik sta zakonca Stone 

napisala posebno knjigo. V njej omenjata tudi self ubijalski kritik, ki ga napaja odtujena 

instinktivna energija. (Stone in Stone 1993, str. 85) Delo z demonskimi energijami je zelo 

zahtevno za terapevta, saj se večina ljudi boji teh energij in se upira soočenju z njimi. Dober 

dostop do odtujenih instinktivnih energij imamo lahko prek sanj. V sanjah se odtujene 

instinktivne energije kažejo kot preganjalski liki: preganjalci, napadalci, morilci, zapeljivci, 

satan, divje zveri … Terapevtsko delo s sanjami je tudi blaga in učinkovita psihoterapevtska 

pomoč za ozaveščanje odtujenih delov osebnosti. Tako kot velja pravilo za terapevtsko delo z 
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vsemi preostalimi selfi, je pomembno, da se tudi te demonične selfe obravnava spoštljivo in 

empatično. Ali kot pravita zakonca Stone: »Lahko je objeti dobre dele sebe, težje je objeti in 

sprejeti slabe.« (Stone &Stone 1989a, str. 36) 

 

2.3.6. Primeri primarnih in odtujenih selfov 

 

Vsaka podosebnost ali self ima specifičen energijski vzorec s svojo različno obrazno mimiko, 

držo telesa, tonom glasu in vsak ustvarja specifično vzdušje v odnosu in okolici. Če s klienti 

pogosto uporabljamo tehniko »voice dialogue«, to postane zelo jasno v našem zavedanju. 

Prav tako se z veščino dialoga naučimo zaznati majhne spremembe v energetskih vzorcih, 

tudi če besede ostanejo iste. Ali kot pravita zakonca Stone: »Ne gre za to, kaj si rekel, temveč 

kdo je to izgovoril.« (Stone & Stone 1989a, str. 62)  

 

Primeri primarnih selfov, kot jih razumeta zakonca Stone, so:  

 

Zaščitnik/kontrolor je self, ki bi ga lahko primerjali s Freudovom superegom ali nadjazom, v 

transakcijski analizi pa z ego stanjem starša (Berne, 2010). Ta primarni self skrbi za to, da 

odtujeni selfi tudi ostanejo odtujeni. Razvije se že zelo zgodaj v življenju posameznika in 

skrbi za to, da se prilagodimo socialnim zahtevam okolja, v katerem odraščamo. Ta proces 

razvoja osebnosti bi lahko primerjali s C. G. Jungovim pojmom maske in odtujitev v 

posameznikovem socialnem okolju nezaželenih lastnosti v senco. (Stevens, 2001) Njegova 

primarna funkcija je zaščititi našo ranljivost in zagotavlja, da se vedemo ustrezno glede na 

okoliščine. Na nastanek zaščitnika/kontrolorja vpliva tako kulturno ozadje skupnosti, v kateri 

odraščamo, kot ožje družinsko okolje.  

 

Različne oblike močnih selfov, kot so npr. priganjalec, perfekcionist, mačo moški, všečnež …, 

so lahko del splošnega vzorca zaščitnika/kontrolorja, lahko pa delujejo neodvisno od njega. V 

večini zahodnih kultur so ti deli osebnosti primarni in predstavljajo selfe, ki jih je izbral 

zaščitnik/kontrolor za našo zaščito in podporo v življenju. (Stone 1989a, str. 100)  

 

Posebno pomembna sta dva primarna selfa, ki ju poznajo vse kulture: notranji kritik in 

notranji patriarh. Prvega obravnava knjiga zakoncev Stone z naslovom Notranji kritik: 

Obrniti samokritiziranje v ustvarjalno podporo (angl. The Inner Critic: Turning Self 
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Criticizem Into A Creative Asset) (Stone in Stone, 1993) in druga, ki jo je napisala Sidra 

Stone (2012),  Senčni kralj: Nevidna sila, ki ženske drži nazaj (angl. The Shadow King: The 

Invisible Force That Holds Women Back).  

 

Starševski sel i     dobra mama, slaba mama; dober oče, slab oče. Vloge ali identifikacija z 

dobrim staršem prinaša veliko pozitivne samopodobe, saj jo podpirata in spodbujata družba in 

ožja okolica. Prav tako se oseba lahko identificira z negativno vlogo kritičnega, obsojajočega 

in kaznujočega starša. K temu močno prispevajo zgodnje izkušnje vedenja staršev in 

vzgojiteljev v primarnem okolju. 

 

Primeri odtujenih selfov so:  

 

Odtujena instinktivna energija, kot so moč, čutnost, seksualnost. Če je energija v socialnem 

okolju še posebno nezaželena in prepovedana, se lahko stopnjuje v demonično, zato so ti selfi 

lahko zelo destruktivni. Dostikrat se izrazijo skozi self notranji kritik, ki deluje tako, da obrne 

destruktivno energijo posameznika vase v samoobsojanje, samokritiziraje in napade nase. 

Napadi notranjega kritika se lahko stopnjujejo v samodestrukcijo, kot so samopoškodovanje, 

hude fizične bolezni (npr. rak), poskusi samomora …  

 

Odtujeni selfi so običajno tudi vidiki notranjega otroškega dela, ki jih zakonca Stone 

imenujeta tudi ranljivi selfi. Pri tem razlikujeta tri pomembne vidike otroškega dela: ranljivi 

otrok, igrivi otrok in magični otrok. Ranljivi otrok uteleša posameznikovo občutljivost in 

strah. Igrivi otrok je, kot nakazuje ime, igriv. Magični otrok pa je otrok s fantazijo in 

ustvarjalno domišljijo; je otrok naših desnostranskih možganov in je tudi vir naših vizij. Vsi ti 

otroški vidiki so bili izgubljeni že zelo zgodaj v našem življenju, ko so primarni selfi prevzeli 

nadzor nad našim življenjem. Seansa »voice dialogua« s temi deli lahko poteka v celoti brez 

besed. Temeljno terapevtsko načelo pri delu z otroškimi selfi je: Nikamor nam ni treba iti in 

nič ni treba početi. V nasprotju s primarnimi deli, ki vedno nekaj počnejo, je v svetu notranjih 

otrok samo stanje biti. Pri delu s temi vidiki osebnosti se učimo samo biti prisotni. »Izguba 

otroških delov je ena najbolj tragičnih posledic procesa odraščanja.« (ibid, str. 150)  

 

Odtujena ranljivost je najbolj univerzalen odtujen self v našem civiliziranem svetu. In vendar 

je ta otrok naša najpomembnejša podosebnost, ki je najbližje esenci (bistvu) tega, kar smo kot 

človeška bitja. Del, ki nam omogoča resnično bližino, polno izkušnjo drugih oseb in ljubezen. 
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Ta občutljivi del sam ne bi zmogel preživeti v sodobnem socialnem okolju, zato ga ščiti 

zaščitnik/kontrolor. To naredi tako, da ga enostavno odtuji, s čimer oseba izgubi stik z 

otroškim delom. Najpomembnejša kvaliteta tega dela je zmožnost globoke intimnosti z drugo 

osebo. Prvo srečanje z ranljivim otrokom klienta v seansi »voice dialogua« je dostikrat 

preverbalno. Ko facilitator povabi klienta, da postane ranljivi otrok, se lahko zgodi, da se 

oseba zvije v položaj fetusa; ali se uleže in pokrije čez glavo ali samo tiho sedi in joka. Pogoj, 

da se bo pojavil, pa je, da klient resnično zaupa terapevtu, da bo znal ravnati z njegovo 

ranljivostjo. (ibid, st. 152) 

 

2.3.7. Separacija oz. dezidentifikacija od primarnega selfa in napetost nasprotij 

 

Proces terapije in poglabljanja zavedanja s pomočjo metode »voice dialogue« se vedno 

začenja z delom s primarnimi selfi. Prva in najpomembnejša naloga facilitatorja je pomagati 

klientu, da ozavesti modele vedenja (selfe), s katerimi se je tako močno identificiral, da jih 

doživlja kot edini možni »jaz«. Ko se je klient zmožen vsaj malo distancirati od svojega 

avtomatičnega delovanja, se lahko razvije njegovo zavedanje o drugih možnostih delovanja in 

razmišljanja, ki so mu tudi na voljo. Zakonca Stone sta videla, da sam dialog s selfom ne 

deluje, če se ob tem ne zgodi separacija oz. dezidentifikacija od primarnega selfa. Brez 

procesa zavestnega jaza primarni self ali del osebnosti avtomatično spet prevzame nadzor.  

(Stone in drugi 2012)  

 

V nadaljevanju terapevtskega procesa facilitator vodi dialog s klientovimi nasprotnimi deli 

primarnih selfov (angl. opposit selves), ki so po pravilu odtujeni. Če v procesu »voice 

dialogua« facilitator vpraša primarni self klienta, kaj je njegovo nasprotje v tej osebi, bo dobil 

najzanesljivejši odgovor. Pari nasprotij so lahko zelo različni npr.: ranljivost–moč, 

priganjalec–lenobnež, mišljenje–čutenje, nadzor–sproščenost, materialno–duhovno … 

Poglabljanje zavedanja oz. proces zavestnega jaza se počasi razvija v vsakem paru nasprotij, 

ki ga klient s pomočjo metode spozna in ozavesti. Jasnost na enem področju pa ne pomeni 

tudi avtomatično jasnosti na drugem. 

 

Terapevtski cilj, ki mu facilitator sledi pri delu z nasprotji, ni pomiriti klienta, temveč 

vzpostaviti proces zavestnega jaza, ki »drži napetost nasprotij«. To je stanje, ko se klient 
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zaveda nasprotnih delov in se uči najti ravnotežje med njimi oz. izbirati glede na trenutno 

situacijo.  

 

2.3.8. Energijski vidik selfa in terapevtovo d žanje energetskega prostora  

 

V zgodnjem obdobju delovanja se je Hal srečal z energetskimi polji človeka prek dela 

Wiliama Brugha Joya, ki je leta 1974 na svoji prvi javni predstavitvi na konferenci Centra 

zdravilske umetnosti (Center for Healing Arts) demonstriral udeležencem energetska polja 

telesa in delo z njimi. Hal ni želel postati zdravilec, toda Brugh mu je odprl nov svet energij in 

v naslednjih letih je razvil svoj slog dela z njimi. Imenoval ga je čiščenje polja. (Stone in 

drugi, 2012) Šele kasneje sta Hal in Sidra Stone postala pozorna na dejstvo, da se različni selfi 

dejansko občutijo različno in da se zelo razlikujejo med seboj. »Pri delu z ranljivim otroškim 

delom ali ljubečim starševskim delom je bilo možno občutiti sijočo toploto in polnost 

energije« (ibid, str. 38) Imenovala sta jo osebna energija. Ko pa sta npr. facilitirala razumske 

selfe, ob tem ni bilo čutiti nobene energije ali povezave, kar sta imenovala neosebna energija. 

Ena je bila topla in povezujoča, druga hladna z jasnimi, otipljivimi mejami. S pozornim 

opazovanjem sta ugotovila, da je tudi njun telesni odziv različen pri facilitaciji različnih 

selfov. Npr. pri facilitiranju čutne energije (imenovala sta jo Afroditina energija) sta čutila 

drobno vznemirljivo drhtenje po telesu; pri facilitaciji višjega jaza sta občutila vrh glave in 

kronsko energijo. Šele v zadnjih letih sta začela uporabljati besedo energetska vez (angl. 

energetic linkage), ko sta govorila o energetski povezanosti. Vedno bolj je tudi naraščalo 

njuno zavedanje, da je uspešnost terapevta pri delu s selfi neposredno povezana z njegovo 

sposobnostjo prepoznati specifično energijo selfa in terapevtovo sposobnostjo, da to energijo 

selfa zadrži, medtem ko komunicira z njim.  repričana sta, da so najboljši facilitatorji tisti, ki 

so sposobni delati na bolj energetski kot verbalni ravni. To pomeni, da facilitator pomaga 

selfu, da se manifestira skozi proces energetske indukcije. (ibid, str. 40)  

 

Pojav, ki ga imenujeta energetska indukcija, je zelo zanimiv in ga je mogoče pogledati z 

vidika različnih strok in teorij. Z (1) nevrobiološkega vidika je videti, kot da se v terapevtu 

vzbudi implicitni spomin določenega modela vedenja oz. kombinacija delno zavestnega, v 

precejšnji meri pa nezavednega dogajanja. Veliko vlogo pa imajo verjetno tudi zrcalni 

nevroni. Mlakar v študijskem gradivu, v katerem predstavlja najnovejše ugotovitve dr. 

Daniela Siegela in njegovih sodelavcev, pravi: » anes je sistem zrcalnih nevronov pri ljudeh 
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obširno raziskan in ga ne omejujemo samo na motorično področje, ampak ga pojmujemo kot 

osnovo interpersonalne nevrobiologije.  a sistem nam omogoča, da mapiramo psihično stanje 

drugih ljudi: njihovo intencionalno stanje, čustva, pojmovanja. To je osnova za empatijo. Iz 

zrcalnih reprezentacij umskega stanja drugih ljudi lahko predvidevamo njihovo ravnanje in 

odziv na naše akcije.« (Mlakar 2015a, str. 37) In nadaljuje: »Zrcalne reprezentacije so 

primarno implicitne (nezavedne .  rimarno delujejo na subkortikalna področja (limbični 

sistem) in fiziološke odzive (dihanje, srčni utrip, krvni tlak, izločanje stresnih hormonov . 

Sekundarno se vrnejo in ormacije v višje možganske strukture v pre rontalno skorjo in 

oblikujejo reprezentacijo našega počutja.« (ibid, str. 39) D. Siegel imenuje ta krogotok 

informacij od zrcalnih nevronov na subkortikalna področja in navzgor na medialni 

prefrontalni korteks resonančni krog. Skozi resonančni krog se »uglašujemo« na mentalna 

stanja drugih ljudi. Gledano z drugega vidika: notranja doživljajska stanja drugih ljudi, kot 

npr. veselje, žalost, strah …, neposredno vplivajo na stanje našega uma. Temu lahko rečemo 

tudi čustvena nalezljivost. Osrednji pomen v resonančnem krogu ima del možganske skorje, 

ki se imenuje insula ‒ nov možganski reženj, ki na možganski površini ni viden, ker je skrit 

pod lateralno brazdo. To je področje, na katerem hkrati čutimo sebe in druge. 

 

»Odzivanje na doživljanje drugih je tako intenzivno in ponotranjeno, da se zastavlja 

vprašanje, kako sploh lahko razlikujemo lastni notranji svet od tujega. Siegel in njegova 

znanstvena skupina predpostavljata, da posameznikov um lahko loči lastne in tuje občutke iz 

primerjave aktivnosti zrcalnih nevronov in lastnih telesnih občutkov.  ožgani natančno 

prepoznavajo izvor lastne aktivnosti.  ljub temu je lahko razlikovanje oteženo.  ahko pride 

do nejasne di erenciacije, kaj sem jaz in kaj je drugi.  a di erenciacija je potrebna in koristna. 

Če jo izgubimo, drugemu ne moremo več pomagati  ne moremo mu več biti v oporo. Potrebni 

sta tako uglašenost kot diferenciacija.« (ibid, str. 41) 

 

Na Stonov pojem energetske indukcije lahko pogledamo tudi z vidika (2) Jungove psihološke 

teorije, ki pravi, da ima vsak človek in človeštvo kot celota dostop do kolektivnih nezavednih 

vsebin, ki so posledica našega evolucijskega razvoja skozi milijone let ‒ imenuje jih arhetipi. 

(Stevens, 2001) Prek tega znanja oz. notranje modrosti se lahko neposredno povežemo z 

energijami različnih selfov: vlog, modelov vedenja in energetsko-psiholoških stanj človeka. 

(3) Zdravilci, kot je Barbara Brennan, pa pojasnjujejo človeške energetske interakcije z 

nadčutnim vpogledom v energetsko (aurično) polje človeka, ki obdaja fizično telo v več 

različnih plasteh tudi do enega metra okoli telesa. Brennanova v knjigi  rebujajoča svetloba 
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podaja opise in slikovni prikaz energetskih interakcij posameznikov z različnimi osebnostnimi 

strukturami. (Brennan, 1996) 

 

2.4. Delo s telesom: odtujeni selfi, ki se manifestirajo prek telesnih simptomov ali 

bolezni in nevrofiziologija stresa 

 

Vsak odtujeni self zahteva določeno mero energije, da ostaja v nezavednem. Če je odtujenih 

veliko selfov ali če je odtujen self z močno (instinktivno) energijo, se bo psihološka in 

fiziološka »baterija« posameznika sčasoma izpraznila. Človekov sistem se bo prestavil v 

stanje izčrpanosti. To pa sčasoma pelje v resen psihični ali fiziološki zlom (Stone & Stone 

1998, str. 135). Odtujeni selfi z močnim energetskim nabojem spravijo organizem v stanje 

kroničnega stresa s posledičnimi simptomi in bolezenskimi stanji.  

 

Kronično stresno stanje, ki je posledica odtujenih nezavednih selfov, je možno razložiti tudi z 

vidika novejših nevrobioloških raziskav o delovanju implicitnega spomina in psihofiziologije 

nastanka posttravmatske stresne motnje (Mlakar, 2013b, 2015c). V zadnjem desetletju so 

znanstveniki na področju nevrobiologije odkrili veliko novih pomembnih spoznanj o 

delovanju človekovega implicitnega spomina. Za implicitni spomin je značilno, da je shranjen 

na nivoju »plazilskega« (Siegel, 2014) limbičnega dela človekovih možganov. V 

preverbalnem obdobju otrokovega razvoja in ob travmatskih doživetjih ‒ tudi v odrasli dobi ‒ 

se dogodki zapišejo na nivoju implicitnega spomina. Ob travmatičnih dogodkih imajo pri 

načinu zapisa spomina v možganih veliko vlogo stresni hormoni, ki se izločajo ob šoku. Na 

ogroženost se avtonomni živčni sistem odziva z nagonskim fiziološkim odzivom boj – beg – 

otrplost (fight – flight – freeze); ta mobilizira hormona adrenalin in noradrenalin in v trenutku 

pripravi telo na akcijo.  

 

Stresne poti v centralnem živčnem sistemu so zelo zapletene : » ražljaji, povezani z 

nevarnostjo v limbičnem delu možganov, aktivirajo amigdalo.  rek paraventrikularnega jedra 

hipotalamusa (     je v hipo izo poslan kortikotropin ‒ sproščajoči faktor (CRF). Hipo iza 

izloči adrenokortikotropni hormon (      v krvni obtok.      deluje na adrenalno skorjo, 

da izloča steroidne hormone (kortizol  v kri.  ortizol prosto prehaja iz krvi v možgane, kjer se 

veže na receptorje v področjih hipokampusa, amigdale in drugih.  ortizol prek hipokampusa 

zavira nadaljnje izločanje     iz    .  krati – vse dokler je prisoten stresni dražljaj – 
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amigdala še naprej spodbuja izločanje kortizola.  avnovesje med delovanjem amigdale in 

hipokampusa določa količino izločenih stresnih hormonov.« (Mlakar 2015c, str. 17) 

 

V knjigi The Body Remembers Rothschildova (2000, str. 9–12) razlaga, kako deluje zdrava 

nevrofiziologija človeka v primeru običajnega odziva na ogroženost in kaj se zgodi v primeru 

posttravmatske stresne motnje. »Ko je travmatski dogodek mimo in je bil  iziološki odziv 'boj 

ali beg’ uspešen, bo hormon kortizol zaustavil odziv alarma in izločanje adrenalina oziroma 

noradrenalina, s čimer pomagam, da se telo vrne v homeostazo […] Nekaj študij je pokazalo, 

da imajo osebe s posttravmatskim stresnim sindromom nižje vrednosti kortizola kot kontrolna 

skupina, v kateri so celo tisti posamezniki z drugimi psihološkimi problemi, kot je npr. 

depresija.«  V nadaljevanju tudi povzema fiziološki mehanizem, ki najverjetneje povzroča 

disociacijo travmatskega dogodka: »Znano je, da amigdala pomaga pri procesiranju visoko 

nabitih čustvenih spominov, kot sta npr. močan strah in groza, in je močno aktivna med ali ob 

spominjanju travmatičnega dogodka. Hippocampus pa na drugi strani procesira čas, prostor 

in kontekst dogodka in umešča spomine v perspektivo in časovnico življenjskega dogajanja. 

Hippocampalno procesiranje daje dogodkom začetek, sredino in zaključek. To je pomembno 

za razumevanje PTSD-ja, saj je eden glavnih simptomov občutek, da se travma ni končala. 

[…]  ogoče je to osnovni mehanizem […] simptoma ‘ lashbackov’, podoživljanja travme v 

umu in telesu.«  
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Slika 2.1: Stresne poti CŽS Slika 2.2: Deli možganov, ki so udeleženi v 

odzivu strahu 

 

 

Vir: Mlakar (2015c) Vir: HowStuff Works (2015) 

 

Implicitni (nezavedni) spomin, ki je zapisan na nivoju telesnega spomina, lahko v človeku 

nenadno prebudi naključna doživljajska situacija: vonj, barva, izraz človeka na obrazu, 

čustvena atmosfera …, kar sproži intenziven stresni odziv celotnega telesa. Za posameznika je 

to zelo strašljivo, saj se navidez ni zgodilo nič takega, kar bi lahko bilo vzrok za tako slabo 

počutje ali buren odziv, zaradi česar začne človek dvomiti o svojem duševnem zdravju. 

Implicitni spomini lahko vsebujejo zelo različne spomine, tako prijetne kot skrajno neprijetne 

in travmatične. 

 

V zadnjih letih nastajajo nove metode psihoterapevtskega zdravljenja travmatskih implicitnih 

spominov, kot je npr. Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) (Shapiro, 

2012), cilj vseh pa je ozavestiti implicitni (nezavedni/telesni) spomin in ga integrirati v 

deskriptivnega (analitičnega/zavestnega) ter pomagati osebi sestaviti zgodbo v primeru 

travme. Siegel (2014a, 2014b, Mlakar 2015a) je skupaj s sodelavci raziskovalci ugotovil, da 

je za učinkovito psihoterapevtsko pomoč osebi nujno spodbuditi horizontalno integracijo 

delovanja leve in desne možganske polovice ter vertikalno integracijo, to je povezavo 

perifernega in visceralnega živčnega sistema z možgani oz. CŽS. Za spodbujanje horizontalne 
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in vertikalne integracije živčnega sistema v človeku so razvili tudi terapevtske vaje, ki krepijo 

te povezave.  

 

Nekateri učenci in sodobniki Stonove metode »voice dialogue« so se osredotočili na delo s 

telesom in izhajajo iz spoznanja, da se nezavedno manifestira tudi skozi telo in telesne 

simptome, ne le skozi sanje. »Skozi bolečino in bolezen telo sodeluje z nezavednim, da bi nas 

vodilo k odtujenim notranjim selfom. Ko odkrijemo določen self, ki tiči za simptomom, nam ta 

self ponuja zdravilo, ki lahko ozdravi celo telo, prav tako prinaša preobrazbo v življenje.« 

(Hendin v Stone in ostali 2012, str. 77)  

 

Za delo s telesnimi simptomi in boleznimi je Judith Hendin na principih metode »voice 

dialogue« razvila postopek terapevtskega dela, ki ga je poimenovala zavestno telo (angl. 

conscious body). Uporablja se ga samo v kombinaciji s kontinuiranim psihoterapevtskim 

delom s klientom. V osnovi pa gre za to, da se klienta prek umirjanja inducira v stanje 

plitvega transa. V transu ga terapevt usmerja v zaznavanje energije simptoma v ali okoli 

predela telesa, kjer čuti težavo, in počaka, da se v njem prebudijo senzorni vtisi kot npr. 

sanjske podobe, slike, simboli ali telesne senzacije (kinestetične, vonj, okus …). Ko se simbol 

ali vtis pojavi, vodi terapevt dialog z njim tako kot s selfom. Med dialogom s simbolom 

terapevt počasi prepozna, kakšna energija je to in kakšen self se skriva za njim. V 

nadaljevanju se pogovarja z njim kot s klientovim selfom. Cilj je prepoznati odtujeni self, 

izraziti energijo selfa in spodbuditi proces zavestnega jaza. Metodo dela zavestno telo je 

podrobno opisala v knjigi Self za simptomom. (Hendin, 2008)  

 

2.5. Delo s sanjami in dnevnimi fantazijami 

 

Sanje in dnevno sanjarjenje ponujajo zaklad informacij o posameznikovem življenju in 

odtujenih vidikih osebnosti. Zakonca Stone sta ugotovila, da z naraščajočim zavedanjem 

oziroma procesom zavestnega jaza narašča sposobnost posameznika, da ravna z nasprotji v 

sebi in da se s tem procesom tudi narava njihovih sanj spremeni. Sanje postanejo jasnejše, 

bolj organizirane. Prav tako narašča sposobnost klienta, da si sanje dekodira in razume 

njihovo sporočilo. Vse te informacije iz nezavednega lahko vključi v svoje življenje in v 

proces sprejemanja novih odločitev. Ko se ta proces nadaljuje, se inteligenca nezavednega 

manifestira vse močneje in sama po sebi postaja učitelj ljudem; kot da ima ta inteligenca 
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svojo agendo za posameznikov razvoj (Stone in ostali 2012, str. 46). Kaj je ta inteligenca? Od 

kod prihaja? Na to vprašanje nimata odgovora, saj je enako vprašanju, s katerim se ukvarja 

veliko filozofov in znanstvenikov: kaj je zavest? (Blackmore, 2013) 

 

V prispevku zakonca Stone (ibid) ugotavljata, da način, kako se sanjalec pojavlja v lastnih 

sanjah, veliko pove o vedenju njegovih primarnih selfov; to pomeni, da sanjalec v sanjah 

najpogosteje predstavlja njegov primarni sistem selfov (angl. operating ego). Samo izjemoma 

sanjalec v sanjah predstavlja njegov odtujeni self.  

 

Delo s sanjami poteka prav tako kot »voice dialogue« s posameznim elementom iz sanj. To je 

lahko sanjalec v sanjah, katerakoli druga oseba v sanjah, predmeti, cela scena …, pri čemer 

izberemo za klienta sporočilno in energetsko pomemben vidik. Podobno kot v prej 

omenjenem delu s telesom se sprva klient identificira z osebo iz sanj ali delom sanj, ko jasno 

začuti energijo selfa, pa terapevt začne naslavljali ta del kot klientov self. 

 

Ko govorita o dnevnih sanjarjenjih, imata v mislih notranji tok govora, ki običajno teče kar 

naprej v naših mislih in se ga večinoma sploh ne zavedamo. Imenujeta ga glasba, ki teče v 

ozadju (ibid, str. 48). Npr. vozimo avto, nekdo nas prehiti, naenkrat se začnemo notranje jeziti 

na voznika in naš bes narašča do nerazumnih razsežnosti. Najraje bi se mu zabili v zadek. Če 

bi se avto ustavil in bi se srečali z voznikom, pa bi bili naenkrat popolnoma mirni in prijazni. 

Drugi v dnevnih sanjarjenjih predstavljajo naše odtujene selfe ali odtujeno instinktivno 

energijo. Ko to ugotovimo, lahko s pomočjo metode »voice dialogue« govorimo z odtujenim 

selfom klienta in mu pomagamo, da ozavesti svoj odtujeni del.  

 

2.6. Teorija vzorcev povezovanja: selfi in odnos 

 

Termin psihologija zavestnega jaza sta zakonca Stone začela uporabljati šele s postavitvijo 

teorije povezovalnih vzorcev (angl. bonding patterns) in redefiniranja pojma zavedanja. 

Pravzaprav je pomemben del teoretičnega koncepta psihologije zavestnega jaza ravno njuno 

razumevanje, kaj se dogaja v odnosih, še posebno v za nas čustveno pomembnih odnosih. 

Vzorce vedenja v intimnem odnosu sta poimenovala povezovalni vzorci. Ugotovila sta 

pravilo, da vsi vzorci nastanejo zaradi odtujene ranljivosti, ki se je pojavljala v zelo različnih 

oblikah. Poimenovala sta jo notranji otrok. Delo s povezovalnimi vzorci sta poimenovala tudi 
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psihologija transfera. Povezovalni vzorec med dvema osebama je po definiciji aktivacija 

interakcije med staršem in otrokom (Stone in Stone 1989b, str.70), to je povezava otroških 

selfov enega s starševskimi selfi drugega. 

 

V spodnji shemi je prikazan primer, kako se partnerja v konfliktni partnerski interakciji  

ujameta v negativni povezovalni vzorec. V čustveno nabiti situaciji se samodejno aktivira self 

žene ‘jezna obsojajoča mama’, na katerega se avtomatično odzove partner z otroškim selfom 

‘prestrašen prizadet sin’. V nadaljevanju njunega konflikta se lahko situacija obrne; partner se 

užaljeno umakne, pri čemer se aktivira njegov self ‘hladen umaknjen oče’ in v ženi prebudi 

otroški self ‘zapuščena hči’. S tem ponovita znan scenarij iz svojega otroštva. 

 

Slika 2.3:  Negativni povezovalni vzorec Annie in Bernieja  

Vir: Stone & Stone (2000, str. 88). 

 

Ti vzorci se dogajajo v primarnih partnerskih odnosih ‒ tako heteroseksualnih kot 

homoseksualnih; v odnosih med družinskimi člani, prijatelji, na delu, skratka povsod, kjer sta 

dve ali več oseb med seboj v čustveno-odnosno pomembni interakciji. Proces povezanosti 

(oz. v drugih psiholoških teorijah ‘navezanost’) je enak procesu, ki se dogaja med otrokom in 

staršem. Je naraven, instinktiven in nezaveden. To je način, kako si omogočimo prejemanje 

ali nudenje negovanja. Povezovalni vzorec, ki ga vzpostavimo v zgodnjem otroštvu, ostaja 

enak vse življenje. Predstavlja naš primarni način, kako vzpostavljamo stike z drugimi, dokler 

se seveda ne prebudi naše zavedanje. Kadar ti vzorci delujejo v pozitivnem smislu, z njimi 

večinoma nimamo težav. Npr. ženska prevzame negovalno materinsko vlogo v odnosu do 

prijateljice, ki se odziva z vlogo hčerke. Težava nastane, ko enega v odnosu začne motiti 
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enostranska vloga in prebudi svoj odtujeni self v odnosu. To se lahko zgodi po dolgotrajnem, 

navidez harmonično delujočem odnosu. Največkrat se ob tem posledično v obeh prebudijo 

velika jeza, razočaranje in občutek izdajstva, saj sprememba interakcije vključuje izgubo 

negujočega starša za notranji ranljivi self notranji otrok. 

 

V partnerskem odnosu se samodejno aktivirajo odnosni vzorci, ko odnos teče nekaj časa. Po 

tednih ali mesecih vseprežemajoče ljubezni in razumevanja, ko zaljubljenost malo mine, se v 

partnerstvu zgodi preobrat. Kot bi naenkrat postali drugi ljudje. V situacijah, ko bi se morala 

pogovoriti o problemih ali bolečih situacijah, eden ali oba partnerja postaneta obsojajoča, 

zaprta vase, brez humorja …, znotraj sebe čutita vseprežemajoč občutek izdaje, nemoči, 

obupa. Kaj se dogaja? Razlaga zakoncev Stone je, da se skozi odnosno dinamiko v intimnem 

in čustveno pomembnem odnosu s partnerjem aktivirajo primarni selfi, ki so nastali kot 

odgovor na psihološko-čustveno-odnosno situacijo tokom odraščanja (npr.: obsojajoči oče ‒ 

uporniška hči; obsojajoča mati ‒  prizadet, ranjen sin) . 

 

Na naslednji shemi je prikazan še en primer povezovalnega vzorca med partnerjema. V 

partnerju se aktivira self ‘kaznujoči oče’, na katerega se odzove žena s selfom ‘hči žrtev’. 

Kasneje ali v drugi situaciji se vloge zamenjajo; v partnerici se prebudi self ‘kaznujoča mati’ 

in mož se odzove s selfom ‘kriv sin’. 

 

Slika 2.4: Povezovalni vzorec Ala in Bee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Stone & Stone (1989b, str. 78). 

 

Pri terapevtskem delu s pari sta se začela vse bolj posvečati delu s tem vzorcem povezovanja: 

»Nekaj neskončno osvobajajočega je izogniti se negativnim povezovalnim vzorcem. 
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Popolnoma nama je spremenilo naravo dela s pari z naravnanostjo, da jih narediva zabavne 

namesto nočno moro. Učiti ljudi o povezovalnih vzorcih in nato delati z različnimi selfi je 

ustvarilo neverjetno pot k spremembi. Uporabljala sva jih z naraščajočo učinkovitostjo.«  

(Stone in drugi 2012, str. 28) 

 

2.7. Zavestni jaz in spiritualnost (duhovnost) 

 

Kako proces »voice dialogue« naslavlja področje spiritualnosti? Zakonca Stone poudarjata, da 

razlikujeta dva različna vidika duhovnosti. Enega, ki ima opraviti s pravili, in drugega, ki ima 

opraviti s transcendentnimi izkustvi: prisotnostjo Boga, višje inteligence, transpersonalnega ‒ 

kakorkoli bi naslovili izkušnjo posameznika, ki se močno razlikuje od običajnega zavedanja 

in jo je težko opisati z besedami (Stone in drugi 2012, str. 31). Transcendentna izkušnja je 

zanju zelo resničen in veličasten dar. Na splošno je sprva v razvoju katerekoli 

institucializirane religije obstajalo duhovno izkustvo preroka, mesije, duhovnega vodje …, 

okoli katere se je oblikoval sklop pravil, ki naj bi podpirala to izkustvo in ga prenesla tudi 

drugim ljudem. V zvezi s temeljno razliko med duhovnim izkustvom in institucializirano 

duhovnostjo Mlakar navaja: » eligioznost naj bi označevala bolj zunanji vidik duhovnosti, 

idejno in kognitivno komponento, ter vedenjske, obredne in v javnosti izražene oblike 

pojavljanja, duhovnost pa je predvsem zasebna, spontana, čustvena in transcendentna.« 

(Mlakar 2013a, str. 2) 

 

Zakonca Stone v zvezi z institucializiranostjo religije pravita: »Originalno duhovno izkustvo 

je posvojil primarni self ali skupina primarnih selfov, ki ga zdaj straži in odriva vse, kar bi ga 

lahko uničilo. Energija tega selfa se šteje kot dobra in posameznik bi se moral predati temu 

selfu in njegovim pravilom. Zavedamo se, da lahko veliko pridobimo s tovrstno predajo; 

pravzaprav je osnova duhovnega odnosa med učencem in gurujem. Učenec se mora predati 

guruju in skozi predajo se mu zgodi dar transcendentne izkušnje.« (Stone in drugi 2012, str. 

31) 

 

V nasprotju s tem pa zavestni jaz upošteva vse vidike osebnosti, se uči slišati in spoštovati vse 

selfe. »Zavestni jaz časti vse različne bogove in boginje ‒ svetlobe in teme, nebes in zemlje, 

dobre in slabe, telesa in duha, znanja in neznanja. Objema vsa nasprotja. Izbira med in/in 

namesto med ali/ali.« (ibid, str. 32) Zavestni jaz je izraz psiho-spiritualnega razvoja zavedanja 
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posameznika. Zavestni jaz ima nalogo objeti svet duha v vsej njegovi veličastnosti in na drugi 

strani objeti svet fizične materije, čustev, strasti, psiholoških in mentalnih realnosti. Zakonca 

Stone poudarjata, da ne smemo zamenjevati spiritualnosti z zavedanjem. »Proces zavedanja 

zaobjema tudi spiritualnost, spiritualnost pa ne zajema nujno tudi procesa zavedanja.« (ibid, 

str. 33) Zato se pogosto dogaja, da verni ljudje v svoji duhovni tradiciji izgubijo stik s svojim 

telesom in instinkti. Proces zavestnega jaza od nas zahteva, da se ukvarjamo tako z duhovnimi 

vidiki kot z odnosnim in fizičnim svetom. 

 

2.8. Terapevtski proces: kako je videti seansa »voice dialogue«  

 

Proces vedno začnemo s poglobljenim pogovorom, v katerem nam klient pripoveduje svojo 

zgodbo in opiše problem, s katerim prihaja. S pomočjo univerzalne psihoterapevtske metode 

sokratovega dialoga (Mlakar, 2014b), to je postavljanja vprašanj klientu, ki spodbujajo 

razmišljanje, uvide in kritično presojanje lastne situacije, si terapevt počasi ustvarja sliko, 

kateri primarni vzorci razmišljanja, prepričanj, odzivanja in čutenja so v ospredju delovanja 

klienta. Do slike odtujenih selfov pridemo skupaj s klientom skozi dlje časa trajajoč 

terapevtski proces, saj navadno niso zelo očitni na prvih srečanjih.  

 

Preden začnemo uporabljati tehniko, je seveda nujno, da klientu najprej na kratko 

predstavimo koncept dela, pojasnimo namen takih vaj in kaj pričakujemo kot rezultat dialoga 

s selfom (podosebnostjo). Dialog uporabimo samo v primeru, da klient pristane nanj in nima 

zadržkov. Če ima močne zadržke, da bi slišal in čutil svoj energetski del osebnosti, je možno, 

da je na delu njegov zaščitnik/kontrolor, kot zakonca Stone imenujeta del osebnosti, ki ima 

vlogo, da varuje našo integriteto (v psihoterapevtskem izrazoslovju bi temu ustrezal termin 

odpor
8
). Facilitator oz. terapevt lahko povabi na pogovor klientovega zaščitnika oz. del 

osebnosti, ki ima zadržke pred dialogom s selfom. Izkušnja avtorice pri terapevtskem delu je, 

da ta del osebnosti praktično nikoli nima težav z opisovanjem pomislekov in zadržkov pred 

tovrstnim delom. Običajno nam z velikim veseljem pove, kaj vse ga moti v zvezi s 

poglabljanjem doživljajskega, še posebno čustvenega psihoterapevtskega dela, česa ga je strah 

                                                
8
 V integrativni psihoterapiji je najpomembnejši del procesa delo z odpori. Tudi tu velja pravilo, da 

nikoli ne rušimo klientovih odporov ali delujemo proti njegovi volji. Odpor ali mehanizem zaščite je 

bil vzpostavljen že zgodaj v posameznikovem življenju in mu je pomagal preživeti težka obdobja in 

boleče situacije. (Rahm in ostali, 1993) 
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in kaj nikakor ne bi želel, da bi se zgodilo. Če ga obravnavamo spoštljivo, resno vzamemo 

njegove zadržke ter ga povabimo k sodelovanju v klientovem terapevtskem procesu na način, 

da lahko kadarkoli vskoči in prekine proces, ga običajno pridobimo za sodelovanje. 

 

Metodo »voice dialogue« v terapevtskem procesu vedno začnemo tako, da za pogovor 

izberemo za terapevta dovolj jasen primarni self klienta. Osebo prosimo, da se presede oz. 

izbere drug položaj, kjer trenutno sedi, in pri tem intuitivno sledi energiji selfa. Prosimo ga, 

da postane ta podosebnost. Pri tem mu terapevt z energetsko indukcijo pomaga s tem, da se 

tudi sam naravna na energijo tega selfa. To zakonca Stone imenujeta uglaševanje in držanje 

energetskega prostora za klientov self. Bolj kot izbira vprašanj in vodenje pogovora je 

pomembna terapevtova energetska usklajenost
9
 s klientovim selfom, saj v takem stanju 

spontano prihajajo vprašanja, ki nam drugače sploh ne bi prišla na misel. Zanima nas, kako 

razmišlja ta podosebnost. Self vprašamo, kaj počne in kako deluje v življenju osebe X (op.: za 

celotno osebnost klienta uporabljamo tretjo osebo ednine, ko vodimo pogovor s selfom), kako 

je to čutiti v telesu, ali se pojavlja pogosto v življenju te osebe, kdaj se je prvič pojavila v 

življenju te osebe in kakšno nalogo je imela takrat. Na koncu dialoga se ji zahvalimo, se 

poslovimo in povabimo klienta, da se usede nazaj na svoj prvotni prostor. Tukaj najprej 

spodbudimo klienta, da se spet zave časa in prostora, v katerem je, ter celovitosti in 

kompleksnosti svoje osebnosti, s čimer krepimo proces zavestnega jaza. Povabimo ga, da z 

distance pogleda na del osebnosti, s katerim smo vodili pogovor, in z vidika opazovalca pove, 

kako vidi ta self. S tem spodbujamo proces separacije od primarnega selfa ali 

dezidentifikacije (Stone in ostali, 2012), kar omogoči klientu razvoj zavedanja svojih 

notranjih avtomatičnih mehanizmov vedenja in spodbudi proces zavestnega jaza (angl. aware 

ego process).  

 

Podosebnosti (selfi) so kot resnični ljudje, radi imajo občutek, da imajo terapevtovo popolno 

pozornost in veliko časa, da se lahko izrazijo. Zato je pomembno, da je facilitator sproščen v 

dialogu in svojega notranjega priganjalca potisne na stran, saj lahko traja veliko časa, da se 

glas ali self razkrije, kar še posebej velja za ranljive otroške dele. Po drugi strani pa nekateri 

selfi ne marajo biti izpostavljeni, ko povedo svoje, na hitro zaključijo dialog v smislu »to je 

                                                
9
 Predstavitev energetskega vidika metode »voice dialogue« je opisana v podpoglavju Energijski vidik 

selfa in terapevtovo držanje energetskega prostora. 
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bilo to, povedal sem, kar sem mislil! Zdaj se pa ukvarjajte s kom drugim«. (Stone & Stone 

1989, str. 62) 

 

»Voice dialogue« spravi osebo v povzdignjeno oz. neobičajno stanje zavesti. Zavestni jaz in 

zaščitnik/kontrolor, ki običajno dominirata zavesti, se začasno umakneta, ko preostali 

energijski vzorci dobijo priložnost, da se izrazijo v polni meri. Ko je oseba v polni energiji 

selfa (podosebnosti), je njeno stanje podobno tistemu pod hipnozo. Oseba je takrat v zelo 

ranljivem stanju. Zato mora facilitator ostati popolnoma skoncentriran in si ne sme dovoliti, 

da mu pozornost odtava drugam. To še posebno pomeni, da se mora izogibati vsaki moteči 

prekinitvi, kot je npr. zvonjenje telefona, vstopanje oseb v prostor ali klepetanje preostalih v 

prostoru, če delamo v skupini (ibid, str. 63). Prav tako ne smemo zapuščati osebe, ki je v 

dialogu s selfom, saj je to enako, kot bi zapustili osebo, ki je v stanju hipnotičnega transa. V 

primeru, da moramo nujno prekiniti delo, osebo najprej vrnemo v stanje zavestnega jaza na 

njeno prvotno mesto in se prepričamo, da je dovolj prizemljena oz. nazaj v egu.  

 

Večinoma je klientom delo s selfi zelo všeč, saj kmalu ugotovijo, da lahko sproščeno izrazijo 

vse, česar v običajnem življenju ne bi mogli. Sprva se jim zdi, da samo »igrajo« svoj self in 

ga ne jemljejo zelo resno. Terapevtski dialog z odtujenim selfom je zanimiva in včasih zelo 

zabavna izkušnja. Šele kasneje, ko skozi terapevtski proces krepimo zavedanje klienta, da je 

to v bistvu tudi njegov vidik osebnosti, pride presenečenje in dostikrat zelo močan uvid v 

lastno delovanje.  

 

3. VPLIV IN TERMINOLOŠKA PRIMERJAVA Z ANALITIČNO 

PSIHOLOGIJO C. G.  JUNGA (1875‒1961) 

 

 

Najpomembnejši vpliv na utemeljitelja psihologije zavestnega jaza je imela Jungova šola 

psihoanalize. Švicarski psihiater in psihoterapevt Carl Gustav Jung (1875‒1961), učenec in 

sodobnik Sigmunda Freuda (1856‒19 9), je utemeljil analitično psihologijo. S svojimi 

raziskovanji človekove duševnosti in duhovnosti je imel velik vpliv na razvoj psihiatrije in 

psihoterapije. Njegova razmišljanja, filozofska besedila ter antropološke in religiozne študije, 

še vedno navdušujejo in so navdih za mnoge strokovnjake. 
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Ključni koncept, ki ga je na novo uvedla njegova analitična psihologija, je individuacija, ki je 

psihološki proces integracije nasprotij in povezovanje nezavednega z zavestnim. V nasprotju s 

Freudom, ki je v nezavednem videl potlačitev človekovih frustracij in nagonov med razvojem,  

je Jung pojmoval nezavedno v človeku kot pomemben vir navdiha, ustvarjalnosti in povezavo 

z duhovnimi vidiki človeka. Individuacija je bila zanj ključni proces razvoja človeka. 

 

Jung je ustvaril nekaj najbolj znanih psiholoških konceptov, kot so arhetipi, kompleksi in 

kolektivno nezavedno. V razlagi osebnostnih karakterjev pa je uvedel introvertirani tip in 

ekstravertirani tip osebnosti.  

 

Kolektivno nezavedno je dediščina, ki pripada vsem. Kot navaja Musek (2003, str. 135): 

»Nezavedno po Jungu […] zajema tudi obsežno področje vsebin, ki so prišle v nezavedno 

duševnost med filogenetskim razvojem […] Prav to je nezavedni rezervoar globinske modrosti 

celotnega človeškega rodu, ki ga, neznano kako, podeduje vsak posameznik.« Jung je nakazal, 

da obstajajo nekakšni nevropsihični centri, ki imajo zmožnost iniciacije, kontrole in mediacije 

običajnih vedenjskih značilnosti in tipičnih izkušenj, značilnih za vse ljudi (Stevens 2001, str. 

47). Ta moč in zmožnost je posredovana prek centralnega nuklusa ‒ selfa
10

, ki je odgovoren 

za integracijo cele osebnosti.  

 

Vsebino kolektivne podzavesti tvorijo arhetipi, kot občečloveški simboli, praliki oziroma 

prapodobe vsega, kar je v človeškem življenju najbolj pomembno. Z arhetipskimi podobami 

oziroma simboli človeštvo na intuitiven način dojema tiste najpomembnejše vidike stvarnosti, 

ki jih zavestno ne more spoznati ali razumeti. Arhetipi prihajajo vedno znova do izraza skozi 

mite, zgodbe, pravljice, kažejo se v sanjah, umetnosti in religiji. Eric Fromm je govoril o 

pozabljenem jeziku, univerzalni govorici simbolov (Musek, 2003). Arhetipi  posedujejo 

temeljno dualnost; so psihične strukture in nevrološke strukture. So oboje, materija in duh. To 

je Jung videl kot bistvo prekondicije za vse psihofizične dogodke. (Stevens, str. 55)  Vpliv na 

to Jungovo teorijo je imel fizik Wolfgang Pauli (1900‒1958).  

 

Med najpomembnejšimi arhetipi, ki usmerjajo naše delovanje, dostikrat mimo naše volje, je 

arhetip sebstva ‒ prapodobe popolne osebnosti, kot Jungov izraz »selbst« prevaja znani 

                                                
10

 Večina angleške literature prevaja Jungov nemški izraz »selbst« kot self. 
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slovenski psiholog Janek Musek. Na žalost se termin v slovenskem jeziku ni uveljavil, bolj je 

v uporabi angleški termin »self«. Ta jedrni del človekove osebnosti ima Jung za najgloblje 

bistvo človeka, s katerim se rodimo. To je »dva milijona star mož v vseh nas« (Jung v Stevens 

2001, str 82). Individuacija je realizacija selfa: razvoj teče v celotnem življenjskem razponu, 

če se posameznik sooča z nezavednim. Nezavedno je vedno z nami, tudi ko spimo. Edini 

možni način, kako ravnati z njim je videti ga (se ga zavedati). Jung pravi: » oje življenje je 

zgodba o samorealizaciji nezavednega.« (Stevens, 2001, str. 38) Za Junga je bilo bistvo 

osebne izkušnje »razviti to, kar je že prisotno«, to je aktivirati arhetipski potencial, že prisoten 

v selfu. Naša psiha ‒ ego − je le produkt naših življenjskih izkušenj. (ibid, str. 48) 

 

Poleg arhetipa sebstva delujejo v človeku tudi arhetipi nasprotij, ki jih Jung imenuje »persona 

in senca«. Persona je fasada ali maska osebnosti (psiha, osebnost = ego), to kar nam 

zagotavlja biti sprejet od drugih. To ni tisto, kar človek je, temveč tisto, kar preostali in on 

mislijo, da je. Senca je odtujena osebnost, torej tisto, ker je oseba morala potisniti v 

nezavedno: kot nezaželeno vedenje, lastnosti … Čeprav nezaželeno poseduje mogočno 

dinamiko in nam sledi kot senca človeku. Kaže se v sanjah. Jung pravi: » se, kar je bilo v 

zunanji naravnanosti, pa je odsotno, bo brez dvoma najdeno v notranji naravnanosti. To je 

temeljno pravilo.« (Jung v Stevens 2001, str. 72) 

 

Arhetip sebstva usmerja človekov razvoj skozi uravnovešanje notranjih nasprotij v človeku 

(sebstvo–ego, persona–senca, anima–animus, zavedno–nezavedno …) k večji popolnosti in 

modrosti, ki je značilna za samouresničeno, celovito osebnost. Jung navaja pravilo 

samoregulacije ‒ homeostaze. » omeostaza v biologiji pomeni, da bodo vsi organski sistemi 

ohranjali sebe v ravnotežju, ne glede na spremembe v okolici. To velja od molekul do 

skupnosti. Psiha je samoregulacijski sistem, ki teži k vzpostavljanju ravnotežja enako kot 

 izično telo. Vsak proces, ki gre predaleč, takoj in neizbežno spodbudi proces kompenzacije; 

brez tega ne bi bilo normalnega metabolizma niti normalne psihe. V tem pogledu lahko 

teorijo kompenzacije vzamemo kot temeljni zakon psihičnega vedenja. Premalo na eni strani 

se odrazi na drugi strani. Podobno je odnos med zavestnim in nezavednim kompenzatoren.« 

(Jung v Stevens 2001, str. 72) Poleg tega Jung pravi, da za vsakim dejanjem človeka stoji tudi 

njegov vidik osebnosti, ki je še nezaveden. » ot je človek še vedno to, kar je vedno bil, je tudi 

že to, kar bo postal. Zavestni um ne zmore zaobjeti celovitosti človeka, kajti ta celovitost 

vsebuje le delček zavestne vsebine … V tej celovitosti je zavestni um zaobjet kot manjši krog 
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znotraj velikega.« (Jung v Stevens 2001, str. 73) Kompleksno pot človekove osebnostne rasti 

označuje s pojmoma individuacija in samouresničevanje.  

 

Osebnostni razvoj za Junga torej temelji na nasprotjih med zavestnim delom osebnosti (ego) 

ter individualnim in kolektivnim nezavednim (sebstvo ali self).  Gibalna sila teh nasprotij je 

psihična energija – libido, ki pri Jungu nima seksualnega pomena kot pri Freudu. Kopiči se na 

tistih področjih, kjer je dinamika nasprotij, to je konfliktov, najizrazitejša. Nekatera konfliktna 

žarišča ustvarjajo toliko psihične energije, da jo lahko uporabijo za svoje samosvoje, 

avtonomno življenje. Pri vsakem posamezniku se lahko oblikuje več takih samostojnih 

duševnih enot, ki sledijo svojemu lastnemu dialektičnemu razvoju, in te enote je Jung 

imenoval kompleksi. Kompleksi so torej posebne, avtomatizirane duševne enote, osebnosti v 

malem. Zlasti močni arhetipi, npr. sence, anime, animusa idr., lahko tvorijo komplekse, ki 

imajo nadzor nad posameznikom. (Musek 2003, str. 147) Kompleks poseduje vsebinski 

pomen arhetipa, ki se na človeku specifičen način manifestira v osebni psihi.  

 

Jung sebe »razcepi« na zavedajoči subjekt, ki opazuje, izkuša, posnema in se bori za 

preživetje, in nezavedajoči drugi, ki se manifestira v osebnostih in silah, ki pritiskajo nanj ter 

zahtevajo njegovo pozornost in spoštovanje. Del sebe, s katerim je skozi leta razvil notranji 

dialog, imenuje » hilemon«: » časih se mi je zazdel kot resnična oseba. Sprehajal sem se po 

vrtu z njim in zame je bil to, čemur Indijci pravijo guru …(    176
11

) Philemon predstavlja 

silo, ki nisem jaz. V svoji fantaziji se pogovarjam z njim in pove mi stvari, ki jih jaz nisem 

zavestno mislil. Jasno sem videl, da je on tisti, ki govori, in ne jaz.« (ibid, str. 30) Philemon v 

njegovih notranjih domišljijskih pogovorih ni bil destruktiven, temveč mu prinaša novo 

realnost. In daleč od tega, da bi bil to destruktiven psihotični fenomen; ti dialogi z 

» hilemonom« so Jungu pomagali odkriti novo varnost. Ker je v življenju izgubil varni 

očetovski lik, mu » hilemon« predstavlja notranjo avtoriteto, njegov potencial za lastno 

zrelost. Ta del mu je pomagal postati »modri mož iz  usnachta« (ibid, str. 32). Iz napetosti 

nasprotij zavestnega in nezavednega dela osebnosti izhajata dve posledici: dvig zavedanja in 

prepoznavanje psihe kot realne objektivne entitete. 
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 Stevens citira Jungove izjave iz biografske knjige Spomini, sanje, misli, ki jih uredila in zapisala 

Aniela Jaffe (angl. Memories, Dreams and Reflections). 
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Za Junga je proces integracije nezavednih vsebin v zavestno vseživljenjska naloga 

posameznika, naloga »razviti to, kar je že prisotno«, to je aktivirati arhetipske potenciale, že 

prisotne v selfu. Vsak proces zdravljenja in osebnostne rasti je naporen in dolgotrajen. »Ni 

rojstva zavedanja brez bolečine.« (Jung v Stevens 2001, str 79) » azvoj nikoli ni enostaven 

linearen proces napredovanja: je spirala z nepredvidljivimi vzponi in regresivnimi padci. 

Jung je učil, da je regresija lahko v službi rasti in da ni psihična bolezen. Lahko predstavlja 

hud napor dela psihe, da se zaceli.« (ibid, str. 77) 

 

»Jungovih predstav, da obstaja skupna duševna in duhovna dediščina, ni prav lahko 

razumeti,« pravi Musek (2003, str. 149) in nadaljuje: »Zdi se mi, da je Jung menil (podobno 

kot drugi misleci), da obstaja velik del duševnega sveta, ki je vsem skupen […] Kot se vsi 

skupaj nahajamo v istem materialnem prostoru, tako se lahko kot duševna in duhovna bitja 

nahajamo v istem duhovnem prostoru. In to je prostor, kamor vstopamo v svojem nezavednem 

duševnem delovanju, kolektivni prostor nezavednega.«   

 

Skozi branje Jungovih zapisov se zdi, kot da je duhovni svet numinoznega zanj celo bolj 

resničen od vsakodnevnega življenja. V predavanju Avtonomija nezavednega Jung (1996, str. 

111) pravi: » eligija je skrbno in vestno upoštevanje numinoznega, torej tiste dinamične 

eksistence, ki ni povzročena z voljnim dejanjem. Še več, to delovanje ima za objekt človeški 

subjekt in ga obvladuje, tako da ta sploh ni njegov ustvarjalec, marveč njegova žrtev.« Glede 

spiritualnosti trdi, da je »ključno vprašanje za človeka, ali ima odnos do nečesa neskončnega 

ali ne.« Pri 82-ih letih je zapisal: » a koncu so edini omembe vredni trenutki v mojem 

življenju tisti, ko je neskončni svet izbruhnil v ta minljivi […] Vsi preostali spomini na 

potovanja, ljudi in mojo okolico zbledijo ob teh notranjih dogajanjih. Toda moja srečanja z 

drugo realnostjo, zlitja z nezavednim, so se neizbrisno zapisala v moj spomin. In ta realnost 

tam je bila vedno vir blagostanja in vse preostalo je zgubilo pomen v primerjavi s tem.« (Jung 

v Stevens 2001, str. 43). 

 

Medsebojni odnos jedrnega duhovnega dela osebnosti sebstva ali selfa, arhetipov kot 

kolektivnega nezavednega, kompleksov osebnega nezavednega in ega kot človekove zavestne 

osebnosti, ki so nastali skozi njegovo odraščanje, ponazarja spodnja slika. 
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Slika  . 1  Self     arhetipi      kompleksi      ego 
 

Legenda: 

 

C    /kompleksi 

A    /arhetipi 

Consciousness   /zavestno   

Personal unconsciousness /osebno nezavedno 

Collective unconsciousness /kolektivno nezavedno 

Ego-Self axis  /os osebnost-sebstvo 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Stevens (2001, str. 50). 

 

V nadaljevanju je v tabeli podana primerjava ključnih pojmov Jungove analitične psihologije  

s termini psihologije zavestnega jaza zakoncev Stone. Vzporednice so se spontano ponujale 

kar same od sebe. 

 

Tabela 3.1: Primerjava Jungovih pojmov z izrazi psihologije zavestnega jaza 

POJEM RAZLAGA 
VOICE DIALOGUE 

TERMIN 

 

SEBSTVO  /SELF 

 

Arhetip človekovega jedra individualnosti 

v duhovnem smislu 
MAGIČNI OTROK 

EGO 
Človekova pridobljena osebnost, formirana 

med njegovim razvojem 

DELUJOČI JAZ  

OZ. SISTEM PRIMARNIH 

SELFOV 

PERSONA 

Arhetip javnega ali socialnega dela 

osebnosti: to, kar nam zagotavlja biti 

sprejet od drugih. To ni tisto, kar človek je, 

temveč kar preostali in on mislijo, da je. 

PRIMARNI SELFI 
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SENCA 

Arhetip odtujene osebnosti (prapodoba 

nagonske, živalske sile in moči), tisto, kar 

je oseba morala potisniti v nezavedno kot 

nezaželene lastnosti, vedenje. Čeprav 

nezaželeno vsebuje močan zdravilni in 

energetski potencial. 

ODTUJENI SELFI 

INDIVIDUACIJA 
 sihološki proces integracije nasprotij in 

povezovanje nezavednega z zavestnim 

PROCES ZAVESTNEGA 

JAZA 

KOLEKTIVNO 

NEZAVEDNO 

Nezavedni rezervoar globinske modrosti 

celotnega človeškega rodu, ki ga neznano 

kako podeduje vsak posameznik. 

DUHOVNI VIDIK IN 

NOTRANJA MODROST 

ARHETIPI 

 sihične strukture, značilne za vse; obče 

človeški simboli, praliki oziroma 

prapodobe vsega, kar je v človeškem 

življenju najbolj pomembno. 

ENERGIJSKI VIDIK SELFA ‒ 

pojasni, zakaj se lahko 

takoj vživimo v različne 

selfe, tudi odtujene 

KOMPLEKSI 

Posebne, avtomatizirane duševne enote  ‒ 

osebnosti v malem. Napaja jih duševna 

energija  (libido) notranjega konflikta. 

Kompleks poseduje vsebinski pomen 

arhetipa, ki se na človeku na specifičen 

način manifestira v osebni psihi. 

SELFI 

POVEZOVANJE 

ARHETIPOV 

Arhetipi se povezujejo tudi po podobnosti 

in povezanosti s sorodnimi. To je vzorec 

vedenja, ki se aktivira v situaciji Je diada, 

ki jo aktivira eden ali drugi arhetip (npr: 

mati‒otrok). 

NASPROTNI SELFI 

ANIMA 

Arhetip ženske psihe; pralik ženske; 

princip ženskega delovanja v posamezniku 

(usmerjenost navznoter v doživljajski svet, 

čutenje, intuicija, negovanje otrok, skrb za 

družino …) 

RAZLIČNI MATERINSKI 

SELFI 

 ‒ prisotni v osebnosti ne 

glede na spol 

ANIMUS 

Arhetip moške psihe; pralik moškega; 

princip moškega delovanja (usmerjenost v 

delovanje navzven, ambicije, poklic, delo, 

skrb za materialno varnost družine, 

povezovanje v skupnosti …) 

RAZLIČNI MOŠKI SELFI  

‒prisotni v osebnosti ne 

glede na spol 

MANA 

Arhetip, ki simbolizira človekovo duhovno 

moč, ki ustvarja, oživlja, oblikuje (npr. 

seme, da iz njega zraste rastlina). 

SPIRITUALNI ENERGIJSKI 

VIDIK 

LIBIDO 

Gibalna sila v osebnosti, ki se kopiči na 

tistih psihičnih področjih, kjer je dinamika 

nasprotij (notranjih konfliktov) 

najizrazitejša. 

ENERGIJSKI PRINCIP 

ODTUJENE INSTINKTIVNE 

ENERGIJE 

Vir: Gorup Špenko, lastna raziskava (2015) 
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4. KVALITATIVNA ANALIZA ZAPISOV KLIENTOV O UČINKIH 

METODE »VOICE DIALOGUE« 

 

4.1. Predstavitev kvalitativnega dela raziskave 

 

Za ugotavljanje vpliva in učinkov metode »voice dialogue« v psihoterapevtskem procesu 

klientov je avtorica izbrala fenomenološko raziskovalno paradigmo. Ker želi naloga 

odgovoriti na vprašanja, ki se tičejo zakonitosti človekovega delovanja in procesov, je bila 

izbrana metodologija družboslovnega raziskovanja in kvalitativna analiza sekundarnih 

podatkov. Za fenomenološko paradigmo je značilno, da je interpretativna, saj je njena 

temeljna predpostavka, da je »svet družbeno konstruiran in subjektiven. Opazovalec je del 

tega, kar opazuje, in induktivno razvija ideje iz dokazov […] majhnih vzorcev in poglobljenih 

poizvedb.«  (Lamut in Macur 2012, str. 45) 

 

Za raziskavo je bil izbran namenski vzorec sedmih klientov z izkušnjo psihoterapevtskega 

dela s pomočjo metode »voice dialogue«. Uporabljena je bila metoda analize sekundarnih 

podatkov, to je zapisov klientov o njihovem doživljanju terapevtskega procesa po uporabi 

metode »voice dialogue«, ki so nastajali v različnih obdobjih v njihovem psihoterapevtskem 

procesu. Kot pravita Lamut in Macur (ibid, str. 124), je ključno merilo izbora namenskega 

vzorca njihova informiranost oz. poznavanje raziskovanega pojava.  

 

Opravljena je bila analiza kvalitativnih podatkov (priloga 1) izbranih dnevniških zapisov po 

sistemu kodiranja s postavljanjem kategorij in pojmov v povezavi s teorijo metode »voice 

dialogue«. Večina kategorij je bila vnaprej določena, dodane pa so bile še nekatere kategorije, 

ki dodatno pojasnjujejo vpliv in učinek metode na klienta v terapevtskem procesu.  

 

4.1.1. Etični zad žki 

 

Ker so dnevniški zapisi zelo intimne in zasebne narave, obstajajo kljub anonimni uporabi 

etični zadržki glede navajanja in citiranja osebnih podatkov klientov. Zato je avtorica za vsak  

izbran zapis (kodo) pridobila pisno dovoljenje klienta (primer izjave v prilogi 2) za anonimno 

uporabo osebnega podatka, izključno za potrebe magistrske naloge. Izjave o dovoljenju za 
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uporabo zapisa (s podpisi klientov) hrani avtorica v zasebnem arhivu, prav tako tudi vsa pisna 

gradiva, iz katerih je izbrala kodirane dele. Kodiranje in analiza zapisov, opravljeni v 

računalniškem programu Excel, pa so v prilogi te naloge. Uporabljeni zapisi (kode) so 

objavljeni pod spremenjenimi imeni ter na občutljivih mestih obdelani na način, ki 

onemogoča prepoznavnost osebe. 

 

4.2. Predstavitev izbora vzorca populacije 

 

Za analizo je bil namensko izbran vzorec klientov, ki so bili v psihoterapevtski obravnavi 

različno dolgo in so avtorici pošiljali precej pisnega gradiva v obliki analitičnih 

osebnoizpovednih spisov ter dnevniških utrinkov. V izbranem vzorcu je sedem oseb, vse so 

ženskega spola, stare od 19 do 38 let. V psihoterapevtski proces so vključene različno dolgo: 

od šestih mesecev do štirih let. Ena oseba je bila v procesu psihoterapije že pred 11 leti in se 

je ponovno vključila v terapijo pred enim letom z drugačnim izhodiščnim problemom. Vse 

osebe (razen ene, ki je še študentka) imajo najmanj visokošolsko izobrazbo, nekatere imajo 

opravljena dva fakultetna študija in/ali magistrsko stopnjo.  

 

 sihološke težave in stiske, zaradi katerih so se odločile za psihoterapevtski proces, so bile: 

- depresivnost, največkrat v kombinaciji z anksioznostjo in napadi panike; 

- motnje hranjenja: bulimija, anoreksija; 

- obsesivno-kompulzivna simptomatika; 

- psihosomatske motnje: glavoboli, težave z želodcem, ščitnico; 

- nizka zmožnost ustreznega ravnanja s svojimi čustvenimi impulzi, kot so jeza, žalost, 

strah, veselje, ljubezen; 

- izolacija, veliki strahovi pred intimno bližino; 

- težave s separacijo od primarne družine; 

- poporodna depresija; 

- zapletanje v neustrezne, nevarne partnerske oz. prijateljske odnose, običajno s psihično 

manipulativnimi in/ali fizično agresivnimi ljudmi (odvisnost v odnosu) (Rozman, 2015); 

- usmerjenost v zadovoljitev potreb drugih ljudi ter nezmožnost postavljanja osebnih meja, 

zahtev in izražanja svojih pričakovanj; 

- »acting outi« z napadi besa in agresije ob oslabitvi kontrole zaradi uživanja psihoaktivnih 

snovi; 
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- zloraba psihoaktivnih snovi (alkohol, marihuana); 

- kriza identitete in izbire zaposlitve za preživetje. 

 

4.3. Analiza kvalitativnih podatkov ‒ opis kategorij in pojmov 

 

Kvalitativno raziskovanje osebnoizpovednih zapisov klientov in njihovega analiziranja  

lastnega terapevtskega procesa je bilo osredotočeno na pojme, kot sta jih v teoretičnih 

osnovah metode »voice dialogue« strukturirala Hal in Sidra Stone. Avtorica je iskala 

specifične kode, ki pojasnjujejo doživljanje klientov ob ali po uporabi metode dela v 

psihoterapevtskem procesu. Osredotočila se je tako na pozitivne učinke na klientov razvoj 

(kot so spremembe v doživljanju in spremembe jedrnih prepričanj) kot tudi na težave, stiske, 

zadržke, strahove in eventualne negativne posledice uporabe metode dialogov s selfi na 

klienta. Oblikovane so bile naslednje kategorije, združene v smiselne sklope: 

 

- izkušnja selfa 

- zaščitnik/kontrolor; odpori in strah pred spremembo 

- primarni selfi in dezidentifikacija od primarnega selfa 

- odtujeni selfi in napetost nasprotij  

- odtujena instinktivna energija, demonska energija in integracija instinktivne energije 

- otroški selfi: igrivi otrok, travmatizirani otrok, magični otrok 

- delo s sanjami in sanje kot notranji svetovalec  

- delo s telesom in implicitnimi spomini 

- proces zavestnega jaza  

- večja energiziranost kot posledica terapevtske uporabe metode »voice dialogue« 

 

4.3.1. Izkušnja selfa 

 

V procesu dialoga s selfom se posameznik popolnoma identificira z energetskim vidikom 

sebe, ki ga raziskuje. Izkušnja je običajno doživljajsko zelo močna, ne glede na to, ali gre za 

primarni ali odtujeni del osebnosti. Običajno stanje zavestnega nadzora posameznika nad 

svojimi vedenjskimi in čustvenimi impulzi se začasno umakne in self dobi priložnost, da se 

izrazi v polni meri. Hal in Sidra Stone to stanje zavesti opredeljujeta kot drugi nivo poglobitve 

zavedanja svojega delovanja, odzivanja, čutenja, telesnih senzacij in specifičnih miselnih 
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vsebin. Po teoriji vedenjsko kognitivne terapije s pomočjo doživetja (selfa) lahko razkrivamo 

klientove avtomatske misli, predpostavljene resnice, domneve in pravila ter občasno 

dostopamo celo do njegovih jedrnih prepričanj (Mlakar, 2014a, 2014b). Tudi vedenjsko 

kognitivna terapija uporablja nekatere podobne postopke za dostop do teh vsebin, kot je npr. 

uporaba domišljije in racionalno-emotivno igranje vlog.  Spodaj so navedeni nekateri primeri 

doživljanja selfa med terapijo z uporabo metode »voice dialogue«, ki so jih klienti kasneje 

zapisali v svojih dnevnikih: 

 

Obupani self: »Temu delu je ime Bolečina. Vidim jo kot starko, ki leži v veliki stari postelji z 

belo posteljnino in nekaj čipk. Njen obraz je kot obraz postaranega okostnjaka … Ima komaj 

še kaj sivih dolgih las. Roke so posušene, shujšana je in osamljena. Na njeni levi je okno, da 

lahko vidi ven v naravo. Soba je velika, temna, bolj zatohla … Ona je osamljena, komaj še 

živi. Ne je, ne pije, samo čaka, da jo pobere. Nima več veliko upanja za življenje. Misli, da si 

ne more pomagati in da ji nihče ne more pomagati. Njen um je sicer bister, ampak njeno telo 

umira. Tako tam sedi in se sprašuje, kaj bi lahko naredila drugače. V bistvu bolni del noče 

več živeti. Utrujen je in vsega ima dovolj. V tem trenutku ne najde sile, ki bi mu pomagala, da 

bi lahko ponovno ozdravel.  očutim
12

 se osamljenega, prezrtega, utrujenega, spregledanega 

izigranega, nepomembnega in popolnoma izgubljenega. Ta del noče več živeti; če je vse samo 

bolečina ‒  ima tega dovolj. (koda 55 ) 

 

Pretrašeni/travmatizirani self: »To je prestrašeni del mene, Mila Jera, kot sem ga 

poimenovala. To je ranjeni del mene, izgubljeni del mene. To je del, ki je brez življenja, ki je 

mnenja, da si prijetnega življenja ne zasluži. To je ta del, ki mi ne pusti spati, to je del, ki 

predeluje vse grozote, ki so se mi zgodile. To je del, ki se ukvarja s samomorilci.  

To je del, ki bi najraje propadel, da bi lahko zadihal, da bi se zgodilo tisto, kar so vsi govorili, 

da se bo. To je del, ki je ves čas poslušal, kako je ničvreden, beden, zguba, kako bo propadel. 

To je del, ki ga moram rešiti. To je del, ki vidi samo temo. To je del, ki sploh ne trpi, ampak je 

postal trpljenje samo. On ne vidi svetlobe, ne vidi izhoda.  očuti se trdega, stoječega v temi. 

V nekem temnem okrožju, kjer je vlaga, nobene luči. A zanimivo je, da se mi zdi, da počiva na 

kupu zaklada. Da če bi nekdo prižgal luč, bi se svetilo samo zlato. Vidim ga kot vkopanega v 

temno sobo in pod nogami mu ležijo dragoceni kamni. Trd je, nepremičen. Sprijaznjen s svojo 

                                                
12 na tem mestu se klientka popolnoma identificira z obupanim selfom in nadaljuje pisanje v prvi osebi 

ednine 
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usodo teme, ve, da bo tam bival in bival in bival; ampak morda samo tako dolgo, dokler 

nekdo ne prižge luči. Potem se bo sesul sam vase.  očasi bo svetloba osvetlila njegovo trdo 

telo in začel bo izginjati. Led se bo topil, soba pa bo postajala vedno bolj polna rumenega 

zlata. Ko se bodo vrata v popolnosti odprla, njega ne bo več. Postal bo prah, ki se bo naselil 

med zlato, in ko bo za vrati zapihal veter, ga bo odnesel stran in bo ostal še manj kot samo 

spomin. On je del, ki prebiva v popolni temi. On je del mene, ki se je zgradil ob mojem rojstvu 

in ne glede na to, koliko zakladov sem mu položila pod noge, se on ni premaknil. Do sedaj.« 

(koda 13) 

 

Self strupen jezik: »Po zadnji uri mi je v glavi odzvanjal samo ta moj strupen jezik. Sem bila 

kar razočarana nad sabo za nekatere stvari, ki sem jih izustila. Zavedam, se, da se je ta 

strupen jezik pri meni razvil v tistem obdobju kot obramba proti takim nadutim osebam. Znala 

sem ga zelo spretno uporabljati, sedaj pa ga že zelo dolgo obdobje nisem srečala v sebi. 

Zadnje obdobje mi nekaj sili na plano. Ne maram tega dele sebe […] Pa vendar je tam. Pri 

tebi sem ga veliko prej priklicala na površje kot ga v življenjskih situacijah. Tudi zadnjič, ko 

smo igrali na skupini, sem doživela podobno situacijo. Zavedam se, da sem pretiravala in 

malo preveč napadala. Ja, to sem počela dolgo nazaj. Mi je pa uganka, zakaj sem pri tebi 

tako hitro vpoklicala ta del sebe. Od zadnje ure sem se velikokrat spomnila na svoj preplašeni 

del, in ga čutim zelo posebej.«  (koda 9) 

 

Zavedanje različnih selfov: »Kar ne znajdem se med vsemi temi jazi, ki bi radi na plan. 

Očitno bi zdaj vsi naenkrat imeli toliko za povedati, meni pa jih ne uspe poslušati ‒ in 

(očitno  vse prevečkrat ne znam slišati. Najprej je bila žalost, za katero sem mislila, da je 

najtežja, pa ni. Potem je prišla igrivost ‒ ta zahteva veliko energije in kot sem opazila, se pri 

njej oglaša kritik: kako se obnašaš, kaj bodo rekli ljudje, ali nimaš pametnejšega dela ... 

Igrivost je prijetna, spravi me v gibanje im moje telo se počuti odlično, ko dela gibe, ki jih 

sicer ni vajeno.« (koda 22) 

 

4.3.2. Zaščitnik/kont olo ; odpori in strah pred spremembo 

 

Obrambni mehanizmi so zelo pomemben del posameznikove osebnostne strukture, ki se je 

razvil kot odgovor na specifične življenjske situacije in odnose v zgodnjem obdobju otroštva 

in med odraščanjem. Ti mehanizmi so omogočali preživetje, in četudi v sedanjem obdobju 
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življenja morda niso več ustrezni, jih je treba spoštovati in upoštevati v psihoterapevtskem 

procesu. Klient sam bo v svojem procesu presodil, kdaj in na kakšen način jih lahko začne 

spuščati oz. preobražati v bolj ustrezne odzive za trenutno življenjsko obdobje. Psihologija 

zavestnega jaza zelo jasno in odločno zagovarja stališče, da mora facilitator oz. psihoterapevt 

te obrambne strukture spoštovati in upoštevati klientove odločitve. V analizi dnevniških 

zapisov in elektronskih sporočil klientov je avtorica povzela nekaj odzivov klientovega 

zaščitnika/kontrolorja. 

 

Zapis klientke, poslan po elektronski pošti, pred naslednjo načrtovano psihoterapevtsko 

seanso: » išem ti, ker sem razmišljala o najinem naslednjem sestanku in sklenila, da mi bo 

verjetno zelo neprijetno narediti takšno seanso, da se pogovarjaš z nekim mojim notranjim 

delom … Ne vem, meni so te stvari zelo neprijetne in ne vem, ali imajo isti učinek, ker nisem 

popolnoma sproščena in spet rečem nekaj samo zato, ker bi mogla. To se mi ne zdi učinkovito 

zame. Upam, da razumeš. Enako je bilo, ko sva to delali, ko naj bi se pogovarjala z očetom, 

in enako, ko naj bi bila majhna ...  akšna vrsta terapije ni zame, zato ti pišem sedaj, da bova 

še vedno lahko razmislili o tem, kaj bi bilo dobro oziroma kako spremeniti plan terapije.« 

(koda 51) 

 

Skupina primarnih jazov, ki delujejo kot zaščitnik/kontrolor  »Ta del se udobno počuti doma, 

vedno bolj leze sam vase, ne verjame v ozdravitev, noče, da bi se kaj spremenilo. On bi 

najraje kar propadel od vsega skupaj in po možnosti kar ugasnil nekega dne, da bi vsem 

dokazal, kako so ga uničili. On ne želi spremembe, on želi, da sem na tleh kot opomnik, kako 

sem uboga in kako nič ne zmorem. Panika pri njem se zbudi, ko se bližam ozdravitvi. Ker 

ozdravitve noče, se upira. To je panika tega dela mene. Panika, da prihaja dan, ko se nanj ne 

bom več ozrla in ga bom pustila za seboj, tako da ne bo več imel nadzora nad mojim 

življenjem. Ta del je umetno ustvarjen; s tem delom sebe se nisem rodila. ta del mene se je 

zgradil s slabo socializacijo. in ta del ne gre nikamor naprej. On se ustavi pri svoji bolezni in 

se ne razvija naprej. On stoji in me vleče dol, vleče me v ustaljenost v tej situaciji in me 

prepričuje, da ničesar ne morem storiti, da bi se stvari spremenile. Ta del hoče, da stvari 

ostanejo take, kot so!« (koda 5) 

 

4.3.3. Primarni selfi in dezidentifikacija od primarnega selfa 
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Pomembno načelo pri uporabi metode dialogov s selfi je, da psihoterapevt vedno začne 

klientu pomagati ozaveščati njegove primarne osebnostne strukture ‒ primarne selfe. Proces 

zavestnega jaza spodbudimo tako, da se klient začne zavedati moči svojega avtomatičnega 

vedenja (delujoči jaz ali angl. operating ego) in se začne proces dezidentifikacije od 

primarnega selfa. To pomeni, da dobi možnost opazovanja samega sebe z nekoliko 

distancirane pozicije. V integrativni psihoterapiji govorimo o ekscentrični ali metapoziciji 

zavedanja (Rahm in drugi, 1993). Proces separacije od primarnega selfa dobro ponazarja citat 

iz dnevnika: »Na najinem zadnjem srečanju se je zgodil 'zadetek v polno'. To, da sva 

poklepetali s sivo eminenco, mi je odprlo povsem nova vrata. In sprostilo ogromno energije. 

Doma sem ob jutrih delala to tehniko, in ko sem imela dialog s sivo eminenco, sem lažje 

ustvarila distanco in začutila, če je šlo čez vse mere kadarkoli skozi dan.« (koda 47) 

 

Po definiciji je primarni self tisti energijski del osebnosti, s katerim se posameznik identificira 

in ki deluje v osebnosti kot glavni »voznik«. Skupina primarnih selfov pa deluje kot delujoči 

jaz (operating ego). Skupino primarnih selfov lahko v terapevtskem procesu prepoznamo pri 

klientu tudi kot omejujoča (jedrna) prepričanja  » o ni zame. Najbolje je biti kar doma. 

Verjetno ne bo prostega parkirnega mesta. Saj ne rabim veliko – streho nad glavo, pa za 

hrano in za sproti.« (koda 43) V nadaljevanju je navedenih nekaj praktičnih primerov 

terapevtskega dela s primarnimi selfi, povzetih po zapisih klientov: 

 

Notranji kritik: »Potem je tu še notranji kritik, ki je tako velik del mene, da sem bila še do 

nedavnega prepričana, da ga jaz sploh nimam (!). Po zadnjem seminarju 'voice dialogua' sem 

si naročila knjigo Embracing Your Inner Critic (za katero mislim, da bi morala biti domače 

branje že v osnovni šoli  in po vsakem prebranem stavku doživljam 'aha trenutke'. Kot bi bila 

knjiga napisana o meni! In jaz ves čas živim z globoko vkomponiranim sramom, strahom, 

zadržanostjo […] In nisem vedela, da je vse to moj kritik.  akšno odkritje!« (koda 24) In 

nadaljevanje tega odkritja: »Preden zaidem – notranji kritik je močan, ponekod mi uspe iz 

tega potegniti kaj dobrega, vidim, kje je problem, in razmislim, kaj in kako lahko spremenim, 

in potem to tudi upoštevam ‒ še vedno pa je ponekod tako infiltriran in le stežka opazim, da 

gre za kritika in ne za sveto resnico.« (koda 31) 

 

Hal in Sidra Stone sta primarnemu selfu notranji kritik posvetila celo knjigo. Ugotovila sta, da 

je ta primarni self prisoten v vseh kulturah, čeprav strukturiran na različne načine, glede na to, 

kaj je v družbenem okolju podprto oz. kaj obsojano in zatirano. V knjigi (Stone in Stone, 
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1993) opisujeta tudi pogoste napade notranjega kritika, kadar oseba dela nekaj, česar ne sme, 

ki ga ponazarja naslednji citat klientke: »In ob tem veselem pisanju sem pravkar začutila 

občutek, ki ni sodil k veselju – v prsih se je pojavil, bil je suličaste oblike. Oglasil se je 

notranji kritik in mi povedal, naj ne 'bluzim', da se je nekaj stvari sicer res izboljšalo, ampak 

da me čaka še veliko dela. Ker sem se že velikokrat počutila bolje, je potem vse kar izpuhtelo, 

jaz pa sem pristala spet na tleh. In da naj se ne hvalim, da sem bila na pijači z znanko in s 

psom, ker me čaka pri psu še kar veliko dela, preden se bom lahko pred ljudmi hvalila z njim, 

kako je poslušen. In še kaj se najde.« (koda 29) 

 

Notranji priganjalec: » akrat sem mislila, da se mi to dogaja, ker me moj priganjalec 

gnjavi, ker ne delam. Zdaj pa razmišljam, da je razlog morda drugje. In sicer v uživanju 

prostega časa. Torej – če je dan prost, ga moram maksimalno izkoristiti in narediti vse tisto, 

za kar mi običajno zmanjka časa.  anjši hišni projekti:, branje, lenarjenje, ustvarjanje ... To 

bi lahko bil pritisk – da moram uživati in maksimalno izkoristiti dan.«  (koda 33) 

 

Žalostni self: »V bistvu sem žalostna, ranjena, prizadeta, mrtva, hladna v srce. Že dolgo časa 

nisem čutila nobenega vzgiba, ki bi mi predramil srce, da bi me ganilo nekaj do srca. Zdi se, 

kot da je samo bije srca zamrlo in zdaj dela samo še mehanično, samo toliko, da poganja kri 

za življenje. Ta del mene trpi nekje v tišini in je pozabil, kako dihati s svetom okoli sebe. Tiho 

je in trpi. Moje srce in duša sta žalostna. Moji dosežki niso opaženi, moje delo je brez 

pomena, in to mi dela v srcu žalost.« (koda 57) 

 

4.3.4. Odtujeni selfi in napetost nasprotij  

 

Ko smo prepoznali primarni self v procesu terapije s klientom in dosegli določeno mero 

distance do tega dela skozi proces dezidentifikacije, se lahko osredotočimo na odtujene selfe. 

Odtujeni del lahko prepoznamo kot nasprotje primarnega dela (npr. nasprotna energija selfa 

priganjalec je lahko lenobnež ali sproščeni self …), lahko se kaže skozi klientove sanje, prek 

psihosomatskih simptomov ali kot prepoznavanje selfa v drugem človeku, ki nas jezi ali 

navdušuje. Tule je nekaj primerov prepoznavanja in terapevtskega dela z odtujenimi selfi s 

pomočjo metode »voice dialogue«, ki so se pokazali skozi psihoterapevtski proces: 

 

Radostni self: » a zadnji terapiji sem videla svoj radostni del, ki bi se družil, potoval, 

kramljal […] Nisem ga začutila kot del, ki se želi družiti z znanimi ljudmi, pač pa kot del, ki 
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želi iti v nove kraje in srečati nove ljudi. Doma potem nisem prišla do nobenih novih odkritij, 

čeprav sem precej razmišljala o tem. Potem pa smo šli v soboto na izlet […]« (koda 34) 

 

Kreativni self: »Danes sem se spomnila kreativnega dela, ki ga kot otrok tudi nisem razvila, 

ker mi je okolica sporočala, da ne rišem lepo, nimam posluha in da brundam, in tudi sicer 

nisem živela v okolju, ki bi spodbujalo ustvarjalnost. Sprašujem se, kaj je sploh tisto okolje 

spodbujalo? Kot otrok sem bila simpatična, dokler sem bila povsem odvisna od staršev in 

nisem razvila svoje osebnosti. In ko se z mano ni bilo treba ukvarjati dlje od crkljanja. 

 reostalega ni bilo     nihče me ni spodbujal v kreativnosti, športu, igri, druženju … Bila sem 

kot samorastnik, nesocializirana, otopela, ozkogleda … Grozljivo.« (koda 23) In učenje 

ravnanja z novoodkritim selfom: » isala sem – in to takoj zjutraj. Svojega kreativnega jaza 

nisem odpravila in mu rekla, da ga bom poslušala pozneje, pač pa sem si zjutraj (tista jutra, 

ko nisem gledala risank) vzela čas zanj – pisala sem za blog in napisala razmišljanja o sebi in 

svojem notranjem doživljanju. Tako sem si vzela čas zase in za bolj poglobljeno razmišljanje, 

obenem pa sem besede prelila na papir (čez tipkovnico na zaslon), kar je tudi kreativnost. 

Ampak – kar je najpomembneje – izražala sem se. Izražam se. Tudi zdaj.  azmišljam in pišem 

o tem.  išem. Kako to rada počnem.« (koda 27) 

 

Klepetavi self: »Ugotovila sem, zakaj mi gre tašča tako na živce […] Nekako sem poskušala 

povezati stvari, pa mi ni šlo, ko pa smo na zadnji skupini delali bilanco in jo predstavljali 

vsak posebej, sem skoraj zakričala, ko je ena govorila in govorila in govorila, pa bi lahko vse 

skupaj strnila in povedala jedrnato v treh minutah. In potem sem se spraševala […] Ja, 

pretirano govoričenje, mlatanje slame (nezanimivo zame), brez jedra me nervira […] In to je 

definitivno moja senčna stran in je tudi definitivno zelo izrazita lastnost tašče.« (koda 10) 

 

Bolj ko se klient zaveda različnih in nasprotujočih se delov sebe, bolj narašča notranja 

napetost, kako ravnati z njimi. Zato je proces ozaveščanja različnih energijskih vzorcev v 

posamezniku zelo naporen in dostikrat sproža tudi dodaten strah. Ta proces psihologija 

zavestnega jaza imenuje napetost nasprotij. 

 

Primer 1: »En del mene želi, da vse ostane tako, kot je. Drugi del želi naprej in tu so njegove 

panike. Kot se prvi v paniki boji, da bo odšel/izginil iz svojega udobja, se drugi v paniki boji, 

da bo/bi prišel na pravo mesto. Torej sta dve paniki. Ena, ki hoče, da v tem sranju ostanem, in 

druga, ki me opominja, da je treba iz tega sranja priti ven ne glede na vse. Prva te opominja 
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na bolečino, na strah, nezaupanje, trpljenje, ničvrednost. Druga te opominja na premik, na 

spremembo, na odločnost, pogum, voljo, moč, vztrajnost.« (koda 7) 

 

Primer 2: »In očitno sva na zadnji terapiji res 'zadeli živec'. Ker se mi ne uspe spraviti skupaj. 

Vse, kar počnem, je muka in se moram zelo truditi, da kaj naredim. Mislim, da vem, zakaj. Na 

terapiji sem pustila radostni, sproščeni in odprti Minki, da se je pokazala in spregovorila. In 

zdaj si želi biti (u slišana. Jaz pa ne vem in ne znam, kako. Kako naj jo spustim ven? In zato z 

muko počenjam vse drugo, ker bi pravzaprav rada počela to ‒ bila radostna, odprta, 

sproščena. In se samo spotikam. In samo jedla bi. In potem se počutim še malo slabše.  čeraj 

sem pri frizerki videla, kako je lahko druženje prijetno. Spontano. In bolj ko pišem o tem, bolj 

jočem. In se počutim kot zguba. Po drugi strani pa prvič v svojem življenju jasno vidim, kako 

zelo je druženje pomembno. Kako je pomembna radost!« (koda 37) 

 

Primer 3: »Pa še en občutek je zraven – strah, da bo (radost) izginila. V tem trenutku sem 

radostna in lahka, naslednji hip pa se lahko zgodi, da ne bom in bom več ugasnila. Pojavi se 

mi vprašanje, kako vključiti radost v vsakodnevno življenje. Predvidevam, da bi bilo lažje, če 

bi mi uspelo sproti zadovoljevati njene potrebe – potem ne bi imela obdobij zatišij in potem 

velikih izbruhov te energije, ker ne bi bilo zadaj strahu, da jo bom zanemarila.« (koda 41) 

 

Primer 4: »Mislila sem, da mi bo zdaj, ko sem o tem govorila, in danes, ko sem o tem pisala, 

lažje. Pa mi ni. Spet sem žalostna. Spet imam ta občutek, da gre življenje mimo mene, da je 

toliko lepih doživetij, jaz pa jih zamujam. Vem, da svojega zadovoljstva in sreče ne morem 

polagati v partnerjeve roke, pa vendar ‒ ali ni smisel partnerstva, da si ne deliš samo težav in 

stroškov, pač pa da skupaj doživljaš radostne trenutke? Res pa je tudi, da se mi je 

pomembnost moje radosti pokazala zdaj, po tej zadnji terapiji. In da partner vsega tega prej 

ni vedel, saj še meni ni bilo jasno. Sicer sem večkrat omenila, da bi midva lahko šla sama 

kam, ampak nisem vztrajala in je ostalo samo pri mojih besedah. Zdaj se mi pa zdi, da mi je 

to postalo tako pomembno, da vidim še samo to.« (koda 35) 

 

Primer 5: »Kateri del sebe boš hranila naprej? Bolni ali božanski del? Bolni del te ovira in ti 

ne dovoli iti naprej – stagnira. Božanski del tebe ti daje vse možnosti na tem svetu, da stvari 

spremeniš in narediš kot ti želiš, ne kot to hočejo drugi! Torej, ali boš moč predala vsem 

tistim, ki so ti vedno govorili, da ne zmoreš, ali boš moč vzela v svoje roke? Odrasla si. Razen 

staršev, ki te v tem trenutku preživljajo, ni nikogar, ki bi ti žugal s prstom. Torej, kaj boš 
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storila? Kako boš premagala ovire in strah? Tako, da boš začela hraniti božanski del sebe, 

bolnega pa boš počasi puščala za seboj, dokler ne izhlapi in izgine.« (koda 8) 

 

4.3.5. Odtujena instinktivna energija in demonska energija 

 

Instinktivna energija je povezana z naravnimi evolucijskimi vzgibi v človeku, kot je nagon po 

samoohranitvi in moči (agresija, jeza, strah), nagon po ohranitvi vrste (seksualni impulz), 

nagon po povezanosti z drugimi ljudmi in skupinami (afiliacija), potreba po stiku z duhovnim 

in višjo silo (bog, višji smisel, duhovnost, duhovna doživetja) … Kadarkoli mora človek 

zaradi pritiska socialne sredine in drugih neugodnih okoliščin odtujiti instinktivno energijo, 

začne ta naraščati in se kazati v neustreznih oblikah. Zelo močna odtujena instinktivna 

energija postaja destruktivna, Hal in Sidra Stone jo imenujeta demonična energija. Odtujeni 

impulzi samoohranitve in postavljanja zase so zelo pogost razlog anksiozno-depresivnih stanj, 

napadov panike ali psihosomatskih simptomov pri klientih. Depresivna klientka z 

impulzivnimi napadi jeze, ki jih ne more nadzorovati, piše  

  

» oje stanje je trenutno zelo spremenljivo. Še pred 14 dnevi sem bila vsak dan jezna na 

partnerja in se nanj jezila zaradi tako malenkostnih stvari, ki jih vsak človek počne. Kadar je 

kaj pozabil narediti, kadar je moral kam iti, kadar je bil na internetu, kar koli je počel, mi ni 

bilo prav. In tako je bilo na koncu že vsak dan in vse te malenkosti, ki sem jih od njega 

pričakovala, on pa jih ni izpolnil, so me žrle in žrle in se nabirale v obliki jeze v meni.« (koda 

11) » jegovi starši in sestra z družino so mi bili tako zelo odveč, da se nisem niti prikazala iz 

sobe, kadar so bili oni na obisku. Nekega dne me je tašča celo poklicala po telefonu, če bi se 

jim pridružila, in povedala, da gredo na sprehod in da gre moj sin, ki naj bi ga pazil mož, z 

njimi. Ponudbo sem zavrnila, in ko sem odložila slušalko, sem v jezi zlomila daljinca. Takih 

primerov je več […] V jezi sem tudi pretepla moža, če je kaj naredil zelo narobe.« (koda 12) 

 

Kako zdravilno deluje stik z odtujeno instinktivno energijo, ponazarja zapis: » isti lev, ki je v 

meni, prihaja na dan, svojo prirojeno moč hoče uresničiti in končno zadihati v svetu, ki je 

krut. Dobil je debelejšo kožo, daljšo grivo, kremplje in trdne ostre zobe. Zlezel bo iz svojega 

brloga in zarjovel ter si pridobil mesto, ki mu pripada. Na skali, s pogledom na divjino in 

sončni zahod.« (koda 14) 
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4.3.6. Ot oški selfi: igrivi otrok, travmatizirani otrok,  agični otrok 

 

Odtujeni selfi so pogosto vidiki osebnosti, ki so povezani z zgodnjimi otroškimi izkušnjami.  

Psihologija zavestnega jaza jih imenuje notranji otrok. Njihova energija je zelo različna in se 

giblje od pozabljene igrivosti, radoživosti, radovednosti, spontanosti, kreativnosti do 

prestrašenih, jeznih, frustriranih in travmatiziranih selfov. Klienti so v svojih 

osebnoizpovednih zapisih opisali stik z različnimi notranjimi otroškimi selfi: 

 

Igrivi otrok: » ala vila ‒  alčica (v meni): V vsem išče ljubezen. Se ustavi in namenja čas. 

Opazuje svoje  izično telo. Uživa v preprostih stvareh. Je ljubljena, a se predaja s krivdo, tega 

ne živi v polnosti. Pomaga ljudem. Podarja svoj čas, drobne pozornosti, je hvaležna. Si utrga 

trenutke zase. Si dovoli ne pomiti posode ☺. Zna spoštovati. Je odločna. Si želi napredovanja 

in novih stvari. Igra na inštrumente. Že bolje zna poskrbeti zase. Povsod išče z voljo pot. Z 

veseljem sprejema življenje.« (koda 2) 

 

Magični otrok: » a drugi strani pa se nahaja božanski del mene. To pa je del, s katerim sem 

se rodila. Ta del mi je dal to telo, dal mi je ta um, vse sposobnosti, vse talente, videnje, 

čutenje, razumevanje, ki je samo po sebi popolnoma čisto, popolnoma nedotaknjeno. Ta del 

mene mi je dal vse možnosti za preživetje. Vse, kar želim doseči, je v tem delu mene, ki je 

nezmotljiv, vztrajen, potrpežljiv, zelo star, moder in popolnoma miren. V tem delu je vse 

znanje, da se rešim iz te situacije. Notri so vsi odgovori. Ta del je narejen za razvoj, ta del 

raste, odrašča in se razvija. V tem delu ni trpljenja, nerazumevanja. Temu vladajo drugi deli, 

ki so tudi del mene, ampak božanski del, ki mi ga je podarila narava, ne pozna bolezni, ne 

pozna časa, ne pozna nemira. Pozna pa popolnost, mir, prepričanje, zaupanje, vztrajnost, 

znanje.« (koda 6) 

 

Travmatizirani otrok: » e uspe mi vzpostaviti stika z notranjo opazovalko – desetletno 

punčko, ki sedi v kotu in opazuje. Čeprav sem v zvezi z njo prišla do novega odkritja. V 

otroštvu sem bila debela, nesprejeta in večinoma sama. Po dvanajstem letu oz. v puberteti 

sem zrasla, kilogrami so se prerazporedili – in postala sem priljubljena.« (koda 3) 

 

Otroški self, hrepeneč po pozornosti: » o sem se opazovala, kako se obnašam z njim, sem 

kot majhna deklica, stara deset let, ki se afna, skače in si želi pozornosti.« (koda 54) 
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Prestrašeni otrok: »Mala punčka (v meni): išče ljubezen naokoli, ima predstavo o idealni 

ljubezni, se dokazuje, išče potrditve. Odhodi, zapuščanja se je še vedno močno dotaknejo. 

Zavrnitve jo strašno bolijo. Želi stalno pozornost, stalno napredovanje.  časih ne pove vsega, 

ker jo je strah kazni, kaj jo čaka po tem.  reračunava […] Ne ve, kaj je spoštovanje. Izmika se 

odgovornosti. Najraje bi imela vedno prav. Veliko govori, težje posluša. Se ozira na mnenja 

drugih. Obsoja, pokritizira.« (koda 1) 

 

4.3.7. Delo s sanjami in sanje kot notranji svetovalec 

 

»Sanje so kraljevska pot do nezavednega« je znan citat velikega psihoanalitika in raziskovalca 

človekove duše Sigmunda Freuda. Kako nastajajo sanje in od kod prihajajo, je kljub številnim 

sodobnim raziskavam še vedno enaka neznanka kot vprašanje človekove zavesti.  Čeprav ne 

vemo njihovega izvora, lahko prek sanjskih slik in arhetipskih simbolov, ki jih lahko 

razumemo tudi kot prajezik človeštva, pridemo do pomembnih uvidov v trenutno stanje 

človekovega duševno-duhovnega dogajanja. Poleg tega so sanje človekov notranji svetovalec 

in nakazujejo pot do rešitve. Klientka je zapisala izsek iz svojih sanj, ki jasno kaže njeno 

odtujeno instinktivno energijo (tiger v sanjah): »Danes ponoči sem sanjala, in to že drugič, da 

sem s teto hodila z neke vzpetine, podobne neki v rojstnem kraju, po kateri pelje v vas 

cikcakasta makadamska cesta, vzpetina pa je poraščena z gozdom. Bila je noč, ampak nekaj 

svetlobe je prihajalo od lune. S teto sem bila na vrhu vzpetine in začeli sva hoditi navzdol po 

cesti. Že čez nekaj metrov sva opazili, da naju iz gozda opazuje temno siv, skoraj črn tiger. 

Teta mi je začela razlagati, da me tiger lahko lovi in ujame, jaz pa sem se kar naenkrat 

pognala v tek navzdol po cesti. Teta je zavpila za mano, da ne smem bežati, ker je to največja 

napaka, ki jo lahko naredim, saj bo to tigra še bolj podžgalo, da lovi.« (koda 45)  

 

V nadaljevanju ji sanje z globoko notranjo modrostjo (lik prerokinje v sanjah) govorijo, kako 

lahko ravna z to energijo: »Nato pa sem se spet znašla na cesti sredi gozda, ampak na koncu 

ceste, pri vznožju vzpetine. Od tam se je z roba gozda že videlo naselje s hišami. Toda jaz sem 

tam na robu gozda zaslišala glas neke starejše ženske, prerokinje, ki se mi je nato prikazala 

pred vhodom v votlino, zastrto z vejami, listjem in mahom. Šla sem noter, ona za mano. Na 

sredini je bil velik kvadraten kos skale, na njem stara temno modra škatlica. Govoriti je 

začela o nekem ljudstvu, ki je v nevarnosti in mora biti rešeno in da jaz poznam rešitev.  ekoč 

mi  je namreč neka deklica na istem mestu v votlini z glasom posnemala neki zvok in mi v roke 
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potisnila trikotni kamenček, na katerem je bila v grški pisavi ali pa v cirilici napisana neka 

beseda, spomnim se, da se je začela na A. Mislim, da je to bilo ime tega ljudstva. Prerokinja 

mi je pojasnila, da mi je to v pomoč in da naj ta zvok in kamenček z napisom uporabim, ker 

tiger prihaja. Takrat se mi je posvetilo, da bo tiger tisti, ki bo uničil to ljudstvo, in da je zvok, 

ki ga moram posnemati s svojim glasom, rešitev, saj bo tiger, ko bo slišal zvok, izginil. Takrat 

je prerokinja izginila in pojavil se je tiger, šla sem mu nasproti in posnemala tisti zvok. Tiger 

je res izginil.« (koda 46) 

 

Za psihoterapevtsko delo s sanjami lahko uporabimo metodo »voice dialogue«, pri čemer 

terapevt izbere za pogovor lik ali dele sanj z močno sporočilnostjo. Pri izbiri ima pomembno 

vlogo klient, ki pove, kateri del sanj se mu zdi zanimiv v smislu, da ima sporočilo zanj. 

Nekateri deli sanj predstavljajo primarne selfe, drugi odtujene. Kot pravita Hal in Sidra Stone,  

sanjalec, ki sanja sanje, predstavlja delujoči jaz ali sistem primarnih selfov. Primer različnih 

selfov v sanjah ponazarja naslednji zapis sanj: » ogaja se v hiši. V spalnici je zaprta mlada 

ženska (mojih let). V drugi sobi je mlad moški (istih let).  oški je avtoritativen, vzbuja strah. 

Ženska je trpinčena – on jo ima zaprto, ne pusti je ven. Rada bi odšla, vendar ne upa, ker ve, 

da jo bo ubil, če gre. (Ta strah za življenje, tesnobo in brezizhodnost položaja sem čutila tako 

intenzivno, da sem si oddahnila, ko sem se zbudila.) V hišo vstopi še en moški istih let, ki mu 

je zaprta ženska všeč. Rad bi jo imel za partnerico (mislim, da je tudi njej všeč . Ta prvi moški 

s to žensko nič ne počne, ni njegova ljubica, samo lasti si jo in jo ima zaprto. Prvi moški 

drugemu ne pusti, da bi jo odpeljal, drugi se ne bori zanjo, pač pa sprejme njegov odgovor, 

malo še kramljata, potem pa odide. Tu nekje se pojavim jaz – ta moški mi je všeč in postanem 

njegova ljubica. Vem za zaprto žensko, pa ne ukrepam. Niti me ne moti. Sprejmem njegovo 

avtoriteto, živim z njim v tej sobi, imava spolne odnose – vendar ne do konca – jaz si želim, 

sem tik pred orgazmom, on pa odneha in gre stran. Jaz pa to sprejmem. Mislim, da je ta drugi 

prostor dnevni prostor s kuhinjo.« (koda 21)  

 

Ko klient napreduje v svojem procesu zdravljenja in osebnostne rasti, si zna razložiti sanje kar 

sam.  rejšnje sanje si je klientka razložila takole: »Da se vrnem k sanjam.  iša sem jaz. 

Avtoritativen moški je notranji kritik. Zatirana in prestrašena ženska, ki je zaprta v spalnici, 

je moj čutni del, moja spolna energija, moje poželenje…  oški, ki bi jo rad imel in pride po 

njo – za tega ne vem, kako naj ga pojasnim. Z enega vidika bi to lahko bil partner, ki mi 

večkrat nakaže, da bi 'bil z mano', jaz pa ga zavrnem, ker mi kritik nabija v glavi. Partner me 

seveda ne sili, včasih se pogovarjava, včasih se izmaknem z izgovorom, ampak v vsakem 



 

 

53 

primeru obvelja mnenje notranjega kritika. Z vidika 'voice dialogua', kjer naj bi bila vsaka 

oseba moj notranji jaz, si ga ne znam pojasniti. Jaz, ki postanem ljubica od kritika, sem pa 

jaz, moj zavedni del, ki ve, kaj kritik govori, ampak ga vseeno sprejmem, mu dopuščam 

njegovo obnašanje, ne rešim svojega čutnega dela, da bi polno zaživel … Za drugega 

moškega mi je vseeno. Ker ne igra nobene vloge. Notranji kritik je car.« (koda 20) 

 

4.3.8. Delo s telesom in implicitnimi spomini  

 

Druga pomembna pot do nezavednih vsebin in energijskih delov osebnosti (selfov) nam je 

dostopna prek telesnih simptomov in bolezenske simptomatike. S pomočjo metode »voice 

dialogue« ima psihoterapevt možnost spodbuditi stik z implicitnimi spomini in pomagati 

klientu sestaviti opis dogajanja, ki mu je bil prej nedostopen. Integracija implicitnih spominov 

v eksplicitnega deluje zdravilno: zmanjša nenadzorovane telesne, čustvene in miselne odzive 

klienta do stopnje, ko lahko sčasoma popolnoma izzvenijo. 

 

Klienti opisujejo različne vdore implicitnih spominov: » anes pa mi po glavi hodijo še 

zlorabe, ki sem jih doživela kot otrok od različnih ljudi. Sploh se ne morem odpočiti in 

zadihati, ne da bi mi glava ves čas delala. Potem sem pa omotična in doživljam čudne 

napade. Samo rada bi spet mir v svoje življenje.« (koda 16) 

 

» izično čutim napetost v prsih, rahel glavobol in zobobol. To z zobom je zanimivo. Tako 

počutje, kot ga imam danes, se mi je že zgodilo. Pravzaprav se mi je pogosto ponavljalo v 

obdobjih, ko sem veliko delala, konec tedna pa sem si vzela prost – in na prvi prost dan me je 

vedno bolel zob. Samo tisti dan in prav določen zob. Takrat sem se počutila povoženo. Ne 

ravno brezvoljno ali brez energije, pač pa brez ideje. To so bili tudi časi, ko še nisem 

odkrivala radosti in igrivosti in nisem točno vedela, kako preživljati prosti čas.« (koda 32) 

 

Dialog s selfom, ki noče ozdraveti: » a sem se postavila pred ogledalo in se vprašala, kaj se 

dogaja. Ali sploh hočem ozdraveti, ali res sploh hočem ozdraveti? In potem se vprašaš: ali 

znotraj mene obstaja del, ki noče ozdraveti? Ja, obstaja. Ta del se zaveda, da ko bo ozdravel, 

ne bo več izgovorov, zakaj nečesa ne more narediti. Ta del se ne bojuje, ta del zavira.« (koda 

4) 
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4.3.9. Proces zavestnega jaza  

 

Cilj celotnega psihoterapevtskega procesa je v klientu spodbuditi proces naraščajočega 

zavedanja o samem sebi, o svojih notranjih odzivih, zaznavanje avtomatičnih misli in prej 

nezavednih jedrnih prepričanj. Z naraščajočim zavedanjem posameznik lahko vzpostavi večji 

nadzor nad svojim življenjem in sprejema zavestne odločitve, ki so mu v podporo pri 

doseganju največjega možnega zdravja in blagostanja. Seveda pa sam proces ozaveščanja ni 

enostaven in na poti do zdravja se mora posameznik prebiti skozi različne stiske in dileme, ki 

se pojavljajo z naraščajočim zavedanjem. Včasih kakšen klient med psihoterapevtskim 

procesom reče, da ima zdaj še več stisk kot prej in da je njegovo življenje še težje. To na 

začetku terapije vsekakor drži! Vendar ko se prebijemo skozi najtežje dele procesa, se nam 

naenkrat sprosti neverjetno veliko energije za življenje  delo opravljamo veliko lažje in se ne 

utrudimo tako hitro, odnosi postanejo lahkotnejši in bolj osrečujoči, fizični simptomi se 

zmanjšajo ali celo popolnoma izzvenijo, posameznik doživlja več notranjega miru in občutka 

radosti ipd.  

 

Klienti poročajo o svojih stiskah med procesom:  

 

Primer 1: » čeraj sem ti pisala kar grozno pismo. Oprosti, ker bi ti rada še nekaj napisala in 

upam, da te ne obremenjujem preveč. Danes sem prišla domov in se slabo počutim. Že tako se 

zadnje tedne zelo slabo počutim. Rekla si, da moje telo predeluje travme in trpim. Jaz pa ne 

vem, kako naj si pri tem pomagam. Delo ali zaposlitev mi žal ne pomaga. Zadnje tedne sem 

zelo nepomirjena. Od zadnjih dveh ali treh terapij se počutim kot tujec v lastni hiši in ne vem, 

kako naj delujem. Vse to, kar sva se pogovarjali glede staršev, je postalo ogromno breme. V 

lastni hiši ju moram bremzati, se ju izogibati, nikomur ne pustiti gor v moje stanovanje itd. 

Ampak jaz tukaj živim, jaz bivam s tema človekoma, še vedno jem v isti kuhinji, in to je sedaj 

postalo grozno, še stokrat bolj, kot je bilo. Jaz želim bivati v miru, toliko, da grem lahko čez 

vse to in se nekako postavim na lastne noge. Zdaj po teh terapijah sem še bolj nemirna in 

čutim ogromen pritisk. Morda ti želim samo povedati, da trenutno ne znam shajati preveč 

dobro.« (koda 15) 

 

Primer 2: » mes pa so še vedno dnevi, ko se izgubim. Opažam, da se to zgodi takrat, kadar 

bolj počasi delam. In zato potem porabim večji del dneva za delo. In mi ne ostane skoraj nič 

časa zase. Tako vedno manj naredim in se vedno slabše počutim, ker ne samo da premalo 
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naredim, zraven sploh ne naredim nič, kar bi me veselilo. In potem imam tudi vedno manj 

volje za radostne stvari. V bistvu mi kar izginejo iz misli. To traja kakšna dva dni, potem pa se 

zavem in se zavestno odločim, da bom naredila nekaj zase in se mi energija poveča. Moja 

želja in cilj sta, da začnem uporabljati strategije, s pomočjo katerih bom preprečila ‘izpade’ 

energije. In mislim, da sta plakat in označevanje na koledarju prava stvar. Če redno skrbim 

zase v smislu radosti, je za dobro razpoloženje dovolj že sprehod ali pa tek, da ne govorim, 

kako dobro se počutim že zjutraj, ko skozi okno pokukam svoje rastlinice.«  (koda 42) 

 

Primer 3: »Še vedno pa se mi zdi neverjetno, kako zelo težko mi je vključiti radost v življenje. 

To je skoraj tako, kot bi se učila hoditi. Te 'mišice' sploh nimam razvite. No, malo imam – 

imam nekaj obredov, ki vplivajo na moje dobro počutje, toda prag se je postavil više. Npr. 

moj obred je jutranji čaj, ampak zdaj to ni dovolj – ob lepih dnevih mora biti jutranji čaj v 

naravi ob zvokih ptičjega petja in pogledu na zelenje. Nasploh mi je postal zelo pomemben 

bivalni prostor – barve in vonji. V bistvu to iskanje radosti vključuje izstopanje iz cone 

udobja. Hecno. Mislila bi si, da je radost udobna. Pa vendar – radost je zame spoznati kakšen 

nov kraj. To pa vključuje prečkanje meje poznanega in odkrivanje neznanega. Radost je nova 

aktivnost v družbi novih ljudi – tudi to je prečkanje meje.« (koda 39) 

 

Primer 4: »… počutje se mi je izboljšalo, vendar sem aktivno prispevala k temu in vem, kaj mi 

pomaga – le prisluhniti si moram (kar ni vedno enostavno in se še učim) in početi to, kar si 

želim (oz. prisluhniti svojim jazom in početi kaj z njimi). Pes – to je tako ali tako projekt, ki še 

napreduje, in postajam vedno boljša z njim, čeprav je tu notranji kritik zelo močan – in kadar 

naredi kuža kaj po svoje oz. me ne upošteva, kot bi moral, doživim pravi 'napad kritika'. To 

sicer pripomore k temu, da razmislim o tem, kaj in kako počnem z njim in uvedem kaj novega, 

tako da se poslušnost izboljša, pa vendar je tu notranji kritik precej močan (že ko to pišem, mi 

je vroče, neprijetno in mislim, da me je celo sram).« (koda 30) 

 

Med procesom se sprožijo tudi procesi žalovanja za tistim, kar posamezniku ni bilo dano, a 

mu je bilo življenjsko pomembno, kot je tole žalovanje neizpolnjenega hrepenenja notranjega 

otroškega dela: » ogrešam toplino, brezpogojno sprejemanje in ljubezen. Tople objeme, 

podporo za vsako ceno. Razumevanje. V teh zadnjih depresivnih tednih sem žalovala za tem. 

In ugotovila, da tega ni nikoli bilo. Pa vendar to imam ‒ vse to mi daje moj ljubi mož.  časih 

kar pozabim, kako močno je vplival name ‒ vedno mi govori, da lahko naredim vse, kar si 

zastavim za cilj. Da sem pametna in sposobna. Njegov zapis je tako drugačen od mojega, da 
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me lahko podpira pri mojih idejah. In zdaj se končno počutim bolje. Ko sem ugotovila, da 

imam izjemno ozek pogled (ki se sicer širi, ampak še vedno so ponekod slepe ulice) in da 

žalujem za nečim, česar nikoli ni bilo.« (koda 44) 

 

Avtorica občasno kot terapevtka čuti močno potrebo, da odgovori na klientove stiske, 

zapisane v dnevnikih. Primera terapevtkinih odgovorov:  

 

(1) »Draga Živa, vesela sem, da mi pišeš in da sem lahko na ta način povezana s tabo. Glede 

telesnih simptomov in strahu: jaz še vedno mislim, da je to odziv travmatiziranega dela tebe; 

tiste male punčke, ki je morala skakati med starše, ko sta bila v konfliktu. In posledično 

strahu, kaj če ... se odločiš psihološko, čustveno in  izično oditi stran in ju pustiti sama. Ta del 

tebe (mala punčka  potrebuje zelo veliko nege, razumevanja in podpore, da je vse v redu, če 

ju pusti sama in da ji boš ti kot odrasla stala ob strani. Predlagam ti, da si čim bolj ljubeča in 

negujoča do sebe, in ni ti treba hiteti in prehitevati svojega procesa. … In da premisliš, kaj si 

v resnici sploh želiš …« (koda 52) 

 

(2) »Žal mi je, da sem s svojimi besedami sprožila tako globoko stisko v tebi. Stvar je v tem, 

da te jaz vidim kot zelo sposobno in ustvarjalno mlado bitje. Mislim, da je tvoj začaran krog v 

tem, da tvoje telo zboleva in da te skozi bolečino telesa tvoja intuicija vedno znova opominja, 

da situacija, v kateri si, ni dobra zate. Sama verjamem v našo notranjo modrost, ki se 

dostikrat kaže tudi prek  izične bolezni (absolutno pa ne kot kazen) s tem, da nas izziva, da 

ozavestimo svoje odrinjene dele, ki vsebujejo dragoceno življenjsko energijo in nam 

pomagajo kvalitetno živeti.« (koda 53) 

 

4.3.10. Več energije kot posledica uporabe metode »voice dialogue« v terapiji 

 

Želeni dolgoročni rezultati psihoterapevtskega dela in uporabe metode »voice dialogue« so 

doseganje stanja notranje umirjenosti in usklajenosti med svojimi notranjimi (prej 

konfliktnimi) energijskimi deli, višji nivo telesne in mentalne energije ter delovanje in slog 

življenja, ki sta bolj v skladu z globokimi željami in potrebami posameznika. Nekaj izbranih 

citatov ponazarja želene učinke terapevtskega procesa: 
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(1) »Sem pa vzpostavila dialog še z enim delom: ustvarjalno Katjo. In sem začutila, kako jo s 

piljenjem do popolnosti in s svojo vztrajnostjo velikokrat dušim. Ko sem bila v stiku s tem 

delom, sem delala na svojih projektih z lahkoto in ideje so se porajale: za to ni bilo treba nič 

kaj dosti narediti.« (koda 48) 

 

(2) » a sem se do zdaj veliko ukvarjala z razreševanjem 'temnih' stvari, zdaj pa iščem 'svetle' 

dele sebe in aktivnosti, ki jih radostijo. Povedala sem ji, kar si mi povedala na zadnji terapiji 

‒ o tem, da rast ni le kopanje po temi, pač pa tudi iskanje svetlobe (vsaj tako sem razumela ‒ 

in zdaj si večkrat ponovim to misel .« (koda 36) 

 

(3) »Zdaj ko sem prebrala napisano, vidim, da sem zaživela bolj polno – izleti, tek, risanke, 

pravljice, igranje, druženje s partnerjem v naravi, sproščanje v naravi, pisanje … Verjetno se 

ti moji jazi, ki so se lahko izrazili, počutijo (u slišane, zaradi česar se tudi jaz bolje počutim.« 

(koda 28) 

 

4.4. Možnosti in omejitve zdravljenja s pomočjo metode »voice dialogue« 

 

Skozi analizo zapisov klientov o učinkih metode se je pokazalo, da klienti različno doživljajo 

metodo v različnih fazah psihoterapevtskega procesa.  

 

Zdi se, da je v prvem obdobju terapevtskega procesa delo po metodi »voice dialogue« 

postranskega pomena. Veliko pomembneje je, da je terapevt pozoren na vse klientove odpore 

in obrambne mehanizme, ki se začnejo kazati v terapevtskem procesu, ter da jih skupaj s 

klientom ozaveščata in predelujeta. Kot je razvidno iz analize gradiva v poglavju zaščitnik/ 

kontrolor, se v prvem delu procesa začnejo pojavljati strahovi pred spremembami v življenju 

posameznika in uvidi, ki bi jih terapevtski proces lahko spodbudil. Ko človek ozavesti 

pomembno vsebino, ki ga ovira v življenju, postane odgovoren za to, kaj bo naredil s tem 

uvidom. In to velikokrat ni lahka naloga. Prebudi se lahko cel sklop vsebin, za katere 

posameznik čuti, da jim ni kos in da ne bo znal ravnati z njimi. In naloga postane še težja, saj 

si ne more več zatiskati oči v prepričanju, da je ovira zunaj njega in ne v njem. V ozadju so 

lahko globoke nezavedne prepovedi ali zapovedi (Berne, 2010), česa človek ne sme ali kako 

mora živeti. Zato je razumevajoč, negujoč, empatičen, podpirajoč in spodbuden odnos 
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terapevta do klientovih stisk temelj, ki mu pomaga premagati strah, da se lahko odpravi na pot 

svojih sprememb. 

 

V tem obdobju terapije je ključnega pomena oblikovanje dovolj varnega in stabilnega odnosa 

med klientom in terapevtom, ki vzpostavlja bazo za dolgoročno zaupanje klienta v 

psihoterapevta. Zaupanje ni nekaj, kar bi bilo dano samo po sebi ali samo zato, ker si je 

človek z izobrazbo pridobil naziv psihoterapevt. Pri večini ljudi v čustveno-psihološki stiski, 

ki iščejo pomoč pri psihoterapevtu, je temeljni problem, da skozi razvoj niso mogli razviti 

dovolj varne odnosne navezanosti s svojim staršem ali drugo pomembno odraslo osebo. V 

primarnem odnosu so bili na različne načine zlorabljani in zavajani, zato so razvili eno od 

oblik nevarne navezanosti: izogibajočo, ambivalentno ali dezorientirano.  repričana sem, da 

je bistvo psihoterapevtskega zdravljenja vzpostavljanje dovolj varnega odnosa med 

terapevtom in klientom, ki bo počasi prepisal klientov napačni skript. Metode in tehnike so 

samo orodje terapevta za dosego tega temeljnega cilja. Človek prek odnosa vzpostavlja 

predstavo o sebi in okolici. Terapevtski odnos je torej zdravilo, s katerim lahko klient 

vzpostavi o sebi predstavo, da je vreden ljubezni in varnosti, o drugih pa, da so odgovorni.   

 

S krepitvijo terapevtskega varnega odnosa se lahko vedno bolj dotikamo primarnih selfov oz. 

tistih psihološko-energetskih struktur v klientu, ki jih je moral razviti v obdobju razvoja, da bi  

bil kos specifičnim okoliščinam v primarnem socialnem okolju. Ker so te strukture tako 

močno ponotranjene in predstavljajo vir posameznikove identitete, jih imajo klienti za same 

po sebi umevne do te mere, da se sploh ne sprašujejo o njihovi veljavnosti. To je razvidno iz 

odziva klientke (koda 31), povzetega v analizi gradiva o delu s primarnimi selfi. V tem delu 

terapevtskega procesa je delo po metodi »voice dialogue« lahko zelo koristno, saj oseba lahko 

doživi svoj primarni self kot del svoje osebnosti in ugotovi, da obstajajo še druge možnosti. S 

tem se prostor njene svobodne zavestne izbire začne širiti. Tudi ta proces je lahko strašljiv, saj 

narašča odgovornost za njene izbire v življenju in seveda tudi posledice teh izbir. Po odzivih 

klientov v zgoraj navedenih kodah je to jasno razvidno. Lahko si predstavljamo, kaj to 

pomeni za kliente, ki imajo v sebi veliko zamer, pretirane odgovornosti in občutkov krivde do 

drugih, strah pred osamljenostjo in pred tem, da bi jih zapustili pomembni drugi, občutkov, da 

ne bodo zmogli poskrbeti zase v smislu preživetja …   

 

V nadaljevanju terapevtskega procesa prihaja v ospredje delo z viri moči oz. delo z 

odtujenimi selfi. V tej fazi je običajno že vzpostavljen dober, stabilen, dovolj varen delovni 



 

 

59 

odnos med klientom in terapevtom. V odtujenih delih so lahko vse lastnosti in vidiki, ki jih je 

oseba morala odriniti v nezavedno kot nezaželene ali celo nevarne. To so lahko močni selfi 

kot npr. odtujena zmožnost dobro poskrbeti zase v vseh ozirih, poklicne ambicije, odtujena 

čustvena stanja v vsem razponu - strah, žalost, jeza, ljubezen, radost, radoživost, veselje, 

norčavost …, odtujeni vidiki notranje ranljivosti ‒ notranji otroški deli, odtujene instinktivne 

energije, kot so npr. seksualnost, čutnost, duhovni vidik, travmatizirani deli … Kot je 

razvidno iz analize zapisov, je dialog z odtujenim selfom za posameznika pogosto zelo 

presenetljiv in prinaša olajšanje, globoko ganjenost, pa tudi notranjo radost ob novoodkriti 

energiji. Tudi za terapevta je to najbolj nagrajujoč del terapevtskega procesa. 

 

V analizi ni zapisov klientov z izkušnjo dela s telesom po metodi »voice dialogue« oz. metodi 

Judith Hendih; zavedajoče telo. To tehniko sem uporabila relativno malokrat, čeprav sem 

opravila celotno usposabljanje za delo s telesom Conscious Body. Tudi utemeljiteljica 

metode, dr. Hendin, pravi, da jo uporablja redko. Eden od razlogov je mogoče ta, da  moramo 

že imeti dovolj stabilen in varen terapevtski odnos s klientom, preden se lotimo dela s 

telesnimi simptomi in bolezenskimi stanji. Drugi pa bi lahko bil v izvajanju tehnike. Ta od 

terapevta zahteva močno koncentracijo in osredotočenost, hkrati pa sposobnost »plavati s 

tokom«, kar pomeni sproščeno odprtost za različna psihološko-energetska stanja v klientu, 

prilagodljivost za nenadne spremembe in senzibilno zaznavanje energetskih stanj odtujenih 

selfov, ki so skriti za telesnim simptomom ali boleznijo. Dr. Hendin pravi, da je pri delu s 

telesnimi simptomi najtežji del zdržati negotovost »plavanja s tokom«, ko terapevt ne ve, kam 

ga bo proces pripeljal, in hkrati ohranjati globoko zaupanje v modrost klientovega 

nezavednega. To pomeni, da je tudi za terapevta to delo precej naporno in zato tehnike ni 

zmožen uporabljati kar v vsakem trenutku. 

 

Omejitve uporabe metode: terapevtsko delo z metodo »voice dialogue« je primerno za 

kliente, ki so zmožni vzpostaviti stabilen odnos s terapevtom, v katerem se počutijo dovolj 

varni. Zdi se, da bi lahko bila problematična uporaba metode pri osebah z močno konfliktno  

(ambivalentno) navezanostjo na terapevta; npr. klienti z osebnostno strukturo »borderline«, ki 

lahko v enem trenutku obožujejo svojega terapevta, v naslednjem pa bi ga bili sposobni 

uničiti. Prav tako metoda ni primerna za osebe v psihotičnem stanju. Smiselno bi bilo 

raziskati, kako deluje uporaba metode »voice dialogue« npr. pri pacientu z diagnosticirano 

shizofrenijo, ki je v dobri remisiji.  
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Običajno poteka proces terapije v valovih, kjer z impulzom seanse »voice dialogua« 

dosežemo določen uvid pri klientu. Ta potrebuje nekaj časa, da uvid »prebavi« in začne  

postopoma uvajati spremembe v svoje življenje. Zato je smiselno uporabljati metodo dialogov 

s selfi postopoma, senzibilno ter v skladu s terapevtskim procesom klienta in njegovim 

naraščajočim procesom zavedanja. 

 

5. POVZETKI IZSLEDKOV RAZISKOVALNE NALOGE 

 

 

Obsežno gradivo in sorodna literatura s področja metode »voice dialogue« in psihologije 

zavestnega jaza mi je predstavljalo kopico podatkov, iz katerih se sprva nisem prav dobro 

znašla. Moja pozornost je begala od enega vidika dela do drugega in vsi so se mi zdeli enako 

pomembni. Bolj ko se brala knjige, bolj mi je postajalo jasno, da ne gre le za zanimivo 

terapevtsko metodo vodenja dialogov s podosebnostmi, temveč za sistematično psihološko 

teorijo, ki zajema tako delovanje človekove osebnosti kot teorijo medosebnih odnosov in 

duhovno-filozofskega nazora v ozadju, ki ga nevsiljivo in z veliko spoštljivostjo do različnosti 

predstavljata zakonca Stone. Presenetila sta me širina in razpon možnosti za psihoterapevtsko 

delo z različnimi duševnimi stiskami in bolezenskimi stanji. Poleg osnovnega gradiva 

zakoncev Stone, ki obsega sedem knjig, številne članke in prispevke za strokovno in laično 

javnost ter praktične napotke za delo s pomočjo elektronskega gradiva na spletni strani, je 

objavljenih tudi veliko publikacij njunih učencev, ki so vsak na svoj način dopolnjevali in 

širili njuno delo. Kako to gradivo spraviti v čim bolj jasen, preprost in jedrnat opis temeljnih 

pojmov in strukture dela z metodo »voice dialogue«? Svoje raziskovanje sem morala omejiti 

in najprej postaviti strukturo, pri čemer sem izhajala iz teoretičnega koncepta teorije 

zavestnega jaza.  

 

Tako se je začela postavljati struktura osnovnih pojmov: od zavesti in zavedanja, kot ga 

pojmujeta zakonca Stone, strukture dela s primarnimi ter odtujenimi jazi, dela z odpori, dela z 

odtujeno instinktivno energijo, odnosnimi vzorci povezovanja, dela s spiritualnimi vidiki 

človeka do dela s telesom in telesnimi simptomi. Vsak opisan teoretični koncept sem tako 

lažje povezovala s sorodnimi psihoterapevtskimi teorijami in pojmi. Tako me je njuna teorija 

počasi vodila skozi vse vidike psihoterapevtskega dela s posameznikom. V njuno teoretično 
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strukturo so se logično umeščali teorija primarne navezanosti med otrokom in mamo (oz. 

skrbnikom), nevrobiološke raziskave implicitnega spomina, zrcalni nevroni, psihofiziologija 

stresa in Sieglova odnosna nevrobiološka teorija.  

 

Ko sem primerjala teorijo zavestnega jaza z najsorodnejšim psihološkim konceptom, to je 

Jungovo analitično psihologijo, se mi je razodela neverjetna strukturna podobnost. Tako rekoč 

za vse najpomembnejše Jungove pojme in koncepte se je takoj ponudila ustreznica pojma 

psihologije zavestnega jaza. Jungovo delo je imelo očitno zelo velik, verjetno v pretežni meri  

impliciten vpliv na utemeljitelja psihologije zavestnega jaza.  

 

Glede na jasno strukturiranost daje metoda »voice dialogue« psihoterapevtu dober okvir za 

delo s klientom. Upošteva zakonitosti in postopnost psihoterapevtskega dela ter se ne 

izključuje z izsledki sorodnih psiholoških teorij in nevrobioloških znanstvenih raziskav. Ni 

videti zadržkov, da metode »voice dialogue« v svojo prakso ne bi mogle umestiti praktično 

vse psihoterapevtske modalitete.  

 

Kvalitativno raziskovanje učinka metode na psihoterapevtski proces zdravljenja kaže, da je 

metoda primerna za večino nevrotske bolezenske simptomatike, različnih nekemičnih oblik 

zasvojenosti, anksiozno-depresivnih stanj, paničnih motenj, psihosomatskih bolezni, 

separacijskih stisk ob osamosvajanju, partnerske in odnosne stiske … Verjetno pa ni primerna 

za delo s klienti z osebnostno strukturo »borderline« in za delo s pacienti v akutnem 

psihotičnem stanju. Zanimivo bi bilo raziskati možnosti uporabe metode »voice dialogue« pri 

delu s klienti z diagnosticirano shizofrenijo, ki je v dobri remisiji. Predpostavka je, da se v 

simptomatiki psihotičnih stanj pojavljajo odrinjene vsebine, ki predstavljajo klientu 

»prepovedana« psihološko-energetska stanja oz. odtujene selfe, ki predstavljajo grožnjo 

posameznikovemu trenutnemu slogu življenja in pomembnim odnosom.  

 

Vsekakor je metodo »voice dialogue« v psihoterapevtskem procesu smiselno uporabljati  v 

skladu z zakonitostmi terapevtskega procesa, ki jih spoštujejo vse psihoterapevtske 

modalitete; to je v prvi vrsti upoštevati pomen vzpostavljanja dovolj varnega odnosa med 

klientom in terapevtom, upoštevati klientove obrambne strukture ter imeti spoštljiv odnos do 

njegovega časa in tempa, v katerem je pripravljen delati spremembe. Pomembno je tudi, da 

terapevt uporabi metodo smiselno glede na klientov proces in da se ves čas jasno zaveda 
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dejstva, da mora posameznik uvide, pridobljene skozi izkušnjo selfa, »prebaviti« in jih 

postopno z zavestnimi odločitvami vključiti v svoje življenje.   

 

6. ZAKLJUČKI IN PREDLOGI ZA NADALJNJE RAZISKOVANJE  

 

 

Na začetku, ko sem se odločala za pisanje raziskovalne naloge na temo metode »voice 

dialogue«, sem imela precej drugačno predstavo o tem, kako naj bi bila videti vsebina. Glede 

na to, da metoda še ni tako znana pri nas, sem se imela namen pri raziskovanju bolj posvetiti 

primerjavi metode s sorodnimi, že uveljavljenimi metodami za globinsko psihološko delo s 

klienti. Hkrati sem želela utemeljiti metodo s pomočjo teorij različnih psihoterapevtskih 

modalitet in nevrobioloških dognanj v zadnjih dvajsetih letih. Čeprav metodo »voice 

dialogue« pri svojem delu uporabljam že nekaj let, se v resnici nikoli nisem poglobila v njeno 

ozadje ‒ teorijo psihologije zavestnega jaza. Predstavljala sem si, da je poudarek na tehniki 

dela in da je smiselno utemeljiti vrednost tehnike za psihoterapevtsko delo. S pomočjo 

mentorja, ki je mojo pozornost usmeril v to, da se najprej posvetim razlagi temeljnih izhodišč 

metode in metodo najprej predstavim, sem se poglobila v teoretično ozadje psihologije 

zavestnega jaza.  resenečena sem ugotovila, da sistematično zajema vse vidike dela s klienti 

in da sledi naravni poti razvoja posameznikovega terapevtskega procesa. Skozi študij ozadij 

nastanka teorije psihologije zavestnega jaza, kot sta ga predstavila Hal in Sidra Stone, se mi je 

začela odpirati pomembna vzporednica z Jungovo analitično psihologijo. Sprva sem menila, 

da je pomembno predstaviti tudi druge psihološke teorije, potem pa sem videla, da je 

pravzaprav bistvena in najpomembnejša prav Jungova smer. To je precej zožilo mojo prvotno 

zamisel in raziskovanje. Vendar je ravno proces od razpršenosti moje ideje, ki je zajemala 

širok razpon različnih vidikov metode in psiholoških teorij, do procesa osrediščenja na 

najpomembnejše, prinesel močne uvide o pomembnosti psihološke teorije, ki je v ozadju 

metode. Najbolj navdušujoč del je bil odkritje povezave psihološko-duhovno-filozofskega 

nazora in temeljnih pojmov Jungove analitične psihologije s pojmi, ki jih uporablja 

psihologija zavestnega jaza.  

 

V drugem delu sem se posvetila analizi izbranih zapisov klientov, s katerimi sem v obdobju 

zadnjih nekaj let občasno delala po metodi »voice dialogue«. Iskala sem informacije, ki bi mi 
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pojasnile, kako klienti doživljajo dialoge s svojimi psihološko energetskimi deli osebnostmi 

oz. selfi in kako se to kaže skozi razvojne faze njihovega psihoterapevtskega procesa.  

 

S pomočjo celotnega procesa, tako raziskovanja strokovne literature kot kvalitativnega 

raziskovanja klientovega doživljanja metode, sem prišla do zanimivih ugotovitev. Pokazala se 

mi je celovitost in sistematičnost teoretičnih konceptov, ki so v ozadju metode »voice 

dialogue«. Pokazala se je pomembnost vpliva Jungove analitične psihologije na Stonovo 

psihološko teorijo zavestnega jaza. S pomočjo fenomenološke analize doživljanja metode pa 

so se mi odkrili  in potrdili konkretni učinki metode na posameznika. 

 

Na uvodno zastavljeno raziskovalno vprašanje, ali je »voice dialogue« strokovno utemeljena 

psihoterapevtska metoda, ki ima osnovo v nevrobiologiji in antropološkem odnosno-

duhovnem bistvu človeka, se zdi, da lahko odgovorim pritrdilno. Lahko rečem, da drži tudi 

predpostavljena trditev, da metoda »voice dialogue« omogoča klientu doživljajski uvid v prej 

nezavedne ali polzavestne vzorce mišljenja, čustvovanja in odzivanja, kar prinaša širitev 

zavedanja o sebi in večjo svobodo v življenjskih odločitvah. 

 

Glede na obsežnost gradiva o metodi »voice dialogue«, ki je na voljo, prestavlja pričujoča 

raziskovalna naloga samo kratek, zgoščen vpogled v možnosti za psihoterapevtsko delo, ki ga 

ponuja. Hal in Sidra Stone zelo poglobljeno predstavljata tudi različne tipične selfe, ki 

obvladujejo človekovo razmišljanje, čustvovanje, telesno stanje in delovanje ter so 

univerzalni na podoben način kot Jungovi arhetipi. Ti selfi vsebujejo psihološko dediščino, ki 

je nastala v času razvoja človeštva in naše zavesti. Dva taka selfa, ki sta podrobno 

obravnavana v njunih knjigah, sta notranji kritik in notranji patriarh. V tej nalogi sta le 

omenjena; zelo zanimivo in smiselno bi se bilo poglobiti v učinke terapevtskega dela s temi 

pomembnimi psihološko-energetskimi strukturami v nas. Prav tako naloga ne obravnava 

področja primarnih medosebnih odnosov in povezovalnih vzorcev, ki jim utemeljitelja 

psihologije zavestnega jaza namenjata posebno pozornost. 

 

Smiselno bi se bilo tudi poglobiti v raziskovanje učinkov metode pri različni bolezenski 

simptomatiki, še posebno pri pacientih z diagnosticirano shizofrenijo, ob predpostavki, da so 

psihotične epizode vdori nezavednih vsebin in odtujene instinktivne energije, ki bi jih s 

postopnim ozaveščanjem in integriranjem v posameznikovo življenje preoblikovali v 
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dragocen vir moči in ustvarjalnosti. Kot trdi Jung, je lahko psihotična epizoda izvor 

spremembe in globokih uvidov. Imenuje jo nekyia: epistemološka kriza ali kreativna bolezen.  

 

 odročij za nadaljnje raziskovanje je veliko, za začetek pa je bil moj namen samo predstaviti 

metodo dialogov s selfi širši javnosti in vzbuditi dovolj močno zanimanje zanjo pri 

psihoterapevtih in svetovalcih. Moja želja je bila predstaviti zdravilno vrednost, strokovno 

utemeljenost metode »voice dialogue« in možnosti za njeno uporabo  v psihoterapiji. 
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Priloga 1 

 

 

KODIRANJE IN ANALIZA DNEVNIŠKIH ZAPISOV KLIENTOV TOKOM 

TERAPEVTSKEGA PROCESA 

Št. KODA PODKATEGORIJA KATEGORIJA 

22 Kar ne znajdem se med vsemi temi jazi, ki bi radi 

na plan. Očitno bi zdaj vsi naenkrat imeli toliko 
za povedat, jaz jih pa ne uspem poslušat - in 

(očitno) vse prevečkrat ne znam slišat. Najprej je 

bila žalost, za katero sem mislila, da je najtežja, 
pa ni. Potem je prišla igrivost - ta zahteva veliko 

energije in kot sem opazila, se pri njej oglaša 

kritik - kako se obnašaš/kaj bodo rekli ljudje/a 
nimaš pametnejšega dela ... Igrivost je prijetna, 

spravi me v gibanje im moje telo se počuti 

odlično, ko dela gibe, ki jih sicer ni vajeno. 

ZAVEDANJE SELFOV DRUGI NIVO 

ZAVEDANJA 

35 Mislila sem, da zdaj ko sem o tem govorila in 
danes, ko sem o tem pisala, da mi bo lažje. Pa mi 

ni. Spet sem žalostna. Spet imam ta občutek, da 

gre življenje mimo mene, da je toliko lepih 
doživetij, jaz jih pa zamujam. Vem, da svojega 

zadovoljstva in sreče ne morem polagati v 

parnerjeve roke, pa vendar - ali ni smisel 

partnerstva, da si ne deliš samo težave in stroške, 
pač pa da skupaj doživljaš radostne trenutke? Res 

pa je tudi, da se mi je pomembnost moje radosti 

pokazala zdaj, po tej zadnji terapiji. In da partner 
vsega tega prej ni vedel, saj še meni ni bilo jasno. 

Sicer sem večkrat omenila, da bi midva lahko šla 

sama kam, ampak nisem vztrajala in je ostalo 

samo pri mojih besedah. Zdaj se mi pa zdi, da mi 
je to postalo tako pomembno, da vidim še samo 

to. 

SPOZNAVANJE 

ODTUJENEGA SELFA IN 

NARAŠČANJE 

ZAVEDANJA  

ZAVEDANJE 

SELFA IN 

NAPETOST 

NASPROTIJ 

41 Pa še en občutek je zraven – strah, da bo (radost) 
izginila. V tem trenutku sem radostna in lahka, 

naslednji hip pa se lahko zgodi, da več ne bom in 

bom ugasnila. 

Pojavi se mi vprašanje, kako vključiti radost v 
vsakodnevno življenje. Predvidevam, da bi bilo 

lažje, če bi uspela sproti zadovoljevat njene 

potrebe – potem ne bi imela obdobij zatišij in 
potem velikih izbruhov te energije, ker ne bi bilo 

zadaj strahu, da jo bom zanemarila. 

NIHANJE… ZAVEDANJE 

SELFOV IN 

NAPETOST 

NASPROTIJ 

7 En del mene želi, da vse ostane tako kot je. Drugi 

del želi naprej in tu so njegove panike. Kot se 
prvi v paniki boji, da bo odšel/izginil iz svojega 

udobja, se drugi v paniki boji, da bo/bi prišel na 

pravo mesto. 
Torej sta dve paniki. Ena, ki hoče, da v tem 

sranju ostanem in druga, ki me opominja, da je 

NAPETOST NASPROTIJ NAPETOST 

NASPROTIJ 



 

 

 

treba iz tega sranja priti ven ne glede na vse. Prva 

te opominja na bolečino, na strah, nezaupanje, 

trpljenje, ničvrednost. Druga te opominja na 

premik, na spremembo, na odločnost, pogum, 
voljo, moč, vztrajnost.  

37 In očitno sva na zadnji terapiji res »zadeli živec«. 

Ker se ne uspem spraviti skupaj. Vse kar počnem 

je muka in se moram zelo truditi, da kaj naredim. 
Mislim, da vem, zakaj. Na terapiji sem pustila 

radostni, sproščeni in odprti Minki, da se je 

pokazala in spregovorila. In zdaj si želi biti 
(u)slišana. Jaz pa ne vem in ne znam, kako. Kako 

jo naj spustim ven? In zato z muko počenjam vse 

drugo, ker bi pravzaprav rada počela to - bila 
radostna, odprta, sproščena. In se samo spotikam. 

In samo jedla bi. In potem se počutim še malo 

slabše.Včeraj sem pri frizerki videla, kako je 

lahko druženje prijetno. Spontano. In bolj ko 
pišem o tem, bolj jočem. In se počutim kot 

zguba. Po drugi strani pa prvič v svojem življenju 

jasno vidim, kako zelo je druženje pomembno. 
Kako je pomembna radost 

PREBUJANJE 

ODTUJENEGA SELFA IN 

REAKCIJA NA 

ZAVEDANJE 

NAPETOST 

NASPROTIJ 

25 Čeprav je vse to naporno, sploh ker vem, da je 

vse - od mojega počutja, do tega, kaj se mi v 

življenju dogaja, odvisno od mene, pa se počutim 
kot gosenica, ki se počasno počasi razvija v 

pisanega metulja, ki bo razširil krila in radostno 

poletel in se preletaval nad cvetočim travnikom, 
sedal na cvetlice … Še prej pa mora gosenica 

preplezati nekaj grud zemlje, ki je ponekod 

steptana, drugje blatna in valovita ... 

ZAVESTNI JAZ IN 

PREBUJENA ENERGIJA 

PROCES 

ZAVESTNEGA 

JAZA 

50 Zopet upeljujem v svoj dan dialoge, tokrat sem 
ga razširila na ostale "podjaze" o katerih sva se 

pogovarjali v petek. Zelo hitro se potopim v 

energijo vsakega posebej in prišla sem do 
nenavadnega odkritja… Podjaz, kateri mi je 

najbolj domač, oziroma imam občutek, da večino 

časa funkcioniram na ta način, sem poimenovala 
odrasla Katja. Ostale pa: pevka Katja, pesnica 

Katja itd… Ko grem v energijo odrasle Katja, 

začutim blazno težo… Kot da bi me nekdo vliv v 

beton…  
Zelo podoben občutek kot takrat, ko sem bila na 

delavnici in smo delali postavitev družine … 

Poleg tega občutim nepremičnost, okamenelost, 
predanost/brezdušnost, zapuščenost, kot da je itak 

vseeno kaj bo in kako bo. Na nek način 

obupanost … Tako nekako začutim. In ko 

nagovorim en drug del sebe in se usedem na stol 
nasproti stola,  na katerem sem ravno sedela, je 

kot da bi to energijo pustila na tistem drugem 

stolu in bum ... preidem v živost, elan, 
navdušenje, zagnanost, veselje do življenja, do 

projektov, ciljev, vse, kar se dogaja v tiste 

drugem podjazu. Kako mi je to zanimivo ... 

KAKO DELUJE VOICE 

DIALOGUE V PROCESU 

ZDRAVLJENJA 

PROCES 

ZAVESTNEGA 

JAZA 



 

 

 

8 Kateri del sebe boš hranila naprej? Bolni ali 

Božanski del sebe? Bolni del te ovira in ti ne 

dovoli iti naprej – stagnira. Božanski del tebe ti 

daje vse možnosti na tem svetu, da stvari 
spremeniš in narediš kot ti želiš, ne kot to hočejo 

ostali! Torej, ali boš moč predala vsem tistim, ki 

so ti vedno govorili, da ne zmoreš, ali boš moč 
vzela v svoje roke. Odrasla si, razen staršev, ki te 

v tem trenutku preživljajo, ni nikogar, ki bi ti 

žugal s prstom. Torej, kaj boš storila? Kako boš 

premagala ovire in strah? Tako, da boš začela 
hraniti božanski del sebe, bolnega pa boš počasi 

puščala za seboj, dokler ne izhlapi in izgine.  

 

ROJEVANJE 

ZAVEDANJA; KREPITEV 

ZAVESTNEGA JAZA 

 

PROCES 

ZAVESTNEGA 

JAZA IN 

NAPETOST 

NASPROTIJ 

15 Včeraj sem ti pisala kar grozno pismo. Oprosti, 
ker bi ti rada še nekaj napisala in upam, da te ne 

obremenjujem preveč. Danes sem prišla domov 

in se slabo počutim. Že tako se zelo slabo 

počutim zadnje tedne. Rekla si, da moje telo 
predeluje travme in trpim. Jaz pa ne vem kako 

naj si pri tem pomagam. Delo ali zaposlitev mi 

žal ne pomaga. Zadnje tedne sem zelo 
nepomirjena. Od nekje zadnjih dveh ali treh 

terapij se počutim kot tujec v lastni hiši in ne vem 

kako naj delujem. Vse to, kar sva se pogovarjale 
glede staršev je postalo ogromno breme. V lastni 

hiši ju moram bremzati, se ju izogibati, nikomur 

ne pustiti gor v moje stanovanje itd. Ampak jaz 

tukaj živim, jaz bivam s tema človekoma 
trenutno, še vedno jem v isti kuhinji in to je sedaj 

postalo grozno, še 100x bolj kot je bilo. Jaz želim 

bivati v miru, toliko, da grem lahko čez vse to in 
se nekako postavim na lastne noge. Zdaj po teh 

terapijah sem še bolj nemirna in čutim ogromen 

pritisk. Morda ti želim samo povedati, da ne 

znam shajati trenutno preveč dobro. 

STOPNJEVANJE STISKE PROCES 

ZAVESTNEGA 

JAZA 

30  očutje se mi je izboljšalo, vendar sem aktivno 

prispevala k temu in vem, kaj mi pomaga – le 

prisluhniti si moram (kar ni vedno enostavno in 
se še učim) in početi to, kar si želim (oz. 

prisluhniti svojim jazom in početi kaj z njimi). 

Pes – to je tako ali tako »work in progress« in 

postajam vedno boljša z njim, čeprav je tu 
notranji kritik zelo močan – in kadar naredi kuža 

kaj po svoje oz. me ne upošteva, kot bi moral, 

doživim pravi »critic attack«, to sicer pripomore 
k temu, da razmislim o tem, kaj in kako počnem 

z njim in uvedem kaj novega, tako da se 

poslušnost izboljša, pa vendar je tu notranji kritik 
precej močan (že ko to pišem, mi je vroče, 

neprijetno in mislim, da celo sram) 

INTEGRACIJA - 

ZAVESTNI JAZ 

PROCES 

ZAVESTNEGA 

JAZA 

38 Če povzamem – videla sem, kako je lahko 

druženje prijetno in zdaj sem žalostna, ker tega 
nimam, in skrbi me, kaj je narobe z mano, da si 

tega ne znam ustvariti. 

RAZUMEVANJE KAJ 

MANJKA V ŽIVLJENJU 

PROCES 

ZAVESTNEGA 

JAZA 

39 Še vedno pa se mi zdi neverjetno, kako zelo ZAVESTNO PROCES 



 

 

 

težko mi je vključiti radost v življenje. To je 

skoraj tako, kot bi se učila hoditi. Te »mišice« 

sploh nimam razvite. No, malo imam – imam 

nekaj obredov, ki vplivajo na moje dobro počutje, 
toda prag se je postavil više. Npr. moj obred je 

jutranji čaj, ampak zdaj to ni dovolj – ob lepih 

dnevih mora biti jutranji čaj v naravi ob zvokih 
ptičjega petja in pogledu na zelenje. Nasploh mi 

je postal zelo pomemben bivalni prostor – barve 

in vonji.  V bistvu to iskanje radosti vključuje 

izstopanje iz cone udobja. Hecno. Mislila bi si, da 
je radost udobna. Pa vendar – radost je zame 

spoznati kakšen nov kraj. To pa vključuje 

prečkanje meje poznanega in odkrivanje 
neznanega. Radost je nova aktivnost v družbi 

novih ljudi – tudi to je prečkanje meje. 

VKLJUČEVANJE PREJ 

ODTUJENEGA 

RADOSTNEGA SELFA V 

ŽIVLJENJE 

ZAVESTNEGA 

JAZA 

42 Vmes pa so še vedno dnevi, ko se izgubim. 

Opažam, da se to zgodi takrat, ko bolj počasi 
delam. In zato potem porabim večji del dneva za 

delo. In mi ne ostane skoraj nič časa zase. In tako 

vedno manj naredim in se vedno slabše počutim, 
ker ne samo, da premalo naredim, zraven sploh 

ne naredim nič, kar bi me veselilo. In potem 

imam tudi vedno manj volje za radostne stvari. V 
bistvu mi kar izginejo iz misli. To traja kakšna 

dva dni, potem pa se zavem in se zavestno 

odločim, da bom naredila nekaj zase in se mi 

energija dvigne. 
Moja želja in moj cilj je, da začnem uporabljati 

strategije, s pomočjo katerih bom preprečila 

»izpade« energije. In mislim, da sta plakat in 
označevanje na koledarju prava stvar. Če redno 

skrbim zase v smislu radosti, je za dobro 

razpoloženje dovolj že sprehod ali pa tek, da ne 

govorim, kako dobro se počutim že zjutraj, ko 
skozi okno pokukam svoje rastlinice. 

PROCES INTEGRIRANJA 

RADOSTI V ŽIVLJENJE 

PROCES 

ZAVESTNEGA 

JAZA 

5 Ta del se udobno počuti doma, vedno bolj leze 

sam vase, ne verjame v ozdravitev, noče, da bi se 
kaj spremenilo. On bi najraje kar propadel od 

vsega skupaj in po možnosti kar crknil enega dne, 

da bi vsem dokazal kako so ga uničili. On ne želi 

spremembe, on želi, da sem na tleh kot opomnik, 
kako sem boga in kako nič ne zmorem. Panika 

pri njem se zbudi, ko se bližam ozdravitvi. Ker 

ozdravitve noče, se upira. To je panika tega dela 
mene. Panika, da prihaja dan, ko se nanj ne bom 

več ozrla in ga bom pustila za seboj, tako, da ne 

bo več imel kontrole nad mojim življenjem. Ta 
del je umetno ustvarjen; s tem delom sebe se 

nisem rodila. Ta del mene se je zgradil s slabo 

socializacijo. In ta del ne gre nikamor naprej. On 

se ustavi pri svoji bolezni in se ne razvija naprej. 
On stoji in me vleče dol, vleče me v ustaljenost v 

tej situaciji in me prepričuje, da ničesar ne 

morem storiti, da bi se stvari spremenile. Ta del 

BOLNI DEL - SKUPINA 

PRIMARNIH JAZOV, KI 

DELUJE KOT   

ZAŠČITNIK / 

KONTROLOR 

NOTRANJI 

KONTROLOR / 
ZAŠČITNIK 



 

 

 

hoče, da stvari ostanejo take kot so! 

51  išem ti ker sem razmišljala o najinem 

naslednjem sestanku in prišla do zaključka, da mi 

bo verjetno zelo neprijetno narediti takšno 
seanso, da se pogovarjaš z nekim mojim 

notranjim delom ... Ne vem meni so te stvari zelo 

neprijetne in ne vem če imajo isti učinek, ker 

nisem popolnoma sproščena in spet rečem nekaj 
samo zato ker bi mogla ... to pa se mi ne zdi 

učinkovito zame ... upam da razumeš. Isto je bilo 

ko sva to delali ko naj bi se pogovarjala z očetom 
in isto ko naj bi bila majhna... takšna vrsta 

terapije ni zame, zato ti pišem sedaj, da bova še 

vedno lahko razmislili o tem, kaj pa bi bilo dobro 
oz kako spremeniti plan terapije 

STRAHOVI IN ODPORI  STRAHOVI PRED 

METODO VOICE 

DIALOGUE 

9 Po zadnji uri mi je v glavi odzvanjalo samo ta 

moj strupen jezik. Sem bila kar razočarana nad 

sabo za nekatere stvari, ki sem jih izustila. 
Zavedam, se, da se je ta strupen jezik pri meni 

razvil v tistem obdobju, kot obramba proti takim 

nadutim osebam. Znala sem ga zelo spretno 
uporabljati, sedaj pa ga že zelo dolgo obdobje 

nisem srečala v sebi. Zadnje obdobje mi nekaj sili 

na plano. Ne maram tega dele sebe… pa vendar 

je tam. Pri tebi sem ga veliko prej poklicala na 
površje kot ga v življenskih situacijah. Tudi 

zadnjič, ko smo igrali na skupini sem doživela 

podobno situacijo. Zavedam se, da sem 
pretiravala in malo preveč napadala … Ja to sem 

počela dolgo nazaj. Mi je pa uganka, zakaj sem 

pri tebi tako hitro vpoklicala ta del sebe … 
Uglavnem od zadnje ure sem se velikokrat 

spomnila na svoj preplašeni del, in ga čutim zelo 

posebej. 

SELF ‘STRUPEN JEZIK’ PRIMARNI SELF IN 

ZAVEDANJE 

SELFA 

29 In ob tem veselem pisanju sem pravkar začutila 
en občutek, ki ni sodil k veselju – v prsih se je 

pojavil, bil je suličaste oblike. Oglasil se je 

notranji kritik in mi povedal, naj ne bluzim, da 
nekaj stvari se je sicer res izboljšalo, ampak da 

me čaka še veliko dela – ker sem se že velikokrat 

počutila bolje, pa je potem vse kar izpuhtelo, jaz 

pa sem pristala spet na tleh. In da naj se ne 
hvalim, da sem bila na pijači z znanko in s psom, 

ker me čaka pri psu še kar veliko dela, preden se 

bom lahko pred ljudmi hvalila z njim, kako je 
poslušen. In še kaj se najde. 

NOTRANJI KRITIK - 

VZTRAJEN 
PRIMARNI SELF 

24 Potem je tu še notranji kritik, ki je tako velik del 

mene, da sem bila še do nedavnega prepričana, 

da ga jaz sploh nimam (!). Po zadnjem Voice 
Dialogue seminarju sem si naročila knjigo 

Embracing your inner critic (za katero mislim, da 

bi morala biti domače branje že v osnovni šoli) in 
po vsakem prebranem stavku, doživljam "aha - 

trenutke". Kot bi bila knjiga napisana o meni! In 

jaz ves čas živim z globoko vkomponiranim 

NOTRANJI KRITIK PRIMARNI SELF 



 

 

 

sramom, strahom, zadržanostjo … in nisem 

vedela, da je vse to moj kritik! Kakšno odkritje. 

31 Preden zaidem – notranji kritik je močan, 

ponekod uspem iz tega potegniti kaj dobrega 
(vidim, kje je problem, in razmislim, kaj in kako 

lahko spremenim in potem tudi to upoštevam), še 

vedno pa je ponekod tako infiltriran, da ne 

opazim (ali le stežka), da gre za kritika in ne za 
sveto resnico. 

DELO Z NOTRANJIM 

KRITIKOM - PROCES 

ZAVESTNEGA JAZA 

PRIMARNI SELF 

33 Takrat sem mislila, da se mi to dogaja, ker me 

moj pusher gnjavi, ker ne delam. Zdaj pa 
razmišljam, da je razlog morda drugje. In sicer v 

uživanju prostega časa. Torej – če je dan prost, ga 

moram maksimalno izkoristiti in narediti vse 

tisto, za kar mi običajno zmanjka časa – manjši 
(hišni projekti), branje, lenarjenje, ustvarjanje ... 

To bi lahko bil pritisk – da moram uživati in 

maksimalno izkoristiti dan.  

PRIGANJALEC PRIMARNI SELF 

43 To ni za mene. Najbolje je biti kar doma.Verjetno 

ne bo prostega parkirnega mesta. Saj ne rabim 

veliko – streho nad glavo, pa za hrano in za 

sproti. 

OMEJUJOČA 

 RE IČANJA 

PRIMARNI SELFI 

55 Temu delu je ime Bolečina. Vidim jo kot starko, 

ki leži v veliki stari postelji z belo posteljnino in 

nekaj čipk. Njen obraz je kot obraz postaranega 
okostnjaka… ima komaj še kaj sivih dolgih las. 

Roke so posušene, shujšana je in osamljena. Na 

njeni levi se nahaja okno, da lahko vidi ven v 

naravo. Soba je velika, temna, bolj zatohla… ona 
je osamljena, komaj še živi. Ne je, ne pije, samo 

čaka da jo pobere. Nima več veliko upanja za 

življenje. Misli da si ne more pomagati in da ji 
nihče ne more pomagati. Njen um je sicer bister, 

ampak njeno telo umira. Tako tam sedi in se 

sprašuje kaj bi lahko naredila drugače… V bistvu 
bolani del noče več živeti. Utrujen je in vsega 

ima dovolj. V tem trenutku ne najde sile, ki bi mu 

pomagala da bi lahko ponovno ozdravel.  

(op. th.: tu začne pisati v 1. osebi ednine) 
 očutim se osamljenega, prezrtega, utrujenega, 

spregledanega, izigranega, nepomembnega in 

totalno izgubljenega. Ta del noče več živeti, če je 
vse samo bolečina - ima tega dovolj. 

OBUPANI SELF PRIMARNI SELF / 

IZKUŠNJA SELFA 

57 V bistvu sem žalostna, ranjena, prizadeta, mrtva, 

hladna v srce. Že dolgo časa nisem čutila 

nobenega vzgiba, ki bi mi predramil srce, da bi 
me ganilo nekaj do srca. Zdi se kot da samo bije 

srca zamrlo in zdaj dela samo še mehanično, 

samo toliko da poganja kri za življenje. Ta del 
mene trpi nekje v tišini in je pozabil kako dihati s 

svetom okoli sebe... Tiho je in trpi… Moje srce 

in duša sta žalostni. Moji dosežki niso opaženi, 

moje delo je brezvezno in to mi dela v srcu 
žalost.  

ŽALOSTNI SELF PRIMARNI SELF / 

IZKUŠNJA SELFA 

47 Na najinem zadnjem srečanju se je zgodil PRIMARNI SELF IN PROCES 



 

 

 

"zadetek v polno”. To, da sva poklepetali s "sivo 

eminenco" mi je odprlo povsem nova vrata.In 

sprostilo fuuul ene energije. Doma sem ob jutrih 

delala to tehniko in ko sem delala dialog s sivo 
eminenco, sem potem lažje ustvarila distanco in 

začutila, če je šlo čez vse mere kadarkoli skozi 

dan. 

PROCES DIS-

IDENTIFIKACIJE 

SEPARACIJE OD 

PRIMARJEGA 

SELFA 

34 Na zadnji terapiji sem videla svoj radostni del, ki 
bi se družil, potoval, kramljal ... Nisem ga 

začutila kot del, ki se želi družiti z znanimi 

ljudmi, pač pa kot del, ki želi iti v nove kraje in 
srečati nove ljudi. Doma potem nisem prišla do 

nobenih novih odkritij, čeprav sem precej 

razmišljala o tem. Potem pa smo šli v soboto na 
izlet … 

RADOSTNI SELF ODTUJENI SELF 

10 Ugotovila, zakaj mi gre tašča takoooo na živce…  

Nekako sem poskušala povezati stvari, pa mi ni 

šlo, ko pa smo na zadnji skupini delali bilanco in 
jo predstavljali vsak posebej pa sem skoraj 

zakričala ko je ena govorila in govorila in 

govorila, pa bi lahko vse skupaj strnila in 
povedala jedrnato v treh minutah. In potem sem 

se spraševala … ja pretirano govoričenje, 

motanje slame (nezanimivo zame), brez jedra me 

nervira … in to je definitivno moja senčna stran 
in je tudi definitivno zelo izrazita lastnost tašče. 

OZAVEŠČANJE 

ODTUJENEGA SELFA 

ODTUJENI SELF 

23 Danes sem se spomnila kreativnega dela, ki ga 

kot otrok tudi nisem razvila, ker mi je okolica 
sporočala, da ne rišem lepo, nimam posluha in da 

brundam, in tudi sicer nisem živela v okolju, ki bi 

spodbujalo kreativnost. Na tej točki se sprašujem, 

kaj je sploh tisto okolje spodbujalo? Kot otrok 
sem bila simpatična, dokler sem bila povsem 

odvisna od staršev in nisem razvila svoje 

osebnosti. In ko se z mano ni bilo treba ukvarjati 
dlje od crkljanja. Ostalega ni bilo - nihče me ni 

spodbujal v kreativnosti, športu, igri, druženju … 

Bila sem kot samorastnik, nesocializirana, 
otopela, ozkogleda … Grozljivo.  

ODTUJEN KREATIVNI 

SELF 

ODTUJENI SELF 

27 Pisala sem – in to takoj zjutraj. Svojega 

kreativnega jaza nisem odpravila in mu rekla, da 

ga bom poslušala pozneje, pač pa sem si zjutraj 
(tista jutra, ko nisem gledala risank) vzela čas 

zanj – pisala sem za blog in napisala razmišljanja 

o sebi in svojem notranjem doživljanju. Tako 

sem si vzela čas zase in za bolj poglobljeno 
razmišljanje, obenem pa sem besede prelila na 

papir (čez tipkovnico na zaslon), kar je tudi 

kreativnost. Ampak – kar je najpomembneje – 
izražala sem se. Izražam se. Tudi zdaj. 

Razmišljam in pišem o tem.  išem. Kako rada to 

počnem 

PREBUJEN KREATIVNI 

SELF - PREJ ODTUJEN 

ODTUJENI SELF 

11 Moje stanje trenutno je zelo spremenljivo. Še 14 
dni nazaj sem bila vsak dan jezna na partnerja in 

se nanj jezila zaradi tako malenkostnih stvari, ki 

ODTUJEN INSTINKT 

MOČI -  JEZA 
ODTUJENA 

INSTINKTIVNA 

ENERGIJA 



 

 

 

jih vsak človek počne. Kadar je kaj pozabil 

narediti, kadar je moral kam iti, kadar je bil na 

internetu, kar koli je počel mi ni bilo prav. In 

tako je bilo na koncu že vsak dan in vse te 
malenkosti, ki sem jih od njega pričakovala on pa 

jih ni izpolnil so me žrle in žrle in se nabirale v 

obliki jeze v meni. 

12 Njegovi starši in sestra z družino so mi bili tako 
zelo odveč, da se nisem niti prikazala iz 

stanovanja kadar so bili oni na obisku. Nekega 

dneva me je tašča celo poklicala po telefonu, če 
bi se jim pridružila in povedala, da gredo na 

sprehod in da gre moj sin - ki naj bi ga pazil mož 

- z njimi na sprehod. Ponudbo sem zavrnila in ko 
sem odložila slušalko sem v jezi zlomila daljinca. 

Takih primerov je več … V jezi sem tudi pretepla 

moža, če je kaj naredil tako zelo narobe … 

STOPNJEVANJE 

ODTUJNE 

INSTINKTIVNE 

ENERGIJE V 

DEMONSKO 

DEMONSKA 

INSTINKTIVNA 

ENERGIJA 

14 Tisti lev, ki je v meni, prihaja na dan, svojo 
prirojeno moč hoče uresničiti in končno zadihati 

v svetu, ki je krut. Dobil je debelejšo kožo, daljšo 

grivo, kremplje in trdne ostre zobe. Zlezel bo iz 
svojega brloga in zarjovel ter si pridobil mesto, ki 

mu pripada. Na skali, s pogledom na divjino in 

sončni zahod. 

INTEGRACIJA PREJ 

ODTUJENE 

INSTINKTIVNE 

ENERGIJE MOČI 

INTEGRACIJA 

INSTINKTIVNE 

ENERGIJE 

3 Ne uspem vzpostaviti stika z notranjo opazovalko 
– 10-letno punčko, ki sedi v kotu in opazuje. 

Čeprav sem v zvezi z njo prišla do novega 

odkritja. V otroštvu sem bila debela, nesprejeta in 
večinoma sama. Po dvanajstem letu oz. v 

puberteti sem zrasla, kilogrami so se 

prerazporedili – in postala sem priljubljena. 

TRAUMATIZIRANI SELF ODTUJEN 

OTROŠKI SELF 

13 To je prestrašeni del mene; Mila Jera, kot sem ga 
poimenovala… To je prestrašeni del mene, 

ranjeni del mene, izgubljeni del mene. To je del, 

ki je brez življenja, ki je mnenja, da si prijetnega 
življenja ne zasluži. To je ta del, ki mi ne pusti 

spati, to je del, ki predeluje vse grozote, ki so se 

mi zgodile. To je del, ki se ukvarja s 

samomorilci. 
To je del, ki bi najraje propadel, da bi lahko 

zadihal, da bi se zgodilo tisto, kar so vsi govorili, 

da se bo. To je del, ki je ves čas poslušal kako je 
ničvreden, beden, luzer, da bo propadel, da ni 

ničesar vreden. To je del, ki ga moram rešiti. To 

je del, ki vidi samo temo. To je del, ki sploh ne 

trpi, ampak je postal on trpljenje samo. On sam je 
postal to trpljenje. On ne vidi svetlobe, ne vidi 

izhoda.  očuti se trdega, stoječega v sami temi. V 

nekem temnem okrožju, kjer je vlaga, nobene 
luči. A zanimivo je, da se mi zdi, da počiva na 

kupu zaklada. Da, če bi nekdo prižgal luč, bi se 

svetilo samo zlato.Vidim ga kot vkopanega v 
temno sobo, kameno in pod nogami mu ležijo 

dragoceni kamni. Trd je, nepremičen. Sprijaznjen 

s svojo usodo teme, ve, da bo tam bival in bival 

 RESTRAŠENI/ 
TRAUMATIZIRANI SELF 

ODTUJEN 

OTROŠKI SELF 



 

 

 

in bival; ampak morda samo tako dolgo, dokler 

nekdo ne prižge luči. Potem se bo sesul sam vase. 

 očasi bo svetloba osvetila njegovo trdo telo in 

začel bo izginjati. Led se bo topil, soba pa bo 
postajala vedno bolj polna rumenega zlata. Ko se 

bodo vrata v popolnosti odprla, njega ne bo več. 

Postal bo prah, ki se bo naselil med zlato in ko bo 
za vrati zapihal veter, ga bo odnesel stran in bo 

ostal še manj kot samo spomin. On je del, ki 

prebiva v popolni temi.  On je del mene, ki se je 

zgradil ob mojem rojstvu in ne glede na to koliko 
zakladov sem mu položila pod noge, se on ni 

premaknil. Do sedaj ... 

54 Ko sem se opazovala kako se obnašam z njim, 
sem kot majhna deklica, stara deset let, ki se 

afna, skače in želi pozornosti.  

OTROŠKI SELF, KI SI 

ŽELI POZORNOSTI 
NOTRANJI OTROK 

1 Mala  unčka  Išče ljubezen naokoli, ima 

predstavo o idealni ljubezni, se dokazuje, išče 
potrditve. Odhodi, zapuščanja se jo še vedno 

močno dotaknejo. Zavrnitve jo strašno bolijo. 

Želi stalno pozornost, stalno napredovanje. 
Včasih ne pove vsega, ker jo je strah kazni, kaj jo 

čaka potem.  reračunava … Ne ve kaj je 

spoštovanje. Izmika se odgovornosti. Najraje bi 

imela vedno prav. Veliko govori, težje posluša. 
Se ozira na menja drugih. Obsoja, pokritizira. 

 RESTRAŠENI OTROŠKI 

DEL 

NOTRANJI OTROK 

2 Mala Vila -  alčica  V vsem išče ljubezen. Se 

ustavi in namenja čas. Opazuje svoje fizično telo. 
Uživa v preprostih stvareh. Je ljubljena, a se 

predaja s krivdo, tega ne živi v polnosti. Pomaga 

ljudem. Podarja svoj čas, drobne pozornosti, je 

hvaležna. Si utrga trenutke zase. Si dovoli NE 
pomiti posode ☺. Zna spoštovati. Je odločna. Si 

želi napredovanja in novih stvari. Igra na 

inštrumente. Že bolje zna poskrbeti zase. Povsod 
išče z voljo pot Z veseljem sprejema življenje. 

IGRIVI OTROŠKI DEL NOTRANJI OTROK 

6 Na drugi strani pa se nahaja Božanski del mene. 

To pa je del s katerim sem se jaz rodila. Ta del 

mi je dal to telo, dal mi je ta um, vse sposobnosti, 
vse talente, vso videnje, čutenje, razumevanje, ki 

je samo po sebi v osnovi popolnoma čisto, 

popolnoma nedotaknjeno. Ta del mene mi je dal 
vse možnosti za preživetje.Vse, kar želim doseči 

je v tem delu mene, ki je nezmotljiv, vztrajen, 

potrpežljiv, zelo star, moder in popolnoma miren. 

V tem delu je vse znanje, da se rešim iz te 
situacije. Notri so vsi odgovori. Ta del je narejen 

za razvoj, ta del raste, odrašča in se razvija. V 

tem delu ni trpljenja, nerazumevanja. Temu 
vladajo drugi deli, ki so tudi del mene, ampak, 

Božanski del, ki mi ga je podarila narava ne 

pozna bolezni, ne pozna časa, ne pozna nemira. 
Pozna pa popolnost, mir, prepričanje, zaupanje, 

vztrajnost, znanje.  

BOŽANSKI DEL - 

MAGIČNI OTROK 

MAGIČNI OTROK 

44  ogrešam toplino, brezpogojno sprejemanje in ŽALOVANJE ŽALOVANJE 



 

 

 

ljubezen. Tople objeme, podporo za vsako ceno. 

Razumevanje. V teh zadnjih depresivnih tednih 

sem žalovala za tem. In ugotovila, da tega ni 

nikoli bilo. Pa vendar to imam - vse to mi daje 
moj ljubi mož. Včasih kar pozabim, kako močno 

je vplival name - vedno mi govori, da lahko 

naredim vse, kar si zastavim za cilj. Da sem 
pametna in sposobna. Njegov zapis je tako 

drugačen od mojega, da me lahko podpira pri 

mojih idejah. In zdaj se končno počutim bolje. 

Ko sem ugotovila, da imam izjemno ozek pogled 
(ki se sicer širi, ampak še vedno so ponekod slepe 

ulice) in da žalujem za nečem, česar nikoli ni 

bilo. 

OTROŠKEGA DELA ZA 

NEIZPOLNJENO VARNO 

NAVEZANOSTJO V 

DRUŽINI 

21 Sanje: Dogaja se v hiši. V spalnici je zaprta 

mlada ženka (mojih let). V drugi sobi je mlad 

moški (istih let). Moški je avtoritativen, vzbuja 

strah. Ženska je trpinčena – on jo ima zaprto, ne 
pusti je ven. Rada bi odšla, vendar ne upa, ker ve, 

da jo bo ubil, če gre. (Ta strah za življenje, 

tesnobo in brezizhodnost položaja sem čutila tako 
intenzivno, da sem si oddahnila, ko sem se 

zbudila.) V hišo vstopi še en moški istih let, ki 

mu je zaprta ženska všeč. Rad bi jo imel za 
partnerko (mislim, da je tudi njej všeč). Ta prvi 

moški s to žensko nič ne počne, ni njegova 

ljubica, samo lasti si jo in jo ima zaprto. Prvi 

moški drugemu ne pusti, da bi jo odpeljal, drugi 
se ne bori zanjo, pač pa sprejme njegov odgovor, 

malo še kramljata, potem pa odide. Tu nekje se 

pojavim jaz – ta moški mi je všeč in postanem 
njegova ljubica. Vem za zaprto žensko, pa ne 

ukrepam. Niti me ne moti. Sprejmem njegovo 

avtoriteto, živim z njim v tej sobi, imava spolne 

odnose – vendar ne do konca – jaz si želim, sem 
tik pred orgazmom, on pa odneha in gre stran. Jaz 

pa to sprejmem. Mislim, da je ta drugi prostor 

dnevni prostor s kuhinjo. 

SANJE: SANJSKI LIKI 

KOT SELFI /PRIMARNI 

IN ODTUJENI 

DELO S SANJAMI 

45 Danes ponoči sem sanjala, in to že drugič, da sem 

s teto hodila z neke vzpetine, podobne eni v 

rojstnem kraju, po kateri pelje v vas cikcakasta 

makadamska cesta, vzpetina pa je poraščena z 
gozdom. Bila je noč, ampak nekaj svetlobe je 

prihajalo od lune, s teto sem bila na vrhu vzpetine 

in začeli sva hoditi navzdol po cesti. Že čez par 
metrov sva opazili, da naju iz gozda opazuje 

temno siv, skoraj črn tiger. Teta mi je začela 

razlagati, da me tiger lahko lovi in ujame, jaz pa 
sem se kar naenkrat pognala v tek navzdol po 

cesti. Teta je zavpila za mano, da je ne smem 

bežati, ker je to največja napaka, ki jo lahko 

naredim, saj bo to tigra še bolj podžgalo, da lovi. 

ODTUJENA 

INSTINKTIVNA 

ENERGIJA V SANJAH 

ODTUJENA 

INSTINKTIVNA 

ENERGIJA 

46 Sanje: Nato pa sem se spet znašla na cesti sredi 

gozda, ampak na koncu ceste, pri vznožju 

vzpetine. Od tam se je z roba gozda že videlo 

ODTUJENA 

INSTINKTIVNA 

ENERGIJA: TIGER IN 

SANJE KOT 

NOTRANJI 

SVETOVALEC 



 

 

 

naselje s hišami. Toda jaz sem tam na robu gozda 

zaslišala glas neke starejše ženske, prerokinje, ki 

se mi je nato prikazala pred vhodom v votlino, 

zastrto z vejami, listjem in mahom. Šla sem 
noter, ona za mano, na sredini je velik kvadraten 

kos skale, na njem stara temno modra škatlica. 

Govoriti je začela o nekem ljudstvu, ki je v 
nevarnosti in mora biti rešeno in da jaz poznam 

rešitev, saj mi je nekoč neka deklica na istem 

mestu v votlini z glasom imitirala nek zvok in mi 

v roke potisnila trikotni kamenček, na katerem je 
v grški pisavi ali pa v cirilici bila napisana neka 

beseda, spomnim se, da se je začela na a. Mislim, 

da je to bilo ime tega ljudstva. Prerokinja mi je 
pojasnila, da mi je to v pomoč in da naj ta zvok in 

kamenček z napisom uporabim, ker tiger prihaja. 

Takrat se mi je posvetilo, da bo tiger tisti, ki bo 
uničil to ljudstvo in da je zvok, ki ga moram 

imitirati s svojim glasom, rešitev, saj bo tiger, ko 

bo slišal zvok, izginil. Takrat je prerokinja 

izginila in pojavil se je tiger. Šla sem mu nasproti 
in imitirala tisti zvok. Tiger je res izginil. 

NAKAZANA REŠITEV 

KAKO LAHKO RAVNA Z 

NJIM 

20 Da se vrnem k sanjam. Hiša sem jaz. 

Avtoritativen moški je notranji kritik. Zatirana in 
prestrašena ženska, ki je zaprta v spalnici, je moj 

čutni del, moja spolna energija, moje poželenje 

… Moški, ki bi jo rad imel in pride po njo – za 

tega ne vem, kako naj ga pojasnim – z enega 
vidika bi to lahko bil partner, ki mi večkrat 

nakaže, da bi bil »bil z mano«, jaz pa ga 

zavrnem, ker mi kritik nabija v glavi. Partner me, 
seveda ne sili, včasih se pogovarjava, včasih se 

izmaknem z izgovorom, ampak v vsakem 

primeru obvelja mnenje notranjega kritika. Z 

vidika Voice Dialoga, kjer naj bi bila vsaka oseba 
moj notranji jaz, si ga ne znam pojasniti. Jaz, ki 

pa postanem ljubica od kritika, sem pa jaz, moj 

zavedni del, ki ve, kaj kritik govori, ampak ga 
vseeno sprejmem, mu dopuščam njegovo 

obnašanje, ne rešim svojega čutnega dela, da bi 

polno zaživel … Za drugega moškega mi je pa 
vseeno. Ker ne igra nobene vloge. Notranji kritik 

je car. 

LASTNA RAZLAGA 

SANJ - KO PROCES 

ZAVESTNEGA JAZA 

NARAŠČA, POSTANEJO 

SANJE POMEMBEN 

SOGOVORNIK 

SANJE KOT 

NOTRANJI 

SVETOVALEC 

4 Pa sem se postavila pred ogledalo in se vprašala, 

kaj se dogaja. Ali sploh hočem ozdraveti, ali 
sploh res hočem ozdraveti? In potem se vprašaš  

Ali znotraj mene obstaja del, ki noče ozdraveti? 

Ja, obstaja. Ta del se zaveda, da, ko bo ozdravel, 
ne bo več izgovorov, zakaj nečesa ne more 

narediti. Ta del se ne bojuje, ta del zavira.  

BOLNI DEL ODTUJENI SELF IN 

DELO S TELESOM 

32 Fizično čutim napetost v prsih, rahel glavobol in 

zobobol. To z zobom je zanimivo. Tako počutje, 
kot ga imam danes, se mi je že zgodilo. 

Pravzaprav se mi je pogosto ponavljalo v 

obdobjih, ko sem veliko delala, vikend sem si pa 

DELO S TELESOM IN 

OZAVEŠČANJE 

S OROČIL IZ 

NEZAVEDNEGA 

DELO S TELESOM 



 

 

 

vzela prost – in na prvi prost dan me je vedno 

bolel zob. Samo tisti dan in prav določen zob. 

Takrat sem se počutila povoženo. Ne ravno 

brezvoljno ali brez energije, pač pa brez ideje. To 
so bili tudi časi, ko še nisem odkrivala radosti in 

igrivosti in nisem točno vedela, kako preživljati 

prosti čas. 

16 Danes pa mi po glavi hodijo še zlorabe, ki sem 
jih doživela kot otrok od različnih ljudi. Sploh se 

ne morem odpočiti in zadihati, ne da bi mi glava 

skos delala. Potem sem pa omotična in doživljam 
čudne napade. Samo rada bi spet mir v svoje 

življenje. 

TRAUMATIZIRANI 

OTROŠKI DEL 
IMPLICITNI 

SPOMIN IN 

TELESNI 

SIMPTOMI 

52 Draga Živa, vesela sem da mi pišeš in da sem 

lahko na ta način povezana s tabo. Glede telesnih 
simptomov in strahu: jaz še vedno mislim, da je 

to reakcija traumatizirnega dela tebe; tiste male 

punčke, ki je morala skakati med starše, ko sta 
bila v konfliktu. In posledično strahu, kaj če ... se 

odločiš psihološko, čustveno in fizično oditi 

"stran" in jih pustiti sama. Ta del tebe (mala 
punčka) potrebuje zelo veliko nege, razumevanja 

in podpore, da je vse v redu če jih pusti sama in 

da ji boš ti kot odrasla stala ob strani! … 

Predlagam ti da si čimbolj ljubeča in negujoča do 
sebe in ni ti treba hiteti in prehitevati svojega 

procesa … In da premisliš, kaj si v resnici sploh 

želiš ... 

PISNI ODGOVOR 

TERAPEVTA NA 

KLIENTOVE STRAHOVE 

PRED SPREMEMBO 

STRAH PRED 

SPREMEMBO V 

ŽIVLJENJU 

53 Žal mi je da sem s svojimi besedami sprožila tako 

globoko stisko v tebi. Stvar je v tem, da te jaz 

vidim kot zelo sposobno in kreativno mlado bitje. 

Mislim da je tvoj začaran krog v tem, da tvoje 
telo zboleva in da te skozi bolečino telesa tvoja 

intuicija vedno znova opominja, da ta situacija v 

kateri si, ni dobra zate. Sama verjamem v našo 
notranjo modrost, ki se dostikrat kaže tudi preko 

fizične bolezi (absolutno pa ne kot kazen) v tem, 

da nas izziva, da ozavestimo svoje odrinjene dele, 
ki vsebujejo dragoceno življenjsko energijo in 

nam pomagajo kvalitetno živeti! 

PISNI ODGOVOR 

TERAPEVTA NA 

KLIENTOVE STRAHOVE 

PRED SPREMEMBO 

STRAH PRED 

SPREMEMBO V 

ŽIVLJENJU 

36 Da sem se do zdaj veliko ukvarjala z 

razreševanjem "temnih" stvari, zdaj pa iščem 
"svetle" dele sebe in aktivnosti, ki jih radostijo. 

Povedala sem ji, kar si mi povedala na zadnji 

terapiji - o tem, da rast ni le kopanje po temi, pač 

pa tudi iskanje svetlobe (vsaj tako sem razumela - 
in zdaj si večkrat ponovim to misel).  

ODTUJENI SELFI KOT 

VIRI MOČI 

ENERGIZIRANOST 

28 Zdaj, ko sem prebrala napisano, vidim, da sem 

zaživela bolj polno – izleti, tek, risanke, pravljice, 
igranje, druženje s partnerjem v naravi, 

sproščanje v naravi, pisanje … Verjetno se ti 

moji jazi, ki so se lahko izrazili, počutijo 

(u)slišane, zaradi česar se tudi jaz bolje počutim.  

PREBUDITEV ENERGIJE 

PO INTEGRACIJI 

ODTUJENEGA SELFA 

ENERGIZIRANOST 

48 Sem pa vzpostavila dialog pa še z enim delom: 

ustvarjalno Katjo. In sem začutila kako jo s 

USTVARJALI SELF IN 

VKLJUČEVANJE TE 

ENERGIZIRANOST 



 

 

 

piljenjem do perfekcije in s svojo "vztrajnostjo" 

velikokrat dušim. Ko sem bila v stiku s tem 

delom, sem delala na svojih projektih z lahkoto in 

ideje so se porajale: nič kaj dosti ni bilo treba za 
to naredit. 

ENERGIJE V ŽIVLJENJE 

 

  



 

 

 

Priloga 2 

 

 

PROŠNJA ZA ANONIMNO OBJAVO OSEBNEGA GRADIVA NASTALEGA 

TOKOM TERAPEVTSKEGA PROCESA V SANA VITA ZAVODU 

 

Spoštovan-a ________________, rada bi uporabila osebno gradivo v zvezi z vašim 

terapevtskim procesom v Sana Vita zavodu. Gradivo predstavlja dragocen prikaz uporabnosti 

metode »voice dialogue«, ki smo jo uporabljali tokom psihoterapije. Analizo zapisov bi 

uporabila za svojo magistrsko nalogo z naslovom Metoda »voice dialogue« v psihoterapevtski 

praksi: analiza literature in strokovne utemeljitve uporabnosti metode v psihoterapevtskem 

procesu. 

 

Gre za naslednje odseke iz dnevniških zapisov - ki so absolutno anonimni, objavljeni bi bili 

pod spremenjenim imenom, ter na občutljivih mestih obdelani na način, ki onemogoča 

prepoznavnost osebe: 

vsebina zapisa……. 

vsebina zapisa……. 

 

Če se strinjate z anonimno objavo zgoraj navedenega teksta, vas prosim da podpišete spodnjo 

izjavo in mi jo posredujete. 

V primeru, da kateregakoli dela utrinkov ne bi dovolili uporabiti, ga enostavno prečrtajte na 

seznamu. 

 

 

Za sodelovanje se vam iskreno zahvaljujem!



 

 

 

DOVOLJENJE ZA UPORABO ANONIMNEGA OSEBNEGA PODATKA IZ 

DNEVNIŠKEGA ZAPISA TOKOM TERAPIJE 

 

 

Spodaj podpisan-a:_______________________________________, dovoljujem anonimno 

uporabo zgoraj opredeljenega osebno izpovednega zapisa, za potrebe magistrske naloge z 

naslovom  Metoda »voice dialogue« v psihoterapevtski praksi: Analiza literature in strokovne 

utemeljitve uporabnosti metode v psihoterapevtskem procesu, avtorice Sonje Gorup Špenko. 

 

 

 

Podpis________________________________      

 

Datum___________________________________ 

 

 

 

 


