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POVZETEK  

 

 

Magistrsko delo raziskuje načine, na katere se sočutje do sebe lahko izraža v izkustvu 

posameznika, bodisi v preprečevanju ali v lajšanju njegovega trpljenja. Sočutje je opazovano v 

mnoštvu njegovih izrazov, vedno pa v relaciji do posameznikove občutljivosti do izkustva 

trpljenja in v tem kvalitete njegovega odnosa do sebe. V ospredju zanimanja so po eni strani 

tisti procesi v doživljanju sebe in angažiranosti v doživljanju, ki sočutje podpirajo, ter po drugi 

strani spremembe, ki jih izkustvo sočutja vnaša v način zavedanja in doživljanja sebe. 

 

Teoretični del naloge sestavljajo trije vsebinski sklopi. Najprej je prikazan način, na katerega 

se pojavi sočutje do drugega in v tem izrazi kot motivacijska sila. Sočutje je nato opisano znotraj 

izkustva budistične kontemplativne tradicije, ki postane tudi pomembna spodbuda raziskovanju 

in praksam sočutja na Zahodu. Zadnji sklop obravnava pojav sočutja do sebe v mnoštvu 

izkustvenih vidikov, med njimi tudi v relaciji do načina doživljanja sebe v prisotnosti sočutja 

in v relaciji do gojenja sočutne prakse, to je v motivaciji in nameri. 

 

V raziskavo empiričnem delu naloge so vključene tri udeleženke, ki domačnost in intimnost s 

svojim doživljanjem gojijo s pomočjo meditacije čuječnosti in preko osebne izkušnje 

psihoterapevtskega procesa. Raziskava je vodena po pristopu interpretativne fenomenološke 

analize. Zajema individualno udeležbo kandidatk v 10-dnevnem programu raziskovanja sočutja 

in kasneje v izvedbi individualnega polstrukturiranega intervjuja. Podatki, zbrani z dnevniki in 

intervjuji so nato analizirani in predstavljeni preko interpretacije. 

 

Ključne besede: sočutje do sebe, trpljenje, odnos do sebe, doživljanje sebe, raziskovanje 

doživljanja, interpretativna fenomenološka analiza. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

Master’s thesis is exploring different ways in which self-compassion can manifest in the 

individual’s experience, let it be in prevention or in alleviation of suffering. Self-compassion is 

observed in a variety of its expressions, but always in a relation to individual’s sensitivity to his 

suffering and in the quality of his relationship towards himself in the midst of suffering. There 

are two aspects that are brought to closer attention: on the one hand, the processes in self-

experiencing and self-engaging in experiencing, that are supportive to arising of compassion, 

and on the other hand, the changes that self-compassion brings in the experience of self.   

 

Theoretical part consists of three chapters. First one is showing a way, in which compassion 

towards others arises and expresses itself as a motivational force. Secondly, compassion is 

described within the experience of Buddhist contemplative tradition, which acts as a strong 

source of the research and practices of compassion in the West. Lastly, self-compassion is 

presented in multiplicity of its experiential expressions, which are described also in relation to 

experiencing of self and in relation to cultivation of compassion practice within regions of 

motivation and intention.  

 

There are three female participants included in this study, which is presented in the empirical 

part of the thesis. All of them are nurturing the familiarity and intimacy with their experience 

through mindfulness meditation and personal involvement in psychotherapeutic process. The 

approach of interpretative phenomenological analysis is guiding the way, in which the study is 

conducted. The study encompasses participants’ involvement in a 10-day compassion-

exploring programme and their subsequent involvement in the semi-structured interview. Data 

collected with diaries and interviews, are then analyzed and interpretations presented. 

 

Keywords: self-compassion, suffering, self-relationship, self-experience, exploring experience, 

interpretative phenomenological analysis. 
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1 UVOD 

 

 

Najpomembnejši odnos, ki ga imamo v življenju, je odnos, ki ga imamo s seboj in do sebe. Ta 

je tako neposredno ves čas prisoten, da ga je že skoraj težko opaziti. Lažje je opaziti drugega 

kot sebe. Večinoma se je veliko lažje posvetiti odnosom, ki jih imamo z drugimi in do drugih, 

postavljati druge na prvo mesto in z vseh strani skrbeti za zadovoljivost teh odnosov in 

zadovoljstvo drugih. Na prisotnost nas samih in odnos do sebe nas večkrat spomnijo šele 

trenutki, v katerih se znajdemo izpraznjeni, v občutkih nemoči, izčrpanosti in duševne bolečine. 

Ti trenutki pa lahko postanejo tudi trenutki vitalnosti, če se v njih dovolj zberemo, da 

prepoznamo, da nas je vanje pripeljalo bodisi pomanjkanje skrbi zase bodisi negativen in 

neuravnotežen odnos do sebe. Vitalnost se v trenutkih osebnega poraza porodi iz pozornosti, ki 

jo tedaj usmerimo k sebi, s sočutnim razumevanjem in toplino ter s pripravljenostjo in 

predanostjo, da zase poskrbimo. 

 

Kristin Neff (2015, 165), ameriška psihologinja, ki raziskuje pomen sočutja za psihosocialno 

zdravje, ugotavlja, da sočutje veliko ljudi razume kot nekaj prijetnega, toplega in mehkega, kot 

nekaj, s čimer se je preprosto lepo pocrkljati. Vendar takšno površinsko ukvarjanje s seboj, 

pravi, ne prinese zdravja in rasti. »V nasprotju s samokritiko, ki nas sprašuje, ali smo dovolj 

dobri, nas sočutje do sebe sprašuje, kaj je za nas dobro?« (Neff 2015, 165) Sočutje do sebe 

namreč vzpostavlja stik z našo notranjo željo in hrepenenjem po tem, da bi bili zdravi in srečni, 

ter je iz tega stika pripravljeno narediti vse, kar je potrebno za to, da napredujemo, se učimo in 

rastemo (Neff  2015).  

 

Pričujoče magistrsko delo bo opazovalo sočutje kot pojav, ki se bodisi spontano bodisi prek 

zavestne namere pojavlja v trenutkih lastnega trpljenja. Med bolj pogostimi opredelitvami 

pojava sočutja najdemo recimo Lazarusovo (1991, 122), ki sočutje opredeljuje kot ganjenost s 

strani trpljenja drugega in željo po pomoči. V podobnem duhu ga opisuje tudi Paul Gilbert 

(2009, xiii) kot temeljno ljubeznivost z globokim zavedanjem lastnega trpljenja in trpljenja 

drugih živih bitji skupaj z željo in prizadevanjem za zmanjšanje trpljenja. Podobno tudi Jennifer 

Goetz s sodelavci (2010, 351–374), ki sočutje opisujejo kot občutek, ki se pojavi, ko smo priča 

trpljenju drugega in ki motivira posledično željo po pomoči.  
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Ker je to, kaj sočutje do sebe pomeni in kako ga izkušamo, za večino nas lažje razumeti tedaj, 

ko ga spoznamo preko izkušnje v odnosu do drugega, ga bom najprej predstavila v 

orientiranosti k drugemu. Budistična psihologija bo pozneje obrnila pozornost tudi k nam 

samim in sočutju kot odnosu do sebe. Sočutje do sebe bom raziskala v njegovih izkustvenih 

vidikih najprej preko vidnejših študij tujih avtorjev, nato pa še v lastni kvalitativni raziskavi.  

 

 

2 POJAV SOČUTJA 

 

 

Sočutje predpostavlja prisotnost trpljenja in se pojavi kot odziv na trpljenje. Vendar sočutje ni 

nujno edini način, na katerega se lahko odzovemo na trpljenje. Je zgolj eden izmed možnih 

odzivov. Zaznavanju trpljenja lahko sledi tudi odziv osebne stiske  ali indiferentnosti, morda 

celo odpora ali škodoželjnosti. Kaj torej pogojuje pojav sočutja kot specifični odziv na 

pričevanje trpljenju?  

 

2.1 Dvosmernost empatije 

 

Siegel in Germer (2012, 7–34) opažata, da je bilo sočutje kot svojevrstno čustvo ali drža do 

nedavnega relativno spregledano s strani eksperimentalne psihologije in psihoterapevtskih 

znanosti, najverjetneje predvsem zaradi sovpadanja s podobnimi konstrukti, kot so empatija, 

simpatija, usmiljenje in altruizem. Podrobneje bomo raziskali odnos med pojavoma empatije in 

sočutja, ker je empatija prvi korak v verigi čustvenih odzivov, ki vodijo k sočutju, ugotavljata 

Klimecki in Singer (2012, 368–383). Carl Rogers (1961, 284) bi empatijo opisal kot zaznavanje 

privatnega sveta drugega, kakor da bi bil naš lasten, vendar brez izgube zavedanja kvalitete 

»kakor da«. Je istolični afektivni odziv, do katerega pride, ko opazujemo ali si zgolj 

predstavljamo afektivno stanje druge osebe, naj si bo to pozitivno ali negativno. Ko smo 

empatični, čutimo z drugo osebo in si tako z njo posredno delimo iste občutke (Klimecki in 

Singer 2012, 371).  

 

V zadnjih študijah (Lamm, Batson in Decety 2007, 42–58; Preckel, Kanskel in Singer 2017, 1–

6; Singer in Klimecki 2014, 875–878) v glavnem velja konsenz, da izkustvo empatije 
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sestavljajo trije procesi. Prvi, imenovan tudi afektivna empatija, opisuje empatijo kot afektivni 

odziv na drugo osebo, ko si z njo delimo podobno čustveno stanje. Ta proces je avtomatičen in 

filogenetsko starejši. Drugi, bolj kompleksen in zahtevnejši, imenovan tudi kognitivna empatija 

ali mentaliziranje, opisuje kognitivno zmožnost zavestnega zavzemanja perspektive drugega. 

Prinaša abstraktno in bolj objektivno poznavanje in razumevanje izkustva drugega – notranjega 

stanja, misli, prepričanj, namer, čustev. Empatijo lahko sproži afektivna resonanca ali pa 

mentaliziranje. Tretja komponenta empatije pa vsebuje delovanje mehanizmov »monitoringa«, 

ki spremljajo izvor občutkov (ali izvirajo iz mene ali iz drugega). Opazovalec se s tem zaveda, 

da je čustvo, ki ga doživlja, odziv na čustveno stanje druge osebe. V odsotnosti razlikovanja 

med sabo in drugim govorimo o čustveni nalezljivosti, ki je prisotna že pri dojenčkih.  

 

Za namene raziskovanja v tej nalogi bomo izpostavili razliko med empatijo in odzivi na 

empatijo, ki gredo vsaj v dve smeri, ko posameznik priča trpljenju in bolečini drugega: v smer 

empatičnega distresa in v smer sočutja, ki je včasih izenačeno z empatično skrbjo in simpatijo.    

Verjetnost averzivnega empatičnega odziva se poveča v primeru zavzemanja prvoosebne 

perspektive (»jaz perspektiva«), ko si posameznik predstavlja sebe v težavni situaciji drugega, 

in ob odsotnosti strategije čustvene regulacije s ponovno kognitivno oceno situacije (Lamm, 

Batson in Decety 2007, 42–58). Ko posameznika preplavi doživljanje negativnih čustev, ki jih 

posredno doživlja preko druge osebe, tako da pride do identifikacije s tem trpljenjem, in se 

razločevanje med sabo in drugim zabriše, se pojavi reakcija empatičnega distresa. Posameznik 

skuša zmanjšati te pretirano ogrožajoče negativne občutke in se pred njimi zaščititi, kar motivira 

željo in poskus po umiku iz težavne čustvene situacije in zavrnitev prosocialnega vedenja 

(Singer in Klimecki 2014,  875–878; Klimecki in Singer 2012, 368-383; Lamm, Batson in 

Decety 2007, 42–58). 

 

Ko smo izpostavljeni trpljenju, se empatija lahko preobrazi tudi v smer sočutja, in to še preden 

se znajdemo v empatični osebni stiski, ugotavljata Goetz in Simon-Thomas (2017). Pravita, da 

se z empatijo uglašujemo z notranjim stanjem trpečega in čutimo z njim, vendar empatiji sami 

po sebi primanjkuje specifične prosocialne spodbude vpričo trpljenja (Goetz in Simon-Thomas 

2017). Empatijo lahko tedaj dovrši sočutje, ki ga zaznamujejo občutki topline, naklonjenosti in 

skrbi do trpečega skupaj z močno motivacijo za lajšanje trpljenja in povečanje blagostanja 

trpeče osebe. Težišče pozornosti je še vedno usmerjen k temu, ki trpi, vendar se neprijetnim 

občutkom bolečine in trpljenja, ki jih empatija čuti z drugim, pridružijo pozitivni občutki, ki jih 
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sočutje čuti do trpeče osebe, skupaj s prosocialno motivacijo in vedenjem (Singer in Klimecki 

2014, 875–878). Matthieu Ricard (2016) pravi, da biti sočuten zato ne pomeni nujno trpeti s 

trpečim, si deliti trpljenje z njim in čutiti to, kar ta čuti, da bi vpričo trpljenja prišlo do 

prosocialne spodbude. Afektivna resonanca lahko sicer prebudi močnejšo sočutno skrb in 

motivacijo, ker se preko osebnega doživljanja zavemo potreb drugega (Ricard 2016). Vendar 

bo sočutje svojo moč in zagon bolj neovirano prejemalo iz čustveno uravnoteženega zavedanja 

trpljenja drugega in pozitivne skrbi zanj – šele ta umirjenost lahko omogoči učinkovito lajšanje 

trpljenja (Ricard 2016). V nasprotju z empatičnim distresom zmore sočutni odziv ohranjati 

razločevanje med seboj in trpečim drugim in se na ta način izogne identifikaciji s trpljenjem in 

trpečim (Klimecki in Singer 2012, 368–383). Zaveda se, da je drugi tisti, ki trpi, in je hkrati 

zmožen regulacije negativnih občutkov, ki jih lahko vzbuja empatični odziv na trpljenje 

(Klimecki in Singer 2012, 368–383). Ker sočutna oseba ni preplavljena z doživljanjem 

negativnih občutkov, temveč se pusti voditi občutkom topline, naklonjenosti in skrbi do 

trpečega drugega, se lahko trpljenju približa in učinkovito deluje v smeri njegovega lajšanja 

(Klimecki in Singer 2012, 368–383). V tem smislu lahko sočutni odziv na zavedanje trpljenja 

podpira blaginjo tistega, ki sočutje naklanja, in tistega drugega, h kateremu je sočutje 

usmerjeno. 

 

2.2 Zadostna pogoja za pojav sočutja po Batsonu 

 

Da se sočutje sploh lahko pojavi, ko smo izpostavljeni trpljenju, morajo biti izpolnjeni določeni 

pogoji. Po teoriji Daniela Batsona (2011), ki jo predstavljamo v tem podpoglavju, bi sočutje, 

kot ga razumemo v tej nalogi, lahko imenovali tudi empatična skrb, ki poraja altruistično 

motivacijo. Empatično skrb občutimo, ko zaznamo nezadovoljeno potrebo nekoga, katere 

zadovoljitev mu bo omogočila izogniti se trpljenju ali ga olajšati. Zaznava negativnega 

neskladja med trenutnim stanjem drugega in tem, kar je za drugega zaželeno v smislu večjega 

blagostanja, je za Batsona predhodnik in prvi zadostni pogoj za pojav sočutja. Blagostanje po 

Batsonu vključuje odsotnost fizične bolečine, negativnega afekta, anksioznosti, stresa, 

nevarnosti in bolezni, prav tako pa tudi prisotnost fizičnega ugodja, pozitivnega afekta, 

zadovoljstva in varnosti (Batson 2011, 33). Oseba, ki čuti empatično skrb, bo osredotočena na 

neskladje med trenutnim in želenim stanjem drugega in ne nase ali na druge vidike situacije 

(Batson 2011, 34). Potreba drugega, ki je zanj vir trpljenja, mora torej biti opažena, prepoznana 

in priznana kot takšna s strani osebe, ki čuti empatično skrb. Batson pravi, da je za to zaznavanje 
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najprej potrebno prepoznati drugega kot živo bitje, ki ni zgolj kvalitativno drugačno od fizičnih 

objektov, temveč tudi različno od drugih živih bitji, vključno z nami samimi (Batson 2011, 37). 

Prepoznati je treba tudi, da ima ta drugi vrednote, cilje, občutke – da je čuteče bitje (Batson 

2011, 37). Empatična skrb porodi željo in altruistično motivacijo, da bi drugemu pomagali 

zadovoljiti njegovo potrebo. Zato je drugi zadostni pogoj, ki ga Batson navaja, polaganje 

vrednosti v dobrobit in blaginjo drugega. Ko pozitivno vrednotimo blagor drugega in nam je ta 

pomemben, bomo upoštevali njegove potrebe in to, kako te vplivajo na njegovo življenje. 

Batson trdi, da ko dobrobit drugega postane del naše strukture vrednot, to samo po sebi 

proizvaja budnost in živahen odziv na dogodke, ki vplivajo na blaginjo drugega (Batson 2011, 

42). Zato pravi, da zavzemanje perspektive drugega samo po sebi še ni zadostno za to, da čutimo 

empatijo, pozitivno skrb do drugega ter delujemo v njegovo dobro, če njegovi dobrobiti ne 

pripisujemo nobene vrednosti, medtem ko pozitivno vrednotenje lahko samo po sebi vodi v 

spontano privzetje imaginarne perspektive drugega ter posledično v povečano empatično skrb 

in altruistično motivacijo (Batson 2011, 42). Vsekakor pa lahko privzemanje perspektive 

drugega vsaj aktivira pot do pozitivnega vrednotenja (Batson 2011, 44). 

 

Moč sočutja bi potemtakem lahko opazovali glede na istočasnost in raven izpolnjevanje dveh 

pogojev – po eni strani (1) zmožnosti prepoznanja in priznanja drugega kot čutečega bitja 

skupaj z njegovimi nezadovoljenimi potrebami kot viri njegovega trpljenja in (2) količine 

pozitivne vrednosti, ki jo pripisujemo dobrobiti in blaginji trpečega drugega, torej zadovoljitvi 

oziroma odstranitvi njegove nezadovoljene potrebe po drugi strani.  

 

2.3 Sočutje kot motivacijska sila 

 

Ko smo sočutni, se torej zavedamo trpljenja drugega, pri čemer nam ni potrebno čutiti trpljenja, 

poudarja Matthieu Ricard (2016), saj biti sočuten ne pomeni »trpeti z«, temveč gre bolj za 

zavedanje trpljenja skupaj z motivacijsko silo, ki nas aktivira za vztrajno in predano delovanje 

v smeri preprečevanja in lajšanja trpljenja. Lahko bi tudi rekli, da kar dela konstrukt sočutja 

edinstven in drugačen od drugih, ni neko zanj značilno afektivno stanje, temveč predvsem 

dinamična motivacijska sila, ki se rojeva iz zavedanja trpljenja in iz pozitivnega vrednotenja 

blagostanja trpečega. Ko nam blagostanje drugega predstavlja vrednoto, mu spontano in 

naravno tudi želimo vse dobro. In ko se zavemo trpljenja v drugem, se v nas tako spontano in 

naravno vzbudita dobrohotna skrb in želja, ki nas aktivirata za pomoč drugemu. 
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Kot začasno motivacijsko stanje, ki je prisotno, dokler je prisotna potreba, in izgine z 

odstranitvijo potrebe, lahko delovanje sočutja opišemo s pomočjo Batsona. Po Batsonu 

empatična skrb aktivira motivacijsko stanje, ki je usmerjeno na končen cilj povečanja 

blagostanja druge osebe z odstranitvijo potrebe, ki empatično skrb vzbuja. Batson to 

motivacijsko stanje imenuje altruizem. Opisuje ga kot na cilj usmerjeno silo s štirimi 

sestavinami:  

(1) posameznik si predstavlja neko zaželeno spremembo v svetu drugega, ki postane cilj; 

(2) pri tem izkuša silo določene jakosti, ki ga vleče k dosegu cilja; 

(3) če se pojavijo ovire, ki preprečujejo neposredno doseganje cilja, išče alternativne poti; 

(4) motivacijska sila izgine, ko je cilj dosežen (Batson 2011, 20–21). 

 

Če izberemo, da razumemo sočutje kot motivacijo, kaj nam odpre oziroma ponudi ta pogled? 

Jocelyn Sze in Margaret Kemeny (2013) pravita, da motivacija bolj direktno poudarja željo 

posameznika po delovanju. Ko sočutje bistveno razumemo kot motivacijo in ne toliko kot 

čustvo, pridobi sočutje na večjem dosegu, saj se ne zanaša več na določeno afektivno stanje 

sočutnega. Sočutje postane prizadevanje, ki je mogoče tudi v odsotnosti čustvene navezanosti 

na trpečega ali v odsotnosti ovrednotenja trpečega (opomba avtorice naloge: ovrednotenja v 

smislu, ali je drugi vreden sočutja ali ne oz. ali je sočutno delovanje v tem primeru dobro ali 

slabo zame) (Sze in Kemeny 2013, 326–342).  

 

Mogoče je to primerno mesto za vpraševanje o tem, kdo so za nas ti trpeči, do katerih smo 

(lahko) sočutni, predvsem zato, ker se sočutje zlahka napačno razume in meša z ljubeznijo, 

navezanostjo in prijaznostjo. Tirch, Schoendorff in Silberstein (2014, ix) pravijo: »V bistvu so 

tiste najtežje in najbolj močne oblike sočutja prav do stvari, ki jih ne ljubimo in nam niso všeč, 

vključno s takšnimi stvarmi pri nas samih.« Ali še drugače rečeno – do ljudi in bitij, ki nam 

niso všeč ali nam niso blizu bodisi zaradi tega, kar počnejo, kar so nam storili, zaradi njihovih 

lastnosti ali nepripadnosti naši družbeni skupini in do sebe, ko ne izpolnjujemo svojih 

pričakovanj in zahtev. Gotovo podobnost in bližina z drugimi vzbujata tiste lažje, bolj refleksne 

oblike (afektivne) empatije, kar omogoči lahkotnejšo pot do sočutja. Morda se tukaj spomnimo 

na Paula Gilberta, ki pravi, da je bolj kot prijaznost v jedru sočutja pravzaprav pogum, ki je v 

pripravljenosti, da se soočamo s trpljenjem v sebi in drugih (The Compassionate Mind 

foundation 2015). Matthieu Ricard pa vztraja, da imamo ljudje kljub vsemu sposobnost, da s 

pomočjo zmožnosti razuma in mentalnega treninga v svoj krog sočutja vključimo tudi te 
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»nezaželene druge«, če se odrečemo prepričanju, da sta prijaznost in sočutje zgolj »nagrada« 

za dobro vedenje, in prepoznamo, da je njun bistveni cilj v spodbujanju sreče čutečih bitji in 

odpravljanju njihovega trpljenja (Ricard 2016). 

  

3 BUDISTIČNE KONTEMPLATIVNE TRADICIJE – VIR SODOBNIH 

MODELOV IN PRAKS SOČUTJA  

 

 

Na moč, doseg in pogostost pojavljanja sočutja je mogoče vplivati. To dokazujejo praktikanti 

budističnih meditativnih tradicij, vse bolj pa temu pritrjujejo tudi znanstveni dokazi. Znanost 

pri raziskovanju sočutja že nekaj časa sodeluje s strokovnjaki za budistične spise in 

»uporabniki« budistične meditacije. Eden izmed vidnejših rezultatov tega sodelovanja je 

prisoten v razvoju sodobnih sekularnih programov v treningu sočutja, ki so v večini tudi 

oblikovani v namen znanstvenega raziskovanja (Goetz in Simon-Thomas 2017, 10). Nekaj 

najvidnejših: CBCT (Cognitively Based Compassion Training ali kognitivni trening sočutja), 

CCT (Compassion Cultivation Training ali trening kultivacije sočutja), MSC (Mindful Self-

compassion training ali trening sočutja do sebe s čuječnostjo), MBCL (Mindulness-based 

Compassionate Living ali sočutno življenje s čuječnostjo). Zelo znan in v praksi uporaben 

konstrukt sočutja je ustvarila Kristin Neff, ki je svoje raziskovanje osredinila okrog sočutja do 

samega sebe, oblikovala lestvico za merjenje sočutja in skupaj s Christopherejm Germerjem 

sooblikovala trening MSC. Omeniti velja tudi na sočutje usmerjeno terapijo CFT (Compassion 

focused therapy) in njenega predstavnika Paula Gilberta, katere ključen terapevtski proces 

predstavlja trening sočutnega uma. Združuje kognitivno vedenjske tehnike s spoznanji 

evolucijske, socialne, razvojne in budistične psihologije ter nevroznanosti. S CFT se vedno bolj 

povezuje ACT, terapija sprejemanja in predanosti (Acceptance and commitment therapy), ki 

tudi pričenja z integracijo namerne kultivacije sočutja kot ključnega procesa za izboljšanje 

čustvene regulacije, povečanja psihološke fleksibilnosti in podpiranja dobrobiti. Terapevtski 

fokus v navedenih programih in terapijah ni zgolj v zmanjševanju trpljenja, temveč je usmerjen 

tudi k spodbujanju sočutja tako do sebe kot do drugih.  

 

Lavelle v Oxfordovem priročniku znanosti o sočutju (2017, 17–26) navaja, da treningi sočutja 

temeljijo na tradicionalnih budističnih kontemplativnih modelih, vendar se od njih tudi 
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razlikujejo, in sicer npr. v pojmovanju trpljenja, svobode, zdravja, blagostanja, sebstva ter 

končno tudi v ciljih praks. Prilagajajo se specifični, moderni, večinoma severnoameriški 

publiki, za katero so oblikovani določena retorika, praksa in cilji. Budistični modeli se 

osredotočajo na soteriološke cilje prebujenja in predstavljajo kapaciteto sočutja, ki se lahko 

razvije brezmejno in brezpogojno. Sekularni programi pa poudarjajo bolj terapevtske cilje 

boljšega duševnega zdravja in blagostanja (Lavelle 2017).  

 

Budistične tradicije in znanost dajeta sočutju različna okvirja. »Okvirji poudarjajo to, čemur 

namenjamo pozornost in čemur ne namenjamo pozornosti – povzdignejo ali naredijo opazne 

določene vidike izkustva ali prakse, medtem ko zmanjšajo poudarek drugih« (Lavelle 2017, 

24). Oba okvirja s svojimi predpostavkami o človekovem potencialu, naravi ter vlogi sočutja 

za blagostanje živih bitji omejujeta in dopuščata različne načine in možnosti za definiranje in 

kultiviranje sočutja ter s tem za razvoj in preobrazbo človeka in družbe.  

 

Teh različnih teoretičnih in zgodovinskih okvirjev in modelov sočutja se je koristno zavedati 

ter jih upoštevati, saj nam omogočajo opazovati in prepoznati učinke, ki jih imajo na prakso 

sočutja, še zlasti z ozirom na preiskovanje, katere prakse najbolje delujejo za specifičnega 

posameznika, v kakšnem kontekstu in zakaj (Lavelle 2017). 

 

3.1  Sočutje v budistični psihologiji 

 

Sočutje je v jeziku sanskrta in palija poznano pod pojmom karuṇā, kar etimološko preprosto 

pomeni dobrohotnost. Ko nekomu želimo dobro, istočasno hrepenimo tudi po tem, da ne bi 

trpel. Do trpljenja (v paliju dukkha; tudi nezadovoljivost, neugodje, nemir) drugega gojimo tako 

skrbno pozornost, kot bi bilo to trpljenje naše lastno, piše Wallace (2010, 127). Bhikkhu 

Anālayo (2015) pravi, da idealno temelji sočutje na perspektivi štirih plemenitih resnic, prvega 

Budovega učenja. Porodi se s prepoznavanjem dejanske prisotnosti trpljenja (prva resnica) 

skupaj z uvidom v izvor trpljenja (druga resnica), v realno možnost prenehanja trpljenja (tretja 

resnica) in v pot, ki trpljenja osvobaja (četrta resnica) (Anālayo 2015, 12).  

 

Sočutje se v budistični tradiciji ne ustavi pri kontemplaciji dukkhe. Hangartner (2013, 159) 

pravi, da je stanje trenutnega trpljenja posledica številnih predhodnih vzrokov in pogojev, zato 

je sočutje bolj kot na trenutno trpljenje osredotočeno na slednje. Iz zavedanja vzrokov in 
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pogojev trpljenja se rojeva spoznanje, da je te mogoče tudi spremeniti in preprečiti nadaljnje 

trpljenje. Sočutje se tako oblikuje v vizijo, da je prostost od trpljenja znotraj Budove poti 

prebujenja realna možnost za vse in se kot tako izrazi kot »pozitivno, včasih celo radostno stanje 

uma« (Anālayo 2015, 6), kot »srčno občuteno hrepenenje: 'Naj bomo vsi mi prosti trpljenja in 

virov trpljenja'« (Wallace 2010, 127). Je brezmejna empatična želja, ki nagovarja našo 

medsebojno povezanost in ki želi doseči vsa bitja, vključno z nami samimi.  

 

Pristno sočutje, ki lahko osvobaja trpljenja, v budizmu vedno temelji na modrosti (v paliju 

paññā), to je na pravilnem razumevanju virov trpljenja. Hangartner pravi, da če želja po 

prostosti od trpljenja naslavlja željo in motivacijo po spremembi, po nekem boljšem načinu 

življenja, potem drugi del želje po prostosti od virov trpljenja spreminja sočutje v konkretno 

prizadevanje za odstranjevanje teh vzrokov trpljenja (Hangartner 2013, 159). Budistični menih 

Matthieu Ricard  (2016) temu pritrjuje, ko pravi, da je za sočutje neobhodno nujno zavedanje 

želje po prostosti od trpljenja in njegovih virov, spoštovanje te želje in globoka skrb za njeno 

uresničenje. Če naj jo sočutje učinkovito uresniči, potrebuje uvid v pravo naravo realnosti in 

»selfa«, kar Ricard imenuje kognitivna komponenta sočutja. Močnejši kot je kognitivni vidik 

sočutja, večji obseg dobi sočutje, hkrati pa se zmanjša možnost čustvene stiske in distresa ob 

soočanju s trpljenjem. Večinoma se kognitivni vidik sočutja pojavi za afektivnim, to je za 

čustvenim uglaševanjem z bolečino drugega, ko oseba prične z analizo in razločevanjem 

vzrokov trpljenja (Ricard 2016). 

 

Tim Desmond (2016, 94–95), psihoterapevt in učenec zen budizma pri Thich Nhat Hanhu, tudi 

zaslužen za razširjanje praks sočutja v psihoterapevtski praksi, razdeljuje klasično budistično 

definicijo sočutja v štiri dele: 

1) Narava sočutja je v želji oziroma hrepenenju, da bi pri sebi in drugih odstranili trpljenje. 

2) Funkcija sočutja je v navdihovanju sočutnega delovanja, to je izboljševanja danega 

stanja. 

3) Neposredni vzrok sočutja je zavedanje, da nekdo trpi in si želi biti srečen. To pojasnjuje 

tudi kot trojno razumevanje – da oseba trpi; da si želi biti prosta trpljenja in si ne glede  

na to, kako nespretno, v resnici prizadeva, da bi zase in za druge ustvarila srečo; da 

nismo temeljno ločeni drug od drugega. Takšno razumevanje naj bi z gotovostjo 

prebudilo sočutje. 

4) Manifestacija sočutja je um, ki je poln ljubezni in jasnosti. 
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3.1.1 Modrost in sočutje v treh budističnih tradicijah 

 

Buda je svojim učencem predajal nauk o nepristranskem, brezpogojnem in vseobsegajočem 

sočutju do vseh trpečih bitji. V nadaljevanju navajam interpretacijo sočutja v budistični tradiciji, 

kot jo posreduje John Makransky (2012, 61–74).  

 

Theravadska budistična tradicija je sočutje razvijala v okviru Budove osemčlene poti prebujenja 

– preko pravilne pozornosti, pravilnega razumevanja, pravilnega mišljenja, pravilnega govora, 

pravilnih dejanj, pravilnega načina življenja, pravilne vztrajnosti in pravilne zbranosti. Želja 

sočutja po prostosti od trpljenja ali dukkhe je v tej tradiciji, ki je najstarejša, zajemala tri ravni 

trpljenja. Prva je očitno trpljenje, ki zajema vse fizične in mentalne oblike trpljenja (rojstvo, 

bolezni, staranje, umiranje ipd.) Druga raven je trpljenje minljivosti, ki izvira iz jalovega 

poskusa, da bi minljive stvari pridobili in obdržali kot trajne vire sreče in varnosti. Tretja raven, 

trpljenje egocentričnega pogojevanja, je osnova prvih dveh. Tvori jo neprestano prizadevanje 

uma, da bi iz nestalnega in minljivega toka doživljanja ustvaril impresijo reificiranega, 

nespremenljivega in ločenega občutka »selfa«, ki ga obkroža stabilni svet. Ključno vlogo pri 

osvoboditvi od dukkhe v theravadski tradiciji igra čuječno zavedanje, ki ga je moč razvijati s 

pomočjo določenih meditativnih tehnik uvida (v paliju vipassanā). Sočutje se poraja iz uvida v 

načine, kako z ustvarjanjem in oklepanjem iluzije trajnosti in nespremenljivosti »selfa« in sveta 

ustvarjamo trpljenje. Ta emergentna sočutna kvaliteta uma in poglabljanje uvida se dalje v 

praksi medsebojno podpirata in krepita, dokler modrost ne doseže svoje polnosti v popolni 

osvoboditvi nirvane – v izničenju iluzije medsebojne ločenosti in globokem zavedanju 

medsebojne enakosti in povezanosti vseh ljudi v njihovi temeljni zmožnosti popolne notranje 

svobode (Makransky 2012). 

 

V tradicijah Mahayane (»Veliki voz«) postane sočutje primarno sredstvo, ki okrepi modrost 

posameznika na način, da jo ta lahko posreduje tudi drugim, istočasno pa sočutje tudi motivira 

aktivnosti pomoči trpečim. Ti, ki se s slovesno zaobljubo zavežejo Budovi poti prebujenja, da 

bi dosegli razsvetljenje (bodhicitta) in ga uporabili v korist osvoboditve vseh trpečih, so v 

Mahayani imenovani bodhisattve. Modrost Mahayane se dovrši v nekonceptualnem uvidu v 

bistveno praznino (v sanskrtu sunyata) vsega, kar je. Prepoznava, da ni nikjer moč najti 

nobenega pojava, ki bi obstajal sam zase, neodvisno in ločeno od drugih pojavov. Niti ni 

mogoče najti nobene neodvisne »stvari«, kateri bi lahko pripisali nestalnost oz. minljivost. Vsi 
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pojavi so prazni (v sanskrtu sunya) lastne eksistence, vsa bitja ne-ločena eno od drugega. Uvid 

v praznino (v sanskrtu sunyata) vodi celo onkraj reificiranega konceptualnega konstrukta 

»opazovalca« in »opazovanega« in se sprosti v nekonceptualno, nedeljeno zavedanje, ki 

spoznava cel svet in njegova bitja kot temeljno nedeljen prostor (Makransky 2012). 

 

Poznejša tradicija Vajrayane (»Diamantni voz«) preokviri dotedanja učenja o trpljenju in 

izvorih trpljenja. Spoznava, da je naše osnovno zavedanje bistveno nepogojena, čista, 

neoskrunjena, brezmejna prostranost praznine in vedenja, obdarjeno z vseobsegajočo modrostjo 

in sočutjem, v svojem potencialu že vsebujoč vse pozitivne energije in kvalitete prebujenja. 

Individualno in socialno pogojene navade popredmetenja in oklepanja so zgolj skrile večino 

tega temeljnega potenciala. Zato za kultivacijo sočutja in modrosti ni potrebno proizvajati in 

krepiti novih stanj uma, kot je bilo mišljeno v tradiciji Theravade in nekaterih tradicijah 

Mahayane, temveč lahko zgolj pomagamo umu opustiti svoja nagnjenja k zablodi, da se lahko 

prirojena in brezpogojna moč brezmejnega sočutja in modrosti, to je Buda narava, spontano 

pokaže (Makransky 2012). 

 

3.1.2 Sočutje v kontekstu štirih vzvišenih stanj – Brahmavihara 

 

Znotraj budistične tradicije zavzema sočutje enakovredni prostor med štirimi vzvišenimi stanji, 

v paliju imenovanimi Brahma-vihara, poznanimi tudi kot »božanska prebivališča«. Gre za 

vzvišena stanja uma, podobna božjemu, in imenovana bivališča, ker naj bi postala prostor, kjer 

um trajno prebiva in kjer se čuti doma. Popolnoma bi morala prepojiti um in se brez kakršnih 

koli omejitev razširjati in zajeti vsa živa bitja (Nyanaponika Thera 2017). Ta stanja so ljubeča 

prijaznost, sočutje, radost in enakodušje. Priljubljeni budistični menih in učitelj Thich Nhat 

Hanh (1999, 170–175) predstavlja Brahmavihare kot štiri medsebojno odvisne vidike resnične 

ljubezni, ki so v sami naravi prebujenega človeka. Če naj bo vsaka izmed teh pristna, mora 

vsebovati v sebi ostale tri (Hanh 1999). Tako je sočutje »najbolj v polnosti uresničeno, ko je 

kultivirano v tesni povezanosti s sorodnimi držami ljubezni, radosti in enakodušja« (Makransky 

2012, 67). 

 

Ljubeča prijaznost (v sanskrtu maitri, v paliju metta) je kvaliteta uma in globoko občutena 

misel, ki hrepeni po tem, da bi vsa čuteča bitja bila deležna sreče in vzrokov sreče (Siegel in 

Germer 2012, 14; Hangartner 2013, 159). Običajno se v prakso ljubeče prijaznosti vstopa pred 
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prakso sočutja, ker je težko puščati srce odprto vpričo trpljenja, brez pristranskosti, obtoževanja 

ali izogibanja bolečini (Siegel in Germer 2012, 14). Sočutje varuje pred diskriminacijo, da to 

lahko zajame vsa živa bitja enako, brez selektivnosti, izključevanja in odpora (Nyanaponika 

Thera 2017). 

 

Ko ljubeča prijaznost objame vsa živa bitja enako, brez razlik, vrednoti njihov blagor in jim 

želi vse dobro, si tudi ne želi, da bi trpela – sočutje se tedaj pojavi spontano (Makransky 2012, 

66). V budistični meditativni praksi se predpostavlja, da ljubečo prijaznost in sočutje najprej 

razvijemo do sebe, preden se usmerimo k drugim bitjem. Najprej si moramo dovoliti hrepeneti 

po svoji blaginji in sreči, po svoji prostosti od trpljenja, po svojem prebujenju (Wallace 2010, 

130). Sočutje varuje ljubečo prijaznost in radost pred pozabo, da uživata in razdajata zgolj 

začasno in omejeno srečo in da istočasno v svetu obstajata tudi neizmerno trpljenje in nesreča, 

ki se bosta ponavljala znova in znova, dokler ne bodo s prebujenjem odstranjeni izvori tega 

trpljenja. Ljubezen in radost prizemljujeta in preprečujeta, da se ne spremenita v stanji 

samozadovoljstva in ozkosrčne sreče (Nyanaponika Thera 2017). Vzvišeno stanje enakodušja 

pa sočutje ščiti pred hladnim ravnodušjem in brezbrižno izolacijo. Vedno znova ga vabi k 

aktivnemu udejanjanju v svetu, da se okrepi, dokler ne doseže svoje popolnosti (Nyanaponika 

Thera 2017). 

 

Ljubeča prijaznost in sočutje do čutečih bitji v nas naravno vzbudita radost (v paliju in sanksrtu 

mudita) ob svoji in njihovi sreči ter blagostanju (Makransky 2012, 66): »Naj so vsa čuteča bitja 

deležna radosti in razcveta, naj se njihova dobrobit neprenehno povečuje.« (Hangartner 2013, 

159) Radost ščiti sočutje, da ga ne bi trpljenje sveta popolnoma prevzelo. Blaži napetost uma 

in pomirja bolečino sočutnega srca. Preprečuje melanholično tuhtanje in jalovo sentimentalnost 

(Nyanaponika Thera 2017). 

 

Enakodušje (v sanskrtu upeksha) je kvaliteta, ki daje ljubezni občutek nenavezanosti, 

nepristranskosti, uravnoteženosti in opuščanja (Hanh 1999, 174). Izraža se v želji: »Naj so vsa 

čuteča bitja vsepovsod deležna dobrobiti in razcveta.« (Hangartner 2013, 159) Sočutje je pod 

okriljem enakodušja oskrbljeno z uravnoteženim, mirnim in neomajnim pogumom, da se lahko 

vedno znova sooča s trpljenjem in nesrečo. Sočutno delovanje vodi z modrostjo in potrpežljivo 

predanostjo (Nyanaponika Thera 2017). Varuje ga pred vzvišenostjo in pomilovanjem 

(Makransky 2012, 66).  
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4 SOČUTJE – USMERJENO K SEBI 

 

 

Ko smo v prvem delu naloge izostrili konstrukt sočutja, smo ga namenoma opazovali predvsem 

v bolj znani izkušnji usmerjenosti sočutja k drugim ljudem. Budistična bolj kontemplativna 

perspektiva je zatem povečala občutljivost do konstrukta sočutja kot brezmejne in brezpogojne 

kvalitete uma in kot vidika ljubezni, ki se poraja iz zavedanja medsebojne povezanosti vseh 

živih bitji in si konkretno prizadeva za uresničevanje njihovega blagostanja. Predvideli smo, da 

se bo tako lažje posvetiti raziskovanju sočutja, ko je to usmerjeno k nam samim, saj je izziv 

prepoznavanja lastnega trpljenja in bolečine velikokrat spregledan ali zavrnjen, ker iz različnih 

razlogov morda nimamo potrebnih kapacitet za sočutno ravnanje z lastno čustveno bolečino in 

se nam zdi soočanje z njo preveč ogrožajoče. Izbira, da ostanemo odprti za zavedanje lastnega 

trpljenja, pa ni mazohistično prizadevanje, saj se za to ne odločamo zaradi samega trpljenja. 

»Sočutje ne pomeni sedenja v mrzli, umazani vodi življenja, tako da lahko 'čutiš svoje občutke' 

ali 'si sprejemajoč.'« (Tirch, Schoendorff in Silberstein 2014, 52) Sprejemanje lastnega trpljenja 

je v službi sočutne motivacije, ki obsega pripravljenost za stik z bolečino in čutenje bolečine 

ter aktivno delovanje v smeri lajšanja trpljenja in povečevanja blagostanja (Tirch, Schoendorff 

in Silberstein 2014, 52). Samo na ta način nam sočutje omogoča čustveno varnost, da se lahko 

jasno in brez obsojanja zazremo vase, bolj točno prepoznamo in razumemo škodljive vzorce 

misli, občutkov in vedenja ter se iz nežne skrbi zase motiviramo v smeri rasti in želene 

spremembe (Neff 2003, 85–101). 

  

4.1  Vzajemnost sočutja do sebe in drugih 

 

»Sočutje je isto, najsi ga namenjamo sebi ali drugim ljudem,« zatrjuje Kristin Neff (2015, 8). 

Vključuje iste kvalitete kot sočutje do drugih in primarno zahteva, da si dovolimo prepoznati 

svojo čustveno bolečino ter si pustimo, da se nas dotakne, nas gane (Neff 2015, 10). Thupten 

Jinpa (2015) v svoji zadnji knjigi o sočutju Neustrašno srce predstavlja lastno ranljivost kot 

dar, ki nam omogoča, da lahko razumemo druge. Sočutje omogoča in vsebuje spoštovanje te 

ranljivosti pri sebi in drugih ter s tem zavedanje in negovanje občutja medsebojne povezanosti 

v tej ranljivosti (Jinpa 2015). »Bolj kot se naučimo ostajati v stiku s svojim trpljenjem, bolj se 

bomo lahko povezali z drugimi ljudmi. In obratno, ko se svojega trpljenja ne zavedamo in 
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gojimo do njega odpor, izgubimo skupna tla, ki nam omogočajo povezati se z drugimi in zanje 

skrbeti. Tedaj še bolj trpimo.« (Jinpa 2015, 131) Sočutje do sebe je tako v neizogibni relaciji 

do sočutja, ki ga naklanjamo drugim. V priročniku vedenjske terapije sprejemanja in predanosti, 

ki je namenjen predstavitvi integracije sočutja v ACT, je zmožnost sočutne skrbi predstavljena 

v odvisnosti od zmožnosti sprejemanja sebe in drugih (Tirch, Schoendorff in Silberstein 2014, 

xvi):  

 

»Oseba z dobrimi zmožnostmi zavzemanja perspektive in empatije bo čutila bolečino, 

ko bo priča bolečini drugih. To pomeni, da če naj zavrnem skrb do tebe, ko si v 

bolečini, moram zavrniti svoje lastne občutke; da sem nesočuten, moram biti 

nesprejemajoč. Sočutje in sprejemanje sta dva vidika istega pojava. Ni mogoče, da bi 

bil resnično sprejemajoč do sebe kot do človeškega bitja, če zavračam tebe kot 

človeško bitje. Na podoben način ni mogoče, da sem resnično sočuten do tebe, če sebi 

ne naklanjam sočutja.«  

 

Neff navaja (citirano v Neff 2003, 91), da Ellis opisuje brezpogojno sprejemanje sebe, ki ga v 

nalogi pripisujemo sočutju, kot tisto, ki ne ocenjuje oziroma meri naše vrednosti, temveč jo 

sprejema kot notranji vidik eksistence. Zato ne potrebujemo nobenega posebnega razloga, kot 

sta na primer občutka večvrednosti in zaslužnosti, za to, da si naklonimo sočutje. Sočutje 

prepoznava prizemljeno realnost medsebojne povezanosti in enakosti posameznika v človeški 

skupnosti – točneje v tem, da tako kot jaz tudi vsi drugi na nek način izkušajo bolečino in 

trpljenje ter hrepenijo po tem, da ne bi trpeli. V takšnem sočutnem intimnem stiku s seboj raste 

občutek socialne povezanosti in odgovornosti tudi do drugih. Kristin Neff ugotavlja, da je 

občutenje sočutja podobno občutenju odpuščanja – sebi in drugim odpuščamo neuspehe in 

šibkosti, sebe in druge v polnosti spoštujemo kot človeška bitja, z vsemi omejenostmi in 

nepopolnostmi, ter tako vse, vključno s seboj, sprejemamo v človeško skupnost (Neff 2003, 

85–101).  

 

4.2 Sodobne konceptualizacije sočutja do sebe 

 

Aktualne psihološke konceptualizacije sočutja povečini slonijo na terapevtskem delu s klienti 

z visokimi ravnmi samokritike in sramu. Sočutje do sebe je v terapije sprejeto kot čustveno 

pozitivni odnos do sebe, ki varuje pred negativnimi posledicami samokritike, izolacije in 
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ruminacije ter nasprotuje težnjam k narcizmu, samoljubju in samoponižujočem socialnem 

primerjanju (Neff 2003, 85–101). Največkrat je opisano s procesi čuječne pozornosti do 

trpljenja ali zavedanjem trpljenja, z razumevanjem in občuteno zaznavo trpljenja in njegovih 

vzrokov ter z motivacijo za odprtost do trpljenja z namenom in željo po njegovem lajšanju 

(Tirch, Schoendorff in Silberstein 2014, 8). V praktične namene naše raziskave bomo konstrukt 

sočutja do sebe razstavili na 4 načine tako, da bodo izpostavljeni specifični doživljajski vidiki, 

ki nam bodo v raziskovalnem delu služili kot oporne točke opazovanja procesov, udeleženih v 

pojavu sočutja. Predstavljajo jih ReSource model Tanie Singer in njenih sodelavcev, model 

vedenjske terapije sprejemanja in predanosti (ACT), model na sočutje usmerjene kognitivno 

vedenjske terapije (CFT) in model sočutja po Kristin Neff.  

 

4.2.1 Sočutje v ACT 

 

ACT spoznava, da je sočutje v samem jedru psihološke fleksibilnosti, h kateri stremi pri 

terapevtskem delu s klienti. Psihološko fleksibilnost definira kot »kontaktiranje sedanjega 

trenutka kot zavedajoče se človeško bitje, v polnosti in brez nepotrebne obrambe – kakršen je, 

in ne, kakršen pravi, da je – in vztrajanje v vedenju ali spreminjanje vedenja v smeri izbranih 

vrednot« (Hayes, Strosahl in Wilson 2012, 96–97). Hayes ponuja celo idejo, da je sočutje tudi 

edina vrednota, ki je notranja ACT-modelu psihološke fleksibilnosti. Sočutje v modelu ACT 

obsega zmožnosti: 

- pripravljenosti na to, da izkušamo težavna čustva; 

- čuječnega opazovanja misli, ki nas vrednotijo, sramotijo ali neprijetno vznemirjajo, pri 

čemer ne pustimo, da vodijo naše vedenje ali vladajo našim stanjem uma; 

- bolj polne udeleženosti in udejstvovanja v življenjskih izzivih s prijaznostjo do sebe in 

samovalidacijo; 

- fleksibilne menjave perspektive v smeri širšega, transcendentnega občutka »selfa« 

(Neff in Tirch 2013, 97).  

 

Tako se pojavlja nov koncept sočutne fleksibilnosti, ki opisuje »zmožnost kontaktiranja 

sedanjega trenutka v polnosti kot zavedajoče se in čustveno odzivno človeško bitje s sledečimi 

kvalitetami: 

- občutljivostjo do prisotnosti trpljenja v sebi in drugih, 

- motivacijo za lajšanje in preprečevanje človeškega trpljenja v sebi in drugih, 
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- vztrajnim prilagajanjem na konkurenčne in spreminjajoče se okoljske, čustvene in 

motivacijske zahteve ter predanostjo za vračanje pozornosti in virov k lajšanju in 

preprečevanju trpljenja v sebi in drugih, 

- zmožnostjo izvleči se iz pretiranega vpliva ocenjujočih, obsojajočih misli, 

- vzdrževanjem odprte in neobsojajoče perspektive do človeškega doživljanja in 

kultiviranjem potrebne in zadostne pripravljenosti za toleranco neugodja, s katerim se 

srečamo pri sebi in drugih« (Tirch, Schoendorff in Silberstein 2014, 43).  

 

4.2.2 Sočutje v CFT 

 

Paul Gilbert, glavni predstavnik CFT, je svoje treninge sočutja oblikoval z zavedanjem, da je 

prejemanje sočutja, bodisi od sebe ali drugih, podobno nežni skrbi, ki jo nudimo svojim 

bližnjim še zlasti v začetkih njihovega življenja, zato pripomore k občutku varnosti in 

pomirjenosti, ki sta potrebna ob soočanju z vidiki doživljanja, ki jih posameznik ocenjuje kot 

ogrožajoče. Gilbertova definicija sočutja in delo s sočutjem kažeta na dve osnovni psihologiji 

sočutja – psihologijo angažiranosti v trpljenju (ang. psychology of engagement) in psihologijo  

lajšanja in preprečevanja trpljenja (ang. psychology of alleviation and prevention) (Gilbert 

2014, 6–41). 

 

Psihologija angažiranosti obsega šest medsebojno odvisnih elementov: 

- skrb za lastno dobrobit kot motivacija in pripravljenost za to, da se s pozornostjo in 

skrbjo obrnemo k svojemu trpljenju; 

- občutljivost pozornosti kot zmožnost, da nato svojemu trpljenju namenjamo pozornost; 

- simpatija kot zmožnost, da gojimo primerno čustveno reakcijo, ko smo v stiku s 

trpljenjem, ki je v zmožnosti ohranjanja čustvene povezave naklonjenosti in uglašenosti 

s trpljenjem;  

- toleranca distresa kot zmožnost toleriranja težavnega čutenja, s katerim prihajamo v 

stik; 

- empatija, ki se lahko pojavi za tem, ko smo zmožni ostajati v stiku s trpljenjem in 

tolerirati neprijetna čutenja, kot zmožnost razvijanja mentaliziranja in zavzemanja 

perspektive do različnih delov sebe (npr. sočutnega dela, jeznega dela, žalostnega 

dela…), da se približamo razumevanju svojega doživljanja; 
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- odsotnost sodbe kot pristopanje do celotnega procesa s sprejemanjem, brez kritike in 

sodb (Gilbert 2014, 27). 

 

Psihologija lajšanja in preventive trpljenja opisuje veščine, ki obsegajo motivacijo in predanost 

za dejansko prizadevanje v smeri lajšanja in preprečevanja lastnega trpljenja. Gilbert pravi, da 

sam namen sočutja brez modrosti vedenja, kako ga spremeniti v učinkovito delovanje, ni 

dovolj: 

- veščine pozornosti, ki so v posvečanju pozornosti temu, kar je podporno v trenutkih 

trpljenja (npr. trening pozornosti, kultivacije čuječnega zavedanja in preusmerjanja 

pozornosti); 

- kognitivne veščine, ki so v razmišljanju na načine, ki so za nas podporni (npr. trening 

kognitivne terapije v prevrednotenju); 

- vedenjske veščine, ki so v vedenju na načine, ki so za nas podporni (npr. preko 

izpostavljanja strahovom, vaj v hvaležnosti, izvajanje koristnih opravil); 

- veščine čutenja, ki so v omogočanju ustreznega oz. potrebnega čutenja v trenutkih 

stiske;  

- veščine imaginacije in meditacije, ki služijo spodbujanju določenih čustvenih sistemov 

(npr. občutja pripadnosti, samozavesti ...); 

- senzorne veščine, ki spodbujajo regulacijo čustev in sočutja (npr. uporaba dihalnih vaj, 

tona glasu, drž obraza in telesa za proizvajanje podpornih fizičnih stanj) (Gilbert 2014, 

28).  

 

4.2.3 ReSource model sočutja 

 

Model ReSource je rezultat raziskovalne študije metod mentalnega treninga Vzhoda in Zahoda 

v istoimenskem projektu (https://www.resource-project.org) Inštituta za humanistično in 

nevroznanost Maxa Plancka, ki so ga izvajali med letoma 2012 in 2016 v Leipzigu in Berlinu 

pod vodstvom prof. dr. Tanie Singer. Po tem modelu sočutje lahko kultiviramo tako, da 

izgrajujemo vire na različnih področjih (npr. kognitivnem, afektivnem, motivacijskem, 

socialnem), hkrati pa na ta način ne pridobivamo popolnoma novih veščin, temveč je kultivacija 

bolj process, s katerim prodremo do kvalitet in dispozicij, ki so že prisotne v nas (torej virov 

sočutja) (Bornemann in Singer 2013, 180). ReSource model razlikuje med tremi procesi, ki 

skupaj soustvarjajo sočutje. Uvrščajo se na področja prisotnosti, afekta in perspektive.   
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4.2.3.1 Prisotnost 

 

Prisotnost predstavlja temelj in predpogoj za razvijanje drugih dveh vidikov sočutja. 

Imenujemo jo lahko tudi prisotnost duha, ker predstavlja zmožnost ohranjanja zavedanja v 

dogajanju danega trenutka in neprestanega namernega in voljnega vračanja kvalitete pozornosti 

vanj. Zmožnost zavestne prisotnosti v gibanju našega uma (še zlasti med mislimi o preteklosti 

in prihodnosti) in v delovanju telesa vzpostavlja način naše prisotnosti v zunanjem svetu in 

razpoložljivosti za potrebe zunanjega sveta (Bornemann in Singer 2013, 178–191). 

 

Pozornost je prva bistvena sestavina prisotnosti, in sicer v zmožnosti kontrole in stabilizacije 

pozornosti. Pozornost usmerjamo v dani trenutek in jo tu ohranjamo, medtem ko ves čas 

spremljamo, kje se pozornost nahaja. Tako se zavedamo tudi odstopanj med svojo namero in 

dejansko aktivnostjo uma ter ta odstopanja odpravljamo s ponovnim voljnim usmerjanjem 

pozornosti tja, kamor smo se jo namenili usmeriti (Bornemann in Singer 2013, 178–191). 

 

Interoceptivno zavedanje ali notranje-telesno zavedanje je druga bistvena sestavina 

prisotnosti. Zahteva obrat pozornosti od zunanjih dogodkov k notranjemu telesnemu dogajanju 

v organih, dihu, mišicah ipd. V nasprotju z mislimi, ki se pripenjajo v preteklost, prihodnost ali 

daljne kraje, se telesno dogajanje vedno odvija tukaj in zdaj. Uglaševanje s svojim telesom zato 

podpira našo prisotnost v dejanskem dogajanju trenutka, hkrati pa nam z boljšim zavedanjem 

telesnih občutkov omogoča tudi večje zavedanje in bolj točno prepoznavanje svojih čustev in 

čustev drugih, kar je za sočutje neobhodno potrebno (Bornemann in Singer 2013, 178–191).   

 

4.2.3.2 Afekt 

 

Področje afekta sestavljajo tri veščine: generiranje dobrohotnosti in topline, sprejemanje 

težavnih čustev in prisotnost z njimi ter generiranje prosocialne motivacije (Bornemann in 

Singer 2013, 178–191).  

 

»Odpiranje srca« v ReSource modelu predstavlja zmožnost generiranja občutkov ljubezni, 

topline in dobrohotnosti ter odpiranja zanje v smeri do sebe in do drugih. To je dimenzija 

čutenja do sebe in drugih, ki smo jo v nalogi doslej že omenjali. Zmožnost odpiranja srca je 

verjetno povezana z aktiviranjem biološko prirojenega sistema skrbi za potomstvo ali 
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afiliativnega sistema, katerega mehanizmi zagotavljajo, da je ta skrb sama po sebi nagrajujoča 

in prijetna. Ta sistem je osnova navezanosti, najprej med skrbnikom in dojenčkom ter pozneje 

med oblikovanjem in ohranjanjem čustvene vezi med partnerjema.  Prav tako se delovanje tega 

sistema lahko razširi k prijateljem in celo k neznancem, tako da do njih izkušamo občutke 

povezanosti, zaupanja, topline in dobrohotnosti ter se s strani njihove prisotnosti čutimo 

blagodejno pomirjeni (Bornemann in Singer 2013, 178–191).  

 

Sprejemanje čustev je strategija čustvene regulacije, ki se precej razlikuje od ostalih strategij, 

kot so distrakcija, potlačevanje ali reinterpretacija. Slednje se vpričo trpljenja drugega celo 

izkažejo kot neetične, saj zmanjšujejo našo pripravljenost za pomoč. Ko se soočamo z lastnim 

trpljenjem, delujejo proti naši sočutni želji, da bi bili polno prisotni v realnosti, ter zmanjšajo 

zmožnost konstruktivnega pristopa k izvorom našega trpljenja (Bornemann in Singer 2013, 

178–191). Pri sočutnem načinu soočanja s težavnimi čustvi gre bolj za »sprejemajoče, 

nereaktivno zavedanje čustva« (Bornemann in Singer 2013, 183) – to je »čuječno zaznavanje 

in sprejemanje čustva in obrat k čustvu na radoveden in skrben način« (Bornemann in Singer 

2013, 183). Ob hkratni aktivaciji sistema skrbi, to je občutkov topline in pozitivne skrbi do 

trpečega, je ta čustvena strategija še okrepljena, saj ti občutki pri procesiranju negativnih čustev 

služijo kot signali varnosti. Ta vidik je pomemben tudi za delo z ovirami, ki blokirajo sočutje 

(Bornemann in Singer 2013, 178–191).  

 

Prosocialna motivacija je neposredno povezana z aktivacijo sistema skrbi, ki neguje z občutki 

topline, dobrohotnosti, pomirjanja. Sistem skrbi poleg afektivnega angažira tudi motivacijski 

vidik, in sicer v smeri pripravljenosti za sočutno ter prosocialno delovanje s ciljem lajšanja in 

preprečevanja trpljenja (Bornemann in Singer 2013, 178–191).  

 

4.2.3.3 Perspektiva 

 

ReSource model kognitivno področje sočutja opisuje kot perspektivo, ker je zavzemanje 

perspektive do notranjega in zunanjega sveta bistvo vseh njegovih treh komponent. To je 

metakognicije, zavzemanja perspektive do »selfa« in zavzemanja perspektive drugih. Vse 

zahtevajo »sposobnost zavzemanja določene distance do dogodkov in kognitivnemu sistemu 

prispevajo 'fluidnost'; zahtevajo, da se posameznik loči (ang. detach) od navidezne realnosti 

danega trenutka in privzame alternativno perspektivo« (Bornemann in Singer 2013, 186).  
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Metakognicija v okviru tega modela predstavlja »zavedanje procesov samega mišljenja in 

privzemanje določene perspektive do njih« (Bornemann in Singer 2013, 186). V jeziku na 

čuječnost usmerjenih vedenjskih terapij zajema pomene kognitivne defuzije, kontekstualizacije 

misli in neistovetenja z mislimi. Sočutje opazuje misli kot »naravne dogodke« znotraj nas, kot 

zgolj enega izmed drugih notranjih in zunanjih dogodkov, kot so telesni občutki, čustva, 

zaznave zvokov, vonja, ljudje okoli nas ipd. Misli opazuje kot bežne, minljive dogodke, ki jih 

ni mogoče istovetiti z nami samimi (Bornemann in Singer 2013, 178–191). Metakognitivni 

vidik prispeva k preprečevanju avtomatičnega odzivanja na pričujoče misli in tako nudi 

individuumu več svobode, uvida in jasnosti pri odločanju v prid skrbi zase in za druge. 

 

Zavzemanje perspektive do »selfa« je tisti bolj igrivi in naivno radovedni del sočutja v 

ReSource modelu. Sprašuje se o ustaljenem razumevanju »selfa« kot neodvisne, enotne in 

trajne entitete. Pozoren je do procesa, na katerega se občutek »selfa« izgrajuje, opaža različne 

vidike »selfa« in je odprt tudi za doživljanje odsotnosti »selfa«. Želi si večje fleksibilnosti v 

izgrajevanju konstruktov »selfa« in povezanosti s tistimi bolj »zdravimi« idejami o »selfu«. 

Temu vpraševanju se je pridružila tudi nevroznanost, ki »self« razume bolj kot občutek 

vzajemnega delovanja mnogih na široko lociranih možganskih področji. Avtorji modela 

naštejejo zgolj nekaj potencialnih in koristnih posledic takšne perspektive: 

- Zavedanje soodvisnega konstruiranja »selfa« v smislu zavedanja vpliva, ki ga imajo 

drugi na naše misli in občutke, je povezano s tesnejšimi odnosi in več prosocialnega 

vedenja. 

- Zavedanje kompleksnosti samopodobe v smislu opažanja notranjega spreminjanja in 

raznolikosti je povezano z zaščito pred depresijo in s stresom povezanimi motnjami. 

- Zmanjšanje identifikacije z določenimi aspekti »selfa« nasprotuje egoizmu in narcizmu 

(Bornemann in Singer 2013, 178–191). 

 

Zavzemanje perspektive drugih, ki smo jo v nalogi že omenjali v pojmih teorija uma, 

mentaliziranje ali kognitivno zavzemanje perspektive, tudi v tem modelu pomeni zmožnost 

razumevanja mentalnih stanj drugih (to je prepričanj, misli, namer, pogledov). Kognitivno 

zavzemanje perspektive ne vključuje veliko čutenja, tako kot to velja za afektivni vidik empatije 

oz. razumevanja drugega, pri katerem posredno čutimo čustveno stanje drugega. Kognitivni 

vidik empatije je še zlasti pomemben, ko so drugi od nas močno drugačni (npr. po spolu, 

starosti, kulturi), saj preprečuje projekcijo naših lastnih čustvenih stanj na druge. Omogoča 
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nam, da se distanciramo od lastne izkušnje in bolj jasno in točno razumemo izkušnjo (občutke, 

misli, vrednote) in potrebe drugega (Bornemann in Singer 2013, 178–191). 

 

4.2.4 Model sočutja Kristin Neff 

 

Verjetno najbolj prevladujoč model sočutja v klinični psihologiji ta trenutek je model sočutja, 

usmerjenega k sebi, ki ga je oblikovala Kristin Neff. Model vsebuje tri komponente, ki so 

različno doživeti, hkrati pa medsebojno povezani in soodvisni vidiki sočutja, od katerih vsak 

vidik vsebuje tudi oba druga. To so vidiki, ki smo jih posredno doslej že omenjali – vidik 

čuječnosti (proti pretirani identifikaciji), vidik prijaznosti do sebe (proti samoobsojanju) in 

vidik skupne človeškosti (proti izolaciji), ki jih Neff v trenutkih trpljenja zaobjame v kratko 

izpoved sočutja sebi: »To je trenutek trpljenja. Trpljenje je del življenja. Naj bom prijazen/-na 

do sebe. Naj si naklonim sočutje, ki ga potrebujem.« (Neff 2012, 81) Christopher Germer 

(2009), s katerim je Kristin Neff oblikovala osemtedenski trening veščin sočutja do sebe, pravi, 

da nas Neffine komponente sočutja usmerjajo v nasprotno smer kot naši instinktivni odzivi 

stresa, ki jih običajno prepoznamo v odzivih boja, bega in otrplosti. Ko jih prenesemo na naše 

mentalno in čustveno delovanje, postane boj samokritika, ki jo nadomestita razumevanje in 

prijaznost do sebe, beg postane samoizolacija, ki jo nadomesti občutek povezanosti z drugimi 

v izkustvu trpljenja, in otrplost postane absorpcija vase, ujetost v lastnih mislih, ki jo nadomesti 

uravnoteženo zavedanje misli in občutkov brez identifikacije z njimi (Germer 2009).  

 

4.2.4.1 Čuječnost 

 

Čuječni vidik sočutja, kot ga opisuje Neff, je notranji konceptu sočutne fleksibilnosti v ACT, 

prav tako je lasten treningu sočutja v CFT v psihologiji angažiranosti, neposredno pa smo ga 

opisovali tudi v ReSource modelu sočutja s procesi prisotnosti. Neff trdi, da ni mogoče, da smo 

sočutni do tistega, česar ne čutimo, se ne zavedamo in ne sprejemamo. Še zlasti težko je 

prepoznati svojo bolečino in trpljenje in biti sočuten do sebe v tistih trenutkih, ko bolečino 

povzroča naše nedoseganje idealov, ki smo jih zase sprejeli, ali pa občutki krivde, osamljenosti, 

nevrednosti in nezadostnosti. Tedaj našo pozornost hitro absorbirajo naše zaznane napake, um 

se raje osredotoči na neuspeh kot na bolečino, ki jo je ta povzročil. Zato nam zmanjka potrebne 

distance, mentalnega prostora in perspektive, da bi prepoznali čustveno bolečino, ki jo takšni 

občutki nepopolnosti sprožajo, ter se nanjo odzvali s sočutjem (Neff 2012, 2015). Neff opisuje 
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čuječnost kot »uravnoteženo stanje zavedanja, ki se izogiba ekstremoma pretirane identifikacije 

in disociacije z doživljanjem in v katerem jasno vidimo in sprejemamo mentalne in čustvene 

fenomene, kot se pojavljajo« (Neff 2003, 88). Čuječni um »popolnoma zrcali to, kar se dogaja, 

brez izkrivljenj« (Neff 2015, 85), saj so v tem sprejemajočem stanju uma posameznikove misli 

in občutki opazovani kot to, kar so, kot tok notranjih dogodkov brez vrednotenja, ki temelji na 

naknadni interpretaciji teh dogodkov glede na to, kako vplivajo na posameznikov koncept o 

sebi (tj., kaj to zame pomeni) (Neff 2012, 2015). V tem smislu je čuječnost prostorno in 

fleksibilno stanje uma, ki ni navezano na nobeno določeno stališče ali idejo o sebi, ki se ne 

istoveti z mislim ali občutki in zato zagotavlja možnost bolj jasnega razumevanja svojega 

doživljanja, takšnega kot je (Neff  2012, 2015). S tem zagotovi tudi prostor za prijazno skrb in 

prostor za vključitev zavedanja tudi drugih, ki si na tak ali drugačen način z nami delijo 

ranljivost človeškosti (Neff  2012, 2015).  

 

4.2.4.2 Prijaznost do sebe 

 

Neff pravi, da »ko razvijemo navado prijaznosti do sebe, postane trpljenje priložnost, da znotraj 

sebe izkusimo ljubezen in nežnost« (Neff 2015, 60). Ko trpimo in smo sočutni do sebe, 

prepoznavamo: »Da, boli. Vendar istočasno čutim tudi ljubečo skrb. Sem tisti, ki pomirja, in 

tisti, ki potrebuje pomiritev. Obstaja več kot zgolj bolečina, ki jo čutim ta trenutek, saj sem tudi 

srčen odziv na to bolečino.« (Neff 2015, 50) Ali povedano drugače, zavestna izbira sočutja 

deluje kot strategija čustvene regulacije, saj brez da bi zanikala prisotnost trpljenja in preko 

ohranjanja empatičnega stika z realnostjo trpljenja posamezniku omogoči, da trpljenju navzlic 

generira in izkuša pozitivna čustva dobrohotnosti, pozitivne skrbi, topline in s tem motivacijo 

za samopomoč (Klimecki, Ricard in Singer 2013, 272–287; Engen in Singer 2015, 1291–1301). 

Prijaznost po eni strani pomeni opustitev neprestanega samoobsojanja in samokritike, saj 

sočutni prepoznava in sprejema realnost, da je doživljanje občutkov nezadostnosti, neuspeha in 

težav neizogiben del življenjske izkušnje in da ne moremo vedno dobiti in biti tisto, kar si 

želimo (Neff 2012). Po drugi strani pa prijaznost do sebe pomeni tudi aktivno tolažbo, saj ko s 

pomočjo čuječnega zavedanja jasno vidimo svoje težave in pomanjkljivosti brez obsojanja, 

lahko bolj učinkovito ukrepamo in se podpremo tam in tako, kot potrebujemo. Seveda bo 

stopnja čustvene varnosti, ki si jo tako ustvarjamo, razširila meje samosprejemanja in zmanjšala 

negativni vpliv čustvenega distresa, s čimer bo mogoče ohranjati bolj uravnoteženo zavedanje 

lastnih misli in čustev »brez bežanja od njih ali bežanja z« njimi (Neff 2003, 89). In spet, ko 
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»self« ne bo tako strogo obsojen in bo egocentrično samozavedanje (ang. self-consciousness) 

manjše, bo občutek izolacije v trpljenju manjši in občutek medsebojne povezanosti večji (Neff 

2003, 85–101).  

 

4.2.4.3 Skupna človeškost 

 

Glede na Neff (2003, 2015, 2012) je sočutje, usmerjeno k sebi ali k drugemu, relacijsko 

izkustvo, ki kaže na bistveno vzajemnost v izkustvu trpljenja. Prepoznava in sprejema dejstvo, 

da smo vsi ljudje povezani v skupnem človeškem stanju nepopolnosti in ranljivosti. Neuspeh, 

zmotljivost, občutke nezadostnosti in razočaranja sprejme kot del skupne izkušnje vseh ljudi in 

tako trenutke trpljenja spreminja v trenutke zavedanja medsebojne povezanosti in skupnosti 

namesto v trenutke izolacije, ločenosti in osamljenosti. Občutek pripadnosti in lastne vrednosti 

sočutje utemeljuje v preprostem prepoznavanju dejstva, da smo ljudje in nam ne glede na naše 

pomanjkljivosti in neuspehe ta človeškost nikoli ne more biti vzeta, saj nas nepopolnost še bolj 

potrjuje v človeški skupnosti. Perspektiva skupne človeškosti zato poveča zmožnost 

uravnoteženega zavedanja svojega doživljanja, razoseblja izkustvo trpljenja, zmanjšuje 

identifikacijo z njim in zmanjšuje stopnjo samoobsojanja in samokritike. Prav samokritika in 

ostre samoobsodbe so tiste, pravi Neff (2003, 2015, 2012), ki povzročajo občutek izolacije in 

ožijo našo perspektivo v tunelski vid, preko katerega zmoremo videti samo svoj pomanjkljiv in 

nevreden »self« – tedaj smo samo mi tisti, ki smo nezadostni in nepopolni, popolnoma ločeni 

od ostalih ljudi. Zanimivo je, da ko se obsojamo zaradi neke pomanjkljivosti, nekako 

predpostavljamo obstoj neke ločene, omejene, neodvisne in samostojne entitete, ki ji lahko 

pripišemo vse te neuspehe in jo zanje krivimo. Sočutje pa nasprotno vidi, da je naše doživljanje 

sebe neločljivo prepleteno z delovanjem drugih, z dogodki in mnogo dejavniki, v katere smo 

vpleteni. Sočutje tudi nasprotuje iluzornemu občutku moči in kontrole, ki si ju ljudje pogosto 

lastijo nad svojim doživljanjem in ki spodbujata občutke krivde, nemoči in še povečata moč 

samokritike. Globoko razumevanje kompleksnosti medsebojne povezanosti ljudi, dejavnikov, 

vzrokov in pogojev, trdi Neff (2003, 2015, 2012), omogoča sočutje do dejstva, da glede na 

danosti v življenju delujemo kolikor najbolje lahko. 
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4.3 Doživljanje sebe v sočutnem odzivu na trpljenje 

 

Kaj pravzaprav mislimo s tem, da sočutje naklanjamo sebi? Kdo je ta, ki trpi, in kdo je ta, ki je 

tedaj sočuten? Iz kakšnega občutenja sebe lahko vznika sočutje? Kako se percepcija sebe 

spremeni, ko se trpljenju približamo s sočutjem? Christopher Germer v svojem priročniku o 

praksi sočutja in čuječnosti piše, da je najbolj pomemben prispevek sočutja praksi čuječnosti v 

tem, da sočutje naklanja pozornost »selfu«, ki trpi – da je sočutje odprto za sprejemanje gosta, 

ki gosti občutke (Germer 2009, 92). Ta pogled bomo razburkali z budističnim učenjem 

nesebstva, ki prepoznava prisotnost občutka trpljenja, vendar v odsotnosti nekoga, ki trpi in si 

lasti bolečino. Sočutja po tem učenju nimamo do sebe, saj je »self« preveč nejasna in abstraktna 

kategorija, temveč imamo lahko sočutje samo do čutenja trpljenja in bolečine, ki je konkretno 

izkustvo. Zato naj tudi ne bi bilo razlike v sočutju do sebe ali drugih – ko je prisotno zaznavanje 

bolečine, ne glede na to, ali jo zaznavamo pri sebi ali drugih, je sočutje edini pravi odziv 

(Bodhipaksa 2013).  

 

4.3.1 Uvid v trpljenje 

 

Način, kako razumemo in sprejemamo trpljenje, je neločljivo povezan s tem, kakšen občutek 

in razumevanje sebe gojimo. Germer (2009) navaja enostavno formulo našega instinktivnega 

odziva na bolečino, v kateri je trpljenje rezultat kakršnega koli odpora oziroma prizadevanja, 

da bi se znebili bolečine, ki je v življenju neizogibna. »Trpljenje je fizična in čustvena napetost, 

ki jo dodajamo naši bolečini, plast za plastjo.« (Germer 2009, 16) V raziskavi bomo trpljenje 

opazovali kot pojav »kroničnega stresa nizke stopnje in negotovosti, ki sta povezana z 

upiranjem našemu trenutnemu doživljanju, ali s poskusi, da bi to, kar je nestalno spremenili v 

stalno« ter kot pojav, ki je »nasprotje čuječnega zavedanja sedanjega trenutka s sprejemanjem« 

(Morgan in Morgan 2005, 75). Ne bo nas toliko zanimalo kategoriziranje specifičnih, kliničnih 

vidikov trpljenja v določene psihopatologije, temveč bolj univerzalni, neklinični doživljajski 

vidiki trpljenja, ki se pojavljajo kot rezultat našega odnosa z eksistencialno realnostjo življenja. 

Čuječno zavedanje zato na tem mestu obravnavamo tudi kot sredstvo, s katerim prispevamo k 

razvijanju sočutja tako, da izboljšujemo kvaliteto uvida v načine, kako naš um ustvarja trpljenje, 

ko skuša na različne načine manipulirati s stalno spreminjajočim se poljem doživljanja. 

Opazovali bomo »ustaljene in prevladujoče težnje uma po zadrževanju in olepševanju prijetnih 

doživetji, po odrivanju neprijetnih doživetji, po poistovetenju z določenimi stanji in 
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nepriznavanju drugih ter po poskusih manipuliranja sveta z namenom, da bi se sami počutili 

bolje« (Morgan in Morgan 2005, 74). Pozorni bomo tudi do trpljenja, ki se ustvarja, ko 

prekinjamo stik s tokom trenutnega doživljanja tako, da bodisi popredmetimo čustvene 

dogodke, bodisi sprejemamo kognicije kot točne reprezentacije nas samih in sveta, pri čemer 

pride do t. i. kognitivne fuzije. Germer (2012, 98) piše, da se v izkušnji trpljenja ne samo 

počutimo slabo, temveč verjamemo, da smo slabi – »občutek jaza je zajet v trpljenje in ne vemo, 

kje se naša bolečina konča in naš jaz prične«. Čuječno zavedanje bo tisto, ki nam bo omogočilo 

razlikovanje med pojavljanjem samega dogodka in našim odzivom nanj, to je kvaliteto našega 

odnosa do dogodka, ki je ključen pri ustvarjanju trpljenja. Sočutje bo zavedanje polnilo z dobro 

voljo, ki bo ustvarila prostor za sprejemanje vseh občutkov, in nudilo pomiritev razdraženemu 

umu, da bo mogoče ponovno vzpostaviti uravnoteženo perspektivo in se s sočutno motivacijo 

usmeriti proti potrebnim spremembam (Germer 2009).  

 

4.3.2 Vprašanje »selfa« v sočutju 

 

Pokazali smo že, da je v kontemplativni budistični tradiciji sočutje neločljivo povezano z 

modrostjo. Kar budisti imenujejo modrost, je med drugim tudi prvoosebni uvid v 

nesubstancialno naravo »selfa« (v paliju anatta), ki je bistvenega pomena pri lajšanju trpljenja, 

saj je iluzija ločenega, trajnega »selfa« prepoznana kot primarni izvor psihološke stiske (Engler 

in Fulton 2012). Ne gre toliko za to, ali »self« obstaja ali ne, temveč bolj za spoznanje, da se 

občutek »selfa« pojavi, ko to pogoji podpirajo, in izgine, ko ni pogojev za to. V budistični 

psihologiji predstavlja »živet občutek 'mene' nekaj popolnoma izbirnega v procesu«, piše 

Olendzki (2012, 133). Občutek »selfa« kot zastopnika izkustva je ustvarjen v trenutkih 

poželenja, to je oklepanja ali zavračanja izkustva, in izgine v trenutkih sprejemanja izkustva z 

enakodušjem in nenavezanostjo (Olendzki 2012). »Self« ne najprej obstaja in se nato morda 

identificira z določenimi objekti in vidiki izkustva, temveč je oseba kot »self« z ločeno 

identiteto ustvarjena v aktu identifikacije z določenimi objekti in vidiki izkustva. Ko postane 

trenutek izkustva organiziran okrog reprezentacije »selfa« kot ločene, trajne, neodvisno 

obstajajoče entitete, tedaj se ta trenutek izkustva dogaja meni – ovrednoten je kot dober zame, 

če si ga želim, in kot slab zame, če si ga ne želim (Olendzki 2012). Nasprotno pa je anatta kateri 

koli trenutek izkustva, ki ni organiziran okrog reprezentacije »selfa« kot ločene, neodvisno 

obstajajoče entitete, to je trenutek izkustva, ki je lahko sprejet brez obsojanja glede na to, ali je 

zame želen ali neželen. Iz perspektive anatte naj bi bilo potem mogoče do vseh vidikov izkustva 
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vzpostaviti odnos pristne in spontane radovednosti ter sočutja, ki ne skušata ničesar popraviti 

ali spremeniti. V takšnem zavedanju naj bi tudi ugotovili, da ne postanemo sočutni, temveč 

zgolj odkrijemo, da je sočutje že v nas, in se lahko manifestira vsakokrat, ko opustimo 

identifikacijo z določenimi objekti in vidiki izkustva (Engler in Fulton 2012).  

 

Germer pravi, da je ironično, vendar potrebujemo »self«, če naj napredujemo na poti sočutja 

do sebe. »Če ni nobenega, ki bi čutil bolečino samokritike ali samoizolacije, potem sprememba 

ne bi bila mogoča.« (Germer 2009, 97) Zato je sočutje, pravi, oblika sprejemanja osebe, katera 

čuti bolečino, je »sprejemanje sebe, medtem ko smo v bolečini« (Germer 2009, 98). To lahko 

razumemo tudi kot sprejemanje, da v tem trenutku izkušamo občutek »selfa« in ga sprejmemo 

kot občutek, kakršen se kaže v trenutnem izkustvu. »Kultiviramo prijazno, nežno držo do sebe 

– brez zavračanja ali poveličevanja, dokler ta ne trpi več in nima več razloga, da bi se 

uveljavljal.« (Germer 2009, 97) V ozračju varnega prostora, ki ga ustvari sočutje s svojim 

brezpogojnim sprejemanjem, se tog občutek »selfa« omehča in postane bolj fleksibilen, saj 

lahko opusti predstave o tem, kaj je in kaj bi moral biti, ki so mu doslej nudile občutek trhle 

varnosti in skrbele za njegovo psihološko preživetje. In manj sebe kot imamo za ščititi, lažje 

spoznamo, da prej ali slej postanemo vsi: mladi in stari, bistri in neumni, lepi in grdi, dobri in 

slabi, uspešni in neuspešni. Sočutje, usmerjeno k sebi, se tedaj lahko pokaže kot bistvena 

ponižnost (Germer 2009, 97).  

 

4.3.3 Self-kot-kontekst 

 

Običajno nas spremlja občutek »selfa« kot zgodbe, ki nam jo pripoveduje um, ki nas opisuje in 

vrednoti kot takšne ali drugačne, pri čemer sprejemamo vsebino psiholoških vsebin kot neko 

reprezentacijo tega, kar dejansko smo. Ta občutek »selfa« lahko imenujemo »jaz-kot-vsebina« 

(Neff in Tirch 2013; Tirch, Schoendorff in Silberstein 2014). Dokler smo zliti z mislimi, občutki 

in svojimi reakcijami nanje, jih ne zmoremo zares opaziti, spoznati in biti sočutni do njih, saj 

ni prostora, perspektive oziroma potrebne distance, ki bi to prepoznanje omogočala. V čuječni 

praksi in tudi psihoterapevtskem procesu je več pozornosti namenjene zavedanju občutka »selfa 

kot procesa« (Tirch, Schoendorff in Silberstein 2014), ko je pozornost namenjena 

spreminjajočemu toku doživljanja misli, občutkov, zaznav – še vedno je prisotno ukvarjanje z 

vsebino notranjih dogodkov, vendar na način opazovanja in opisovanja z manj vrednotenja. 

»Self« je tukaj že bolj sprejet kot doživljajski proces in ne toliko kot reificirana enota, 
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prepoznani so tudi posamezni dogodki v toku zavesti. Poglobljena praksa čuječnosti in sočutja 

pokaže še na en način doživljanja »selfa«, to je »selfa-kot-konteksta«. Stik s tem občutkom 

»selfa« pri sebi, pa tudi pri drugih, krepi sočutje, saj omogoča, da vzpostavljamo s svojimi 

izkustvi odnos nenaveznosti in neidentifikacije. Ta »self« obstaja kot tihi opazovalec, 

popolnoma nenavezan na katere koli doživljajske vidike notranjega in zunanjega sveta, ter iz 

trenutka v trenutek in vedno »zdaj« pričuje našemu doživljanju (Tirch, Schoendorff in 

Silberstein 2014). Včasih je imenovan tudi opazujoči jaz, transcendentni jaz, vedno pa ga 

doživljamo kot kontekst, znotraj katerega se pojavljajo naša izkustva, in medtem ko opazujoči 

jaz lahko opazi vse te vsebine zavesti, hkrati ni isto kot te vsebine (Neff in Tirch 2013). »Imamo 

misel, vendar smo več kot to izkustvo, prav tako kot imamo roke, vendar smo več kot zgolj 

naše roke. Čustva ne čutijo samih sebe, misli se ne opazujejo in fizična bolečina ne čuti sama 

sebe. Preko celotnega življenja lahko opazujemo prisotnost 'opazujočega jaza', pred katerim se 

vsa naša izkustva pojavljajo, obstajajo in sčasoma izginjajo.« (Neff in Tirch 2013, 96) Self-kot-

kontekst lahko razumemo tudi kot perspektivo »jaz-tukaj-zdajšnjosti«, v primeru sočutja je to 

perspektiva do svojega trpljenja, iz katere vidimo to izkušnjo kot preprosto del svoje človeškosti 

v nasprotju do drže, da so izkustva bolečih misli, občutkov in spominov nekaj, čemur se je treba 

izogniti, to spremeniti ali pred tem pobegniti (Dahl, Plumb-Vilardaga, Stewart in Lundgren 

2009, 85). Perspektiva je »točka gledišča, ki je postavljena v prostor in čas v odnosu do drugih 

točk gledišča« (Tirch, Schoendorff in Silberstein 2014, 28). Iz perspektive »jaz-tukaj-

zdajšnjosti« lahko na svoje trpljenje gledamo tako, kot bi gledali na trpljenje drugega, in si s 

tem zagotovimo manjši vpliv bolečih mentalnih in čustvenih dogodkov nad nami. Pustimo si 

biti ganjeni v tej izkušnji, da nas nagovori in spodbudi k podpori samega sebe brez samokritike, 

samoobsojanja in sramotilnih misli. Kot bistven vidik sočutja do sebe in drugih ter empatije je 

bilo fleksibilno zavzemanje perspektive izpostavljeno že v ReSource modelu. Prav tako pa 

fleksibilno zavzemanje perspektive aktivirajo tudi Neffine komponente sočutja do sebe, 

čuječnost, prijaznost do sebe in zavedanje skupne človeškosti. Ko se na primer zavedanje 

skupne človeškosti pojavi z zmožnostjo fleksibilnega zavzemanja perspektive, gre za premik iz 

ozkega fokusa na občutek posameznega narativnega jaza v perspektivo zavedanja sebe kot 

neločljivega dela celote človeštva (Tirch, Schoendorff in Silberstein 2014).  
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4.4  Motivacija in namera v praksi sočutja 

 

Delo na motivaciji za skrb zase in lajšanje svojega trpljenja je središčno na poti kultivacije 

sočutja. Za Thupten Jinpo (2015, 84) je za učinkovito prakso sočutja pomembno upoštevati 

proces uravnavanja naših motivacij in namer. V budistični psihologiji je motivacija »želja po 

delovanju, ki jo spremlja občutek cilja« (Jinpa 2015, 85). Je proces, ki »vzbudi, vzdržuje in 

regulira človeško (in živalsko) vedenje« (Jinpa 2015, 73). Je tisto, kar vzburja določeno 

delovanje. Odkriva jo vprašanje, zakaj nekaj počnemo, torej vprašanje po razlogu našega 

delovanja, in je kot taka lahko zato bolj ali manj zavestna (Jinpa 2015). Pri tem upoštevajmo, 

da je ciljno delovanje usmerjeno v prihodnost, k določenemu rezultatu, ki bo premostil razkorak 

med trenutnim, nezadovoljivim, in želenim, domnevno zadovoljivim stanjem. Prav tako se 

motivacija tudi krepi, ko je delovanje, ki ga poganja, nagrajeno, in tako poganja nadaljnje 

delovanje. Motivacija je tisti »zakaj« za namero, ki nas žene tudi dolgoročno. Namera pa je del 

sočutne prakse, ki je za Thupten Junpo vedno zavesten in ki nas podpira v smeri delovanja, v 

katero želimo iti (Jinpa 2015). V meditaciji čuječnosti in sočutja je namera praksa, ki govori o 

naši drži oziroma načinu biti v sedanjem trenutku. Namero zastavimo tako, da odraža naše 

vrednote, da nas vkorenini v zavedanje in predanost tistemu, kar je nam pomembno. Zato lahko 

usmerja našo pozornost v skladu z našimi vrednotami iz trenutka v trenutek in z njimi uravnava 

naše delovanje. Pomembno je spominjanje in oživljanje namere, ker nas ta povezuje s samimi 

seboj, ko nudi občutek smiselnosti in pomena lastnega življenja neodvisno od doseganja ciljev, 

hkrati pa nas osvobaja tudi navezanosti na določene rezultate naših prizadevanj (Moffitt 2011).  

Jinpa (2015) v duhu budistične psihologije predlaga, da motivacijo oziroma željo po sočutnem 

delovanju, ki jo spremlja občutek cilja, vzbudimo tako, da ustvarimo čustveno povezavo s 

sočutjem in tem, kar nam bo sočutje prineslo (tj. ciljem sočutnega delovanja). Naša vizija cilja 

nas navdihuje in privlači ter angažira kognitivno in čustveno dimenzijo motivacije – čustva 

lahko vključimo s kognitivnim raziskovanjem vrednosti in koristi, ki jo ima sočutje za nas (tj., 

kaj lahko pomeni zame to, da sem sočuten/-na do sebe; kaj mi prinaša sočutje takega, kar mi je 

pomembno; zakaj mi je vredno prizadevati si v tej smeri) (Jinpa 2015).  

 

Germer opisuje prakso sočutja kot nekaj, kar mora biti v osnovi doživeto kot prijetno ali pa to 

ni sočutje (Germer 2009, 229). Kot nekaj dobrega in prijetnega ga občutimo tedaj, ko ga 

prakticiramo z modrostjo. Zato bolj kot prakticiramo sočutje na tak način, bolj smo motivirani 

zanj – razvije se pozitivni cikel, v katerem se želja oziroma motivacija po lajšanju svojega 
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trpljenja krepi in poglablja vsakokrat, ko je praksa prijetno nagrajena (Germer 2009). Jinpa 

(2015) pravi, da lahko sčasoma z vztrajanjem v zavedanju in refleksiji motivacijo uravnamo z 

namero, ko med seboj povezujemo zavedanje cilja in razloge za prizadevanje za cilj, naša čustva 

o cilju in našo željo oziroma voljo za to, da cilj zasledujemo. Vseskozi je pri tem zelo 

pomemben proces neprestanega vzpostavljanja in spominjanja namere, ki naše sočutno 

prizadevanje prizemljuje in iz trenutka v trenutek konkretno aktualizira vizijo sočutja in 

blagostanja, ki smo si jo oblikovali. Ko v reflektiranje naših namernih prizadevanj (npr. 

poguma, da poskušamo, in predanosti, da nadaljujemo s prizadevanji) in njihovih rezultatov 

vedno znova in sproti vnašamo pristno veselje, ohranjamo motivacijo na dolgi rok in jo 

preobražamo v notranjo motivacijo, saj postaja sočutno prizadevanje prijetna dejavnost, ki nam 

je v užitek in tako nagrada že sama po sebi (Jinpa 2015).  

 

Z uravnavanjem motivacije in namere se čez čas naučimo prakticirati sočutje do sebe »ne zato, 

da bi se počutili boljše, temveč zato, ker se počutimo slabo« (Germer 2012, 101).  Germer dalje 

pravi, da je vsaka tehnika, ki jo prakticiramo z namenom, da ne bi čutili tega, kar čutimo v 

sedanjem trenutku, oblika odpora (in odpor ustvarja trpljenje), kot taka pa obsojena na propad 

– če naj praksa sočutja ostaja učinkovita, se mora postopno preobražati tudi naša »podtalna« 

motivacija in izčiščevati namera. Merilo naše prakse potemtakem ni toliko to, kako anksiozni 

ali depresivni se še vedno počutimo, temveč bolj to, kako smo pripravljeni in voljni čutiti na 

tak način. Germer (2009) trdi, da je v praksi sočutja sprejemanje edino zanesljivo merilo 

napredka, bolj kot naključna razpoloženjska nihanja, saj je sprejemanje edini dejavnik, ki je 

pod našo zavestno kontrolo. »Prakticiranje sprejemanja zato, da bi se znebili težave, ni 

sprejemanje« (Germer 2009, 11), saj izkustvo sočutja spremlja popolna opustitev težnje po 

upiranju čustvenemu neugodju. Sočutje je »polno sprejemanje osebe, bolečine in naših lastnih 

reakcij na bolečino« (Germer 2009, 33). Sprejemanje je zavestna izbira, vemo, kaj sprejemamo 

– sprejemamo prisotnost trenutnega doživljanja občutkov, misli, zaznav, takšno, kot je ta 

trenutek, nič več (Germer 2009). Ne pomeni, da toleriramo in sprejemamo vedenje, ki povzroča 

bolečino, temveč pomeni čustveno odpiranje temu, kar se dogaja v nas v sedanjem trenutku, 

četudi je to izkustvo nesprejemanja – preprosto prepoznavamo izkustvo bolečine, »da, boli«, in 

si podarimo sočutje, »ker boli«. 
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5 EMPIRIČNI DEL 

 
5.1 Nameni in cilji raziskave 

 

Glavni namen magistrskega dela je osvetliti tista izkustva udeleženk in njihova osmišljanja 

izkustev, ki jih je mogoče prepoznati kot podporo sočutju in izraz sočutja do sebe. Cilj je, da s 

pomočjo kvalitativne raziskave povabim udeleženke k bolj pozornemu opazovanju njihovega 

doživljanja in ravnanja vpričo neugodja oz. duševne vznemirjenosti. Ob večjem zavedanju 

neprijetnosti jih bom vabila k raziskovanju in eksperimentiranju z odzivi, ki izražajo več sočutja 

do neprijetnega doživljanja in njih samih. Posnetki vaj iz sočutja, oporne točke za raziskovanje 

doživljanja z refleksijo, fleksibilna struktura programa in končno sam intervju bodo služili cilju, 

da pridobim kar se da bogata in poglobljena poročila o doživljanju sočasne prisotnosti duševne 

stiske in sočutja do sebe. Preverjala bom, ali udeleženke kdaj doživljajo sočutje do sebe in 

kakšne pomene odkrivajo zase v izkustvu sočutja. Raziskala bom specifična ravnanja in 

izkustva, ki podpirajo sočutje in prisotnost sočutja izražajo. Hkrati nameravam tudi raziskati in 

analizirati pomene in povezave teh izkustev na način, da bom lahko prikazala kar se da 

predstavljiv »zemljevid« doživljanja sočutja teh udeleženk. Končno bom ugotavljala tudi, kaj 

se dogaja z občutkom »selfa« v procesu definiranja izkustva kot sočutja.  

 

5.2  Raziskovalna vprašanja 

 

1. Ali udeleženke kdaj doživljajo sočutje do sebe?  

2. Kaj jim pomeni to, da so do sebe sočutne? 

3. Kakšno doživljanje sebe podpira in izraža sočutje pri udeleženkah? 

4. Kaj soustvarja njihovo izkustvo sočutja do sebe? 

 

5.3 Metodologija 

 

Magistrsko delo je sestavljeno iz dveh delov, teoretičnega in empiričnega. Prvi del s pomočjo 

analize predvsem tuje strokovne in znanstvene literature postavlja raziskavi konceptualno 

teoretični okvir, iz katerega izhajajo raziskovalna vprašanja. Pomembno je zavedanje privzetih 

teoretičnih izhodišč, s katerimi stopamo v kvalitativno raziskavo in ki se z določenimi 

predpostavkami formulirajo v raziskovalnih vprašanjih, saj te predpostavke pri raziskovanju 
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nam in udeležencem usmerjajo pozornost in na neki način tudi določajo to, kaj nam bodo 

pridobljeni podatki povedali. Hkrati konceptualno teoretični okvir nudi tudi potreben temelj in 

orientacijo za strokovno učvrstitev spoznanj, pridobljenih s kvalitativno raziskavo.  

 

Metodologijo empiričnega dela predstavlja kvalitativni način raziskovanja, imenovan 

interpretativna fenomenološka analiza (ang. intepretative phenomenological analysis ali krajše 

IPA). Izbrala sem jo zaradi »konsistentnosti z epistemološko pozicijo raziskovalnih vprašanj« 

(Smith, Flowers in Larkin 2009, 46) in zaradi izziva, ki mi ga je predstavljala s svojimi 

filozofskimi izhodišči.  

 

5.3.1 Raziskovalni pristop: interpretativna fenomenološka analiza 

 

Kvalitativne raziskave se posvečajo raziskovanju kvalitete izkustev (Pietkiewicz in Smith 

2014). Interpretativna fenomenološka analiza (v nadaljevanju IPA) je pristop h kvalitativnemu 

raziskovanju, ki skuša razumeti »živeto izkustvo« določenega pojava pri udeležencih raziskave 

na način, da si prizadeva kar se da detajlno izraziti in raziskati pomene, ki jih udeleženci vtisnejo 

njim pomembnejšim življenjskim izkustvom (Smith, Flowers in Larkin 2009). Vodi jo 

zanimanje, kaj se zgodi, ko vsakdanji tok doživljanja oz. živetega izkustva prične pridobivati 

na za udeleženca posebnem pomenu (Smith, Flowers in Larkin 2009). Obenem se raziskovalec 

IPA zaveda, da se je osebnemu izkustvu udeleženca mogoče le približevati, ne pa ga zares 

doseči, saj ga lahko opazimo šele po tem, ko se je že zgodilo (Smith, Flowers in Larkin 2009). 

»IPA ima model človeka, ki je bitje ustvarjanja pomena, ki ga posameznik podeli izkustvu, ko 

to postane izkustvo, in pomena, ki potem predstavlja izkustvo samo.« (Smith, Flowers in Larkin 

2009, 33) To je pomembno izpostaviti in razjasniti zato, ker se magistrsko delo ukvarja z 

raziskovanjem izkustva sočutja do sebe, torej tega, kdaj neko izkustvo za udeležence postane 

prav izkustvo sočutja oz. kako je živeti to izkustvo sočutja.  

 

Pristop IPA je doslej najbolj poznan in uveljavljen v psihologiji, uspešno pa je že bil uporabljen 

v sorodnih raziskavah kot je ta na temo sočutja in čuječnosti. Utemeljen je v treh filozofskih 

področjih: fenomenološkem, hermenevtičnem in idiografskem (Smith, Flowers in Larkin 

2009). Raziskovalno delo magistrske naloge bo fenomenološko v poskusih, da bi se kolikor je 

mogoče približalo osebnemu izkustvu udeleženca, temu, kako udeleženec doživlja, da se 

sočutje pojavlja in izraža v njegovem izkustvu, in kaj je zanj to, kar dela izkustvo sočutja 



Kožuh, Patricija. 2018. »Izkustveni vidiki sočutja do sebe.« Magistrska naloga študijskega 

programa druge stopnje. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

32 
 

edinstveno in različno od ostalih izkustev (Smith, Flowers in Larkin 2009; Pietkiewicz in Smith 

2014). Zato si bo prizadevalo izražati izkustvo udeležencev v njim lastnih pojmih, kot ga oni 

dojemajo in o njem govorijo, namesto da bi izkustvo opisovalo in ga fiksiralo v neke vnaprej 

določene kriterije ali pretirano abstraktne kategorije izkustev (Smith, Flowers in Larkin 2009; 

Pietkiewicz in Smith 2014). Udeležence raziskave si bom prizadevala sprejemati kot 

strokovnjake za njihovo lastno živeto izkustvo sočutja in to izkustvo spoznavati preko njih. To 

bo zahtevalo, da vedno znova »postavljam v oklepaje« svoje predpostavke, predsodke, 

prepričanja in ideje o tem, kaj je zanje sočutje do sebe, ob tem pa kolikor je mogoče dopuščam, 

da njihova izkustva govorijo sama zase. Metoda IPA bo v tem smislu opisna, hkrati pa bom pri 

delu vedno znova skušala vzpostavljati in izražati tudi zavedanje, da je ta metoda v isti meri 

tudi interpretativna, tako s strani mene kot raziskovalca in tudi s strani udeleženca, saj v našem 

izkustvu ne obstaja noben pojav, ki ne bi bil v svoji pojavnosti tudi interpretiran (Pietkiewicz 

in Smith 2014). Če je hermenevtika teorija interpretacije, bo raziskovalno delo hermenevtično 

v zavedanju in delovanju iz zavedanja, da izkustva sočutja ne moremo spoznati v njegovi 

»abstraktnosti« oz. »čistosti«, saj naše opazovanje in spoznavanje izkustva, naša perspektiva, 

vedno izhaja iz naše neločljive vključenosti v svet, odnose in telesnost bivanja (Smith, Flowers 

in Larkin 2009). V priročniku IPA (Smith, Flowers in Larkin 2009, 37) je lepo rečeno: »Brez 

fenomenologije ne bi bilo ničesar za interpretirati; brez hermenevtike pa fenomen ne bi bil 

opažen.« Poročila udeležencev bodo tako odražala njihove poskuse osmišljevanja svojih 

izkustev, razumevanja pomena tega, kar se jim bo dogajalo preko njihove lastne specifične 

perspektive. Meni kot raziskovalki bo omogočen dostop do udeleženčevih izkustev zgolj preko 

njihovih poročil o pomenih, ki bodo predstavljali ta izkustva, in še to zgolj preko moje 

perspektive, »preko mojih, z mojim izkustvom informiranih leč« (Smith, Flowers in Larkin 

2009, 36). Kot raziskovalka moram stremeti k neki empatični poziciji, da razumem, kako je 

sočutje doživljati s perspektive udeležencev, da kolikor lahko osvojim kognitivni svet 

udeležencev in jezik, ki izraža njihova izkustva sočutja, pomen teh zanje. Hkrati pa moram ta 

njihova poročila o doživljanju sočutja preko interpretacije tudi prevesti, dekodirati njihov 

pomen, in jih »obogatiti« s svojim pomenom tako, da mi ta postanejo razumljiva (Pietkiewicz 

in Smith 2014). To je dvojna hermenevtika, pri kateri je udeleženčevo ustvarjanje pomena 

prvega razreda in raziskovalčevo ustvarjanje pomena drugega razreda: »Raziskovalec osmišlja 

udeleženca, ki osmišlja x.« (Smith, Flowers in Larkin 2009, 35) Kot raziskovalka se bom 

osredotočala na pomen, ki ga ima izkustvo sočutja do sebe za točno določenega udeleženca, in 

spoznavala pomembnost tega izkustva zanj. V tem smislu bo moja IPA-metodologija tudi 
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idiografska, ker bo predana podrobnemu raziskovanju posamičnega in ne splošnega. Vodilo jo 

bo zavedanje, da je izkustvo vedno »na edinstven način utelešeno, situirano in perspektivirano«, 

da je izkustvo vedno »pojav-v-odnosu« do nečesa in »ni lastnina posameznika samega po sebi« 

(Smith, Flowers in Larkin 2009, 29). Posamičnemu bo predana preko podrobne, poglobljene 

analize poročil in preko raziskovanja, kako je posamični izkustveni fenomen (tj. sočutje do 

sebe) doživet in razumljen s perspektive posamičnega udeleženca v določenem kontekstu 

(Smith, Flowers in Larkin 2009).  

 

5.3.2 Vzorec in udeleženci raziskave 

 

Zaradi idiografskega pristopa IPA je raziskava izvedena na majhnem vzorcu udeležencev. Za 

raven magistrskega dela je dovoljšen, obvladljiv in uporaben vzorec treh udeležencev, ker lahko 

tako razvijem podrobno analizo vsakega primera in raziščem relacije med njimi. Dobro je, če 

je vzorec izbran z namenom, da nam lahko zagotovi dostop do določene dragocene perspektive 

na izbran raziskovalni pojav, zato vzorec bolj kot populacijo predstavlja perspektivo (Smith, 

Flowers, Larkin 2009). 

 

V raziskavo so zato zajete tri osebe ženskega spola, udeleženke starosti 28, 36 in 45 let. Vzorec 

je bil izbran po ključu štirih glavnih kriterijev. Prvič, da imajo udeleženke zaključen osnovni 8-

tedenski tečaj čuječnosti. Drugič, da svojo prakso čuječnosti ocenjujejo kot redno že vsaj eno 

leto. Tretjič, da imajo lastno izkušnjo psihoterapije, bodisi osebno izkustveno ali/in edukativno. 

Četrtič, da jih tema sočutja bodisi pritegne ali jim je blizu in so pripravljene sodelovati v 

pripravljalnem programu. Predpostavljala sem, da bodo izbrani posamezniki zaradi 

pridobljenih kvalitet pozornosti preko treninga v čuječnem zavedanju lahko bolj bogato 

predstavili doživljajske vidike sočutja do sebe. 

 

Udeleženke sem k sodelovanju povabila preko elektronskega sporočila in telefonskega klica, v 

katerem sem jim posredovala informacije o svojih namenih in pričakovanjih, o vsebinskem in 

časovnem poteku raziskave. Udeleženke se niso odzvale zgolj s privolitvijo v sodelovanje, 

ampak so izrazile tudi motiviranost zaradi zanimanja, kako bo sodelovanje v raziskavi koristilo 

tudi njim.  
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5.3.3 Zbiranje podatkov 

 

»Najbolj primerna metoda zbiranja podatkov za IPA je tista, ki bo povabila udeležence, da 

ponudijo bogata, podrobna, prvoosebna poročila svojih izkustev.« (Smith, Flowers in Larkin 

2009, 35) Zato so v IPA najbolj zaželeni poglobljeni polstrukturirani intervjuji, ki so najbolj 

obvladljivi, omogočajo vzpostavljanje medsebojnega odnosa med raziskovalcem in 

udeležencem ter udeležencu »dajejo prostor, da razmišlja, govori in je slišan«  (Smith, Flowers 

in Larkin 2009, 56). Drugi predlagani način zbiranja podatkov so osebni dnevniki (Smith, 

Flowers in Larkin 2009, 56). Za namene tega raziskovalnega dela bodo uporabljeni oboji. 

 

5.3.3.1 Program raziskovanja sočutja 

 

Sodelovanje v raziskavi tega magistrskega dela za udeleženke v prvem koraku pomeni udeležbo 

v programu raziskovanja in razvijanja doživljanja sočutja do sebe. Namen programa zame po 

eni strani služi raziskovanju – je v pridobitvi pisnih poročil o razumevanju sočutja do sebe, ki 

je izkustveno, in je v tovrstni pripravi na raziskovalni intervju. Takšno pripravo si predstavljam 

kot potrebno za namene te raziskovalne naloge, saj program s svojo strukturo in vsebino 

udeleženke vabi k povečanju občutljivosti pozornosti do določenih vidikov doživljanja, v 

katerih se javlja možnost doživljanja sočutja do sebe – bodisi znotraj ali zunaj formalne 

meditativne prakse udeleženk. Predpostavljam, da je lahko izkustvo sočutja do sebe tako 

postopoma in vedno izraziteje privedeno v prostor opazovanja. Večja dostopnost tega izkustva 

opazovanju omogoči bolj podrobna in bogata doživljanjska poročila tako v dnevniku kot tudi 

pozneje v intervjuju. Vsebina programa zajema deset dni, v katerih so v določenem namernem 

zaporedju nanizane meditativne vaje, t. i. vaja »ljubeča naklonjenost«, vaja »trije koraki za 

sočutje«, vaja »sočutni prijatelj« in vaja »pisanje sočutnega pisma« (glej Priloga 2). Poleg 

aktivnosti izvajanja vaj program vabi tudi k zapisovanju refleksij posameznih vaj, nekakšnih 

dnevniških poročil, ki mi bodo služila v koraku analize raziskovalnega dela. Zaporedje in 

vsebina vaj deloma sledita že uveljavljenemu programu MBCL (ang. Mindfulness-Based 

Compassionate Living), ki sta ga oblikovala Erik van den Brink in Frits Koster, v večini pa sem 

strukturo in vsebino programa zasnovala sama iz svojih izkušenj s podobnimi programi. 

Program je udeleženkam izročen v pisni obliki kot skripta in v zvočni obliki s posnetki vodenih 

vaj, ki sem jih pripravila zanje. Udeleženke so v programu z moje strani vodene posredno – 

preko vsakodnevne vnaprej pripravljene strukture vaj, pisnega in zvočnega zapisa vaj in preko 
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smernic za pisanje refleksij. Udeleženke program izvajajo individualno in samostojno, že pred 

začetkom izvajanja pa sklenemo dogovor, da sem jim v celotnem času izvajanja na voljo z 

nudenjem kakršne koli podpore, ki bi jo morda potrebovale. Program namreč usmerja pozornost 

udeleženk tudi k neprijetnim temam in za katero od njih morda težje obvladljivemu doživljanju, 

kar zahteva od mene še posebno občutljivost do potreb udeleženk in tudi primerno odzivnost 

nanje – bodisi s pogovorom ali s fleksibilno prilagoditvijo aktivnosti. Namen programa je zame 

namreč tudi v tem, da pripomorem k vzpostavitvi okoliščin, tako s programom kot svojo 

podporo udeleženkam, ki bi bolj konkretno spodbudile sočutni odnos udeleženk do sebe ob 

soočanju z neprijetnim doživljanjem. Zavedam se namreč, da je tisto, kar naredi ta program 

program sočutja, predvsem odnos mene in odnos udeleženk do celotnega procesa in sebe v tem 

procesu, ne toliko vaje same po sebi.  

 

5.3.3.2 Intervju 

 

Intervju je opravljen v okviru osebnega srečanja z vsako udeleženko posebej, približno teden 

do dva po zaključku izvajanja programa. Intervjuji so s privolitvijo udeleženk snemani. 

Udeleženke so seznanjene s tem, da intervju ne ocenjuje njihovega izvajanja programa niti 

pravilnosti ali napačnosti njihovega doživljanja med programom, temveč da izkušnja programa 

služi kot izhodišče za nadaljnje raziskovanje doživljanja sočutja do sebe in morebitno 

poglobitev določenih, njim pomembnejših izkustev. Na vsakega od intervjujev se pripravim z 

osnovnim načrtom poteka in vsebine intervjuja, ki je za vse udeleženke enak (glej Priloga 1). 

Načrt me vodi pri oblikovanju vprašanj, pri prehajanju med splošnimi in specifičnimi temami 

ter mi daje določeno varnost v primeru soočanja z bolj občutljivimi temami ali lastno 

anksioznostjo med pogovorom. Intervju je zastavljen in izveden kot polstrukturiran intervju z 

odprtimi in ekspanzivnimi vprašanji. Pripravo na intervju predstavlja tudi seznanitev z vsebino 

dnevnikov udeleženk, ki so jih zapisale med programom, in izluščitev tem, ki jih prepoznam 

kot ponavljajoče, intenzivnejše in zanje pomembnejše. Med intervjujem se osredotočam tudi 

na za vsako udeleženko specifične teme iz dnevniških poročil. Ker želim izvedeti več o 

njihovem živetem izkustvu sočutja do sebe in ne iščem potrditve lastnega izkustva in 

predpostavk, se moram biti pripravljena kljub nekaterim že znanim informacijam (to je iz 

dnevnikov in študija literature) v pogovoru podajati v neznano, se odpirati nepredvidljivemu 

(Smith, Flowers in Larkin 2009) in istočasno ostajati v stiku s pristnostjo svoje radovednosti. 

»Namen intervjuja je podpreti in spodbuditi interakcijo, ki dopušča udeležencem, da povedo 
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svoje zgodbe, v svojih besedah« (Smith, Flowers in Larkin 2009, 57) in jim moram zato »nuditi 

dovolj manevrskega prostra, da vodijo intervju k 'sami stvari'« (Smith, Flowers in Larkin 2009, 

58). Vsak od intervjujev je zato izveden na malce drugačen način, vsi pa tako, da skušam v njih 

zajeti področja, ki jih raziskuje ta magistrska naloga. Udeleženke so pripravljene pripovedovati 

o svojih izkušnjah in jih z menoj precej sproščeno raziskovati. Oboji se zavežemo tudi k 

spoštovanju lastnih meja med pogovorom, kar zadeva razkrivanja intimnih izkušenj in tudi 

skrbi zase in svoje potrebe med pogovorom – kar je tudi v skladu z raziskovalno temo. Kot 

pomemben dejavnik, ki precej vpliva na mojo pripravo in način izvajanja intervjujev in ki ga 

moram zaradi kvalitete te naloge neprestano reflektirati, prepoznavam občutke lastne 

anksioznosti in svoje ravnanje z njimi – anksioznosti, povezane z različnimi idejami in 

predpostavkami o tem, kako naj bi intervju potekal, kaj si moram z njim zagotoviti, o svoji 

vlogi v njem in o tem, kako me doživljajo udeleženke, kako vplivam nanje, o svoji odgovornosti 

do njih in podobno. Ti občutki me hkrati nenehno vračajo k spominjanju na zavedanje mene 

tudi kot udeleženke v tem procesu dela in raziskovanja, ki se tako kot s svojimi ostalimi 

človeškimi kvalitetami vključujem v živost tega procesa tudi z občutki anksioznosti, in da je to 

v redu in človeško – in morda celo koristno, ker s svojo intenzivnostjo potiskajo v ospredje 

zavedanje, da sem vključena, da mi je ta vključenost pomembna, da jo reflektiram in raziskujem, 

kaj lahko znotraj te vključenosti, kakršna je, naredim in ustvarim. In hkrati vzporedno 

raziskujem sočutje do sebe tudi prek lastnega izkustva. 

 

5.3.4 Postopek analize podatkov 

 

5.3.4.1 Transkripti intervjujev 

 

Posnetke intervjujev za namene analize transkribiram. Navajam legendo označevanja v tekstu, 

ki pripomore k boljšemu razumevanju vsebine navedkov. 

 

Tabela 5.1: Označevanje posebnosti v tekstu 

((smeh)) Nebesedni pojavi 

[…] Izpuščeno besedilo transkripta 

… Nedokončana misel 

[sočutje] Raziskovalčev komentar  

Vir: Kožuh, lastna raziskava (2018) 



Kožuh, Patricija. 2018. »Izkustveni vidiki sočutja do sebe.« Magistrska naloga študijskega 

programa druge stopnje. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

37 
 

5.3.4.2 Koraki analize po pristopu IPA 

 

IPA ne predpisuje ene same metode pri delu s podatki. Ni pravilnega ali napačnega načina 

izvajanja analize – nasprotno, v analizi je spodbujena posameznikova inovativnost in 

ustvarjalnost. Smith, Flowers in Larkin poudarjajo, da s prakso raziskovalec ugotovi, da je IPA  

pravzaprav »pristop in občutljivost do načinov razmišljanja, spoznavanja in izvajanja nečesa« 

(2009, 81). Vseeno pa začetniku svetujejo, naj si delo olajša tako, da za prvič upošteva naslednje 

smernice  (Smith, Flowers in Larkin 2009), katerim sledim tudi sama: 

1. Branje in ponovno branje dnevniških zapisov in transkriptov intervjujev vsake 

udeleženke posebej, čemur se pridružuje začetno zapisovanje opisnih, lingvističnih in 

konceptualnih komentarjev. 

2. Analiza nastalih komentarjev in pojavljanje tem, ki kažejo na povezave in vzorce v 

komentarjih. 

3. Raziskovanje povezav med posameznimi temami in organiziranje strukture tem na 

način, ki izraža najbolj pomembne in najbolj zanimive vidike poročil posameznega 

udeleženca. 

4. Ko so na ta način obdelana vsa poročila udeležencev, sledi iskanje vzorcev med poročili 

vseh treh udeleženk in oblikovanje tem in podtem, ki predstavljajo vse udeleženke. 

 

Analiza je kompleksen, dinamičen in krožen proces. Obsega stalno vračanje k posameznim 

besedilom in posameznim udeleženkam ter stalno vračanje k preverjanju svojih predpostavk in 

naravnanosti pri analizi. Slednje se izkaže kot pomembno tudi pri prehajanju med analizami 

posameznih udeleženk, saj skušam vsako udeleženko »brati«, razumeti in predstaviti kot njo 

samo in ne (zgolj) prek in v relaciji do pomenov, ki sem jih prejela in ustvarila v prejšnjih 

analiza drugih udeleženk. Poleg tega se pri analizi poslužujem tudi dinamike hermenevtičnega 

kroga, to je izmenjevanja perspektive dela in celote – naj bo to znotraj enega ali vseh dnevnikov, 

enega ali vseh intervjujev, enega ali vseh poročil, ene ali vseh treh udeleženk. 
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6 ANALIZA DNEVNIŠKIH ZAPISOV IN INTERVJUJEV 

 

 

Analizirala sem poročila treh udeleženk, ki jih v besedilu navajam s šiframi U1, U2 in U3. 

Vsaka udeleženka mi je omogočila dostop do dnevniških zapisov, ki jih je ustvarila v času 

programa. Poleg teh zapisov sem analizirala tudi transkripte njihovih intervjujev. V predstavitvi 

tem bo vir posameznega navedenega poročila udeleženke naveden v oglatih oklepajih 

([dnevnik/intervju]) tik za njeno šifro (U1/2/3).  

 

V analizi navajam pet tem, pri čemer sem si prvo in zadnjo, tj. peto navedeno temo, zamislila 

kot uvod in sklep, kot nekakšna nagovora, ki bralca in raziskovalca vabita v držo odprtosti in 

radovednosti ter ga spominjata na pomen zaupanja v slehernem trenutku, v slehernem koraku 

njegove »poti«, zunaj in znotraj sebe in tudi zunaj in znotraj te naloge. 

 

Kljub značaju prve in zadnje teme naj poudarim, da zadnja tema ni mišljenja kot odgovor na 

prvo temo, ki je zastavljena kot vprašanje. Niti niso kot odgovor na prvo temo mišljene ostale 

teme. Z načinom artikulacije in postavitvijo tem želim bolj kot na dorečenost in dokončnost 

pokazati na širino, globino in nedorečenost pojma, pojava in pomena sočutja (do sebe) – bodisi 

v prvoosebnem izkustvu udeleženca ali izkustvu drugega reda mene kot raziskovalca. Bralca 

želim povabitu k temu, da bolj kot pozicijo »strokovnjaka« in »vedeža« preizkusi pozicijo »ne-

vednosti« in skoraj naivne »radovednosti« ter pri tem raziskuje, kako je tedaj, ko se človeškosti 

in človeški duši v sebi in drugih čudimo in puščamo, da nas s svojo edinstvenostjo in 

ustvarjalnostjo v vsakem trenutku preseneti, gane in navdihuje. 

 

Bogastvo in izobilje pomenov, ki sem ga našla v poročilih udeleženk, predstavljam v petih 

temah, ki sem jih oblikovala na način, ki mi je omogočal relativno zanesljiv občutek 

obvladljivosti. Obvladljivost je nekaj, za čemer si raziskovalci v procesu IPA neprestano 

prizadevamo, je tisto, kar nas v procesu drži v stiku z »razumnostjo«. Hkrati pa se zavedamo, 

da je značaj analize popolnoma subjektiven, najdeni in ustvarjeni pomeni neizbežno izmuzljivi, 

in zato tudi obvladljivost sama po sebi nemogoča. Vseeno pa je tu še občutek nje, ki pa si ga je 

mogoče ustvariti in se k njemu vračati z neprestanim postavljanjem meja – meja samokritiki, 

časovnih meja, meja ambicijam, meja vsebinskemu obsegu ipd.  
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Vidik, za katerega si želim, da bi ga preko predstavljenih tem zmogla bolj predstaviti in 

utemeljiti, je idiografski vidik IPA. Vendar je v določenem trenutku procesa dela zame bolj 

pomembno postalo to, da se naučim postaviti mejo in nalogo sploh naredim, kot pa to, da za 

vsako ceno poskušam doumeti način, na katerega bi na meni zadovoljiv način vsaka od 

udeleženk jasno prišla do izraza kot individuum z lastno zgodbo in nepogrešljivo vrednostjo. 

 

Navedene teme zato prikazujem kot mejnike, s pomočjo katerih sem svojo analizo prizemljila 

tako, da jo lahko predstavim v nalogi.  Vse teme so vsebinsko med seboj povezane in pogojujejo 

ena drugo. Prvo temo, ki služi kot odprt uvod, sem poimenovala v obliki vprašanja »Kaj je 

sočutje?« – ne zato, ker bi v njej na to vprašanje želela najti odgovor, temveč zato, da pokažem 

na vrednost in pomen tega spraševanja samega. Z njo sem povabila bralca tudi na osebno pot 

samoraziskovanja. Drugo temo, ki je imenovana »Sočutje je v stiku«, sem razdelila na sedem 

podtem, od katerih vsaka prikazuje tiste izkustvene vidike sočutja do sebe, ki so jih udeleženke 

prepoznavale kot najpomembnejše in ki so bili v njihovih poročilih najbolj pogosto zastopani. 

Ta tema in njene podteme najbolj neposredno nagovarjajo procesne vidike porajanja sočutja do 

sebe. Tretja tema je imenovana »Sočutje je v odnosu«, in je prav tako razdeljena na dve podtemi, 

ki izraziteje predstavljata sočutje kot odnos do sebe, ki se porodi iz odnosa z drugimi. Četrta 

tema, »Sočutje je v prisotnosti«, odnosno raven še nekoliko poglobi in deloma pokaže na njeno 

funkcijo za udeleženke. Peta tema, »Sočutje in modrost«, služi kot odprt zaključek in sočutje 

poveže z modrostjo kot virom, izrazom in doprinosom sočutja. Poudariti želim, da predstavljene 

teme ne zajemajo vseh izkušenj udeleženk, o katerih so poročale, da predstavljajo zgolj del 

njihove »resničnosti« in zgolj enega izmed mnogih načinov, na katerega lahko skušamo 

razumeti njihove osebne svetove.  
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Tabela 6.1: Glavne teme in podteme 

 

Vir: Kožuh, lastna raziskava (2018) 

 

6.1 Teme 

 

6.1.1 Kaj je sočutje? 

 

Analizo začenjam s temo, ki odpira vprašanje, kaj si udeleženke predstavljajo, da uokvirja 

pojem in pojavnost sočutja, naravnanega k sebi. Namen postavitve teme ni v predložitvi 

enoznačne, splošne in dokončne definicije. Bolj želim pokazati na primer, na kakšen način 

prihajajo udeleženke v stik s pomeni sočutja in s prispevkoma odpreti razmišljanje o ključnih 

temah, ki se bodo razvijale prek celotne analize. Navajam prispevek U2 in U3. 

 

KAJ JE 
SOČUTJE?

SOČUTJE JE V 
STIKU

V stiku s seboj, z 
utelešeno prisotnostjo

V stiku z bolečino, 
trpljenjem, ranljivostjo

V stiku s svojimi 
zmožnostmi, 

možnostmi  in 
pripravljenostjo na 

delovanje

V stiku s potrebo po 
sočutju in pomenom 

sočutja zase

V stiku s čutenjem 
dobrohotne in prijazne 

naravnanosti

V stiku z namero

V stiku s človeškostjo v 
sebi

SOČUTJE JE V 
ODNOSU

V odnosu do sebe

Iz izkušnje odnosa z 
drugim

SOČUTJE JE V 
PRISOTNOSTI

Podpora podob in 
vizualizacije

Podporna prisotnost 
sebe (»drugega«) sebi

SOČUTJE IN 
MODROST
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U2 [intervju]: »Aha, ful zanimivo! V bistvu sočutje do sebe sploh ni nujno nežno in da si 

takoooo [mehak glas, podaljšano izgovorjena beseda], ampak je fakin' lahko tudi v jezi.   Ja … 

Sočutje je v bistvu stik s seboj in s tem, kar rabiš v točno določenem trenutku. In to je lahko 

nekaj ali nekaj drugega. To je tako relativno […] In zadnje čase sem močno prihajala v stik s 

tem, toliko jasno mi je bilo, da nihče ne more vedeti za drugega, kaj zares potrebuje. Lahko 

poskusiš raziskovati z drugim, ampak vsak sam za sebe mora najti tisto, kar je za tebe sočutje. 

In sočutje ni samo poslušanje teh posnetkov in nekaj nežno… […] Ful je zanimivo, ker je ful 

lažje, če sočutje vzameš od zunaj. Ful je lažje, če poslušaš nek posnetek nekega učitelja, in on 

ti nekaj govori, in ful je lažje, če se ti lahko s tem povežeš. Ker potem  poskrbiš zase in je manj 

občutka krivde, ker se spomniš na njega, 'ja, on je to rekel'. […] 'On je to rekel, jaz skrbim zase, 

ker je on to rekel, on že ve, on to dela in tako je'. Ful je fino, če se lahko. Ko pa ne moreš, ko je 

edini način ta, da greš v stik s seboj, takrat si pa sam. Takrat si pa hitro lahko narobe, egoist v 

skrbi zase, 'kaj pa drugi'. Ne moreš se prijeti nekega zunanjega glasu, ki ti bo rekel, da je to v 

redu. Iskanje sočutja znotraj sebe je najtežje mogoče. Zato je pomoč od zunaj, da vsaj skušaš 

najti nekaj, kar ti pomaga, ampak mogoče je bistvo, da najdeš, kaj pomeni sočutje zate, zate. 

Ampak to je najtežje. Nimam nikjer zunaj tega 'ja, ja, on je to rekel'«.  

 

Udeleženka izrazi zase zanimivo ugotovitev, ki po eni strani tudi prekine z njenim dotakratnim 

in večkrat tudi splošno sprejetim prepričanjem, da se sočutje kaže zgolj v neki nežnosti. Sočutje 

lahko najde tudi v sočutju navidez protislovnem čustvenem izrazu jeze, katerega funkcija je 

med drugim v postavljanju meja in zaščiti sebe in drugih, kar sočutju niti ni tako zelo tuje. 

Odpira temo, s katero se bomo pozneje v analizi še srečevali. Dalje kot pomembno za sočutje 

navaja zavestno kontaktiranje danega trenutka, zavedanje sebe in svojega položaja v njem in 

svojih potreb, ki se javljajo v danem trenutku. Ker je vsak trenutek drugačen, prepoznava, da 

se sočutje do sebe v vsakem trenutku lahko pokaže kot nekaj drugega, vedno pa je zasidrano v 

zavestnem stiku s svojo trenutno realnostjo. Najtežje in hkrati tudi bistveno se ji zdi, da vsak 

posameznik v tem stiku s seboj išče osebni pomen sočutja, da črpa iz tega stika, da se v tem 

iskanju in ustvarjanju pomena zanaša sam nase, sprejema odgovornost zase in sam sebi potrjuje 

svoje izbire. To je samotno delo, polno pasti v soočanju s samokritiko in občutki krivde. Hkrati 

kot koristno (in odgovorno) pri tem delu ovrednoti tudi začasno iskanje pomoči zunaj sebe,  kar 

vseeno izraža voljo in pripravljenost za to, da nekaj narediš zase, da poskrbiš zase. Zanašanje 

na učitelje (avtorje vodenih meditacij, literature in programov sočutja), s katerimi se lahko 

povežeš, in na njihovo modrost je pri skrbi zase lažje, vendar pa ni vedno mogoče in dolgoročno 
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tudi ne smiselno. Bistveno zanjo je, da se nauči zanašati na vir modrosti znotraj sebe in zaupati 

sebi. 

 

U3 [dnevnik]: »Dojela sem (ko sem gledala mindfulness summit), da ne razumem povsem, kaj 

sočutje zares je. Zapomnila sem si, kar je rekla gospa na konferenci 'da začutimo sočutje, 

moramo zaznati trpljenje'. In nekako mi je postalo jasno, da jaz v svojem vsakdanu dejansko 

težko prepoznam momente, v katerih trpim, ker sem preveč okupirana s svojimi mislimi.«  

 

Udeleženka spoznava, kako je pojav sočutja prepleten s pojavom trpljenja. S sočutjem se 

ukvarja bolj na kognitivni ravni, na način razmišljanja o nekem splošnem pomenu pojma 

sočutje, in hkrati ugotavlja, da ji je poznavanje osebnega pomena sočutja iz izkustva tuje, ker 

se tudi s svojim trpljenjem bolj kot ne ukvarja zgolj posredno in brez zavestne vključenosti 

vanj, prek razmišljanja, in ga zato sploh ne zaznava kot neposredno izkustvo. Nakazuje na to, 

da zase potrebuje bolj intimno razumevanje sočutja, ki bi izhajalo iz čutečega izkustva, in ne 

zgolj iz slišane teorije. 

 

6.1.2 Sočutje je v stiku 

 

Vse udeleženke so o svojih izkustvih, ki so jih prepoznavale kot vsebujoče sočutje, poročale 

kot o stičiščih več procesov in aktivnosti, torej gre za njihovo zavedanje kompleksnosti 

živečega in gibljivega izkustva. Iz poročil bo razvidno, da stik zanje pomeni vzpostavljanje 

povezave s pozornostjo in zavedanjem. Navedene podteme predstavljajo moj poskus 

osmišljanja te kompleksnosti na kar se da preprost način, ki ga obseg te naloge »zmore«. Opaziti 

je mogoče, kako so podteme med seboj povezane in pogojene in kako nosijo na površje še 

veliko drugih vidikov, ki so za opazovanje sočutja kot pojava prav tako pomembni.  

 

6.1.2.1 V stiku s seboj, s svojo utelešeno prisotnostjo  

 

Prva podtema izpostavlja to, da je za sočutje do sebe pomemben konkreten, utelešen stik s seboj 

in zavedanje sebe. Veliko pozornosti je namenjene telesu in dihanju, ki udeleženkam pomagata 

ohranjati občutek sebe. Tema je izrazito aktualna pri vseh treh. Mogoče jo je zaslediti znotraj 

in zunaj »formalnih« vaj programa. Navajam prispevke U1 in U3, ki to najbolj neposredno 

izražajo. 
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U1 [dnevnik]: »Še posebej mi pomaga pozornost na sebi, ko se zavedanje v tretjem koraku 

razširi na celotno telo. Takrat še posebej začutim sebe, občutek, da sem, da si lahko dam nekaj 

dobrega, prijaznost, ljubečnost.«  

 

Udeleženka pripoveduje o izkustvu vaje »trije koraki za sočutje«, ki jo je uporabljala pri 

soočanju z zanjo bolečim, stresnim dogodkom. Vaja vabi k usmerjanju pozornosti vase, v svoje 

notranje dogajanje, k dihanju in telesu. U1 navaja, da ji je takšen stik s seboj v precejšnjo 

podporo. Opisuje način zavedanja sebe, stik s seboj, ki je konkreten in utelešen. Prepoznava se 

preko čutenja celotnega telesa – takšno zavedanje pripomore pri posredovanju občutka svoje 

prisotnosti in sebe v njej, kot da je nekdo prisoten v tem čutenju. Ko je zavedanje sebe močnejše, 

je močnejše tudi zavedanje, da je tukaj nekdo, ki lahko zanjo nekaj pozitivnega naredi, ki ima 

to moč, ki to zmore. Doživlja se bolj povezano v celoto, bolj »pripada sebi«. 

 

U1 [dnevnik]: »Zavedanje in usmerjena pozornost na dihanje sta mi bila zelo v pomoč pri 

ohranjanju stika, občutka sebe. Tu gre res za občutke sebe, telesa.«   

 

Udeleženki je pomembno, da ostaja v stiku s seboj, ki je utemeljen v telesnem čutenju sebe. 

Poleg usmerjanja pozornosti na telo ji pri ohranjanju pozornosti na sebi pomaga tudi nameren 

stik s čutenjem dihanja. Besede, kot so »stik« in »občutek« v tem kontekstu nakazujejo, da jo 

zavedanje telesa in dihanja povezuje neposredno s konkretnostjo svojega bivanja tukaj in zdaj. 

Pozornost na telo in dihanje udeleženki pomaga locirati sebe v konkretnosti danega trenutka, 

se zbrati v sebi, ki je tisti trenutek – »tu sem, nekdo je tukaj in ta nekdo nekaj čuti«.  

 

U1 [intervju]: »Ker ko je tu zavedanje, je že malo distance. Kolikor bolj širiš to svojo pozornost, 

da jo širiš v tem širokem polju zavedanja, tukaj začnem jaz malo dihat in se čutim drugače. 

Aha, čutim se. Ali pa se začenjam pozicionirat tudi drugače. In nisem v tem umskem noter, a 

veš, ko te kar v zgodbe potegne.«  

 

Udeleženka opisuje, kako se spreminja njeno doživljanje sebe, ko v odzivu sočutja na svojo 

stisko upravlja s pozornostjo na določen način. Zavedanje doživljanja ji omogoča, da vzpostavi 

distanco med seboj in vsebinami izkustva, da lahko prepozna določeno izkustvo kot nekaj 

drugega od sebe, da prekine identifikacijo z njim. Zavedanje opisuje kot nekaj obširnega, v 

katerem je prostor zanjo in za njeno doživljanje brez identifikacije s slednjim. Ko sta pozornost 
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in zavedanje v stiku na način, da pozornost ni fiksirana in absorbirana v enem vidiku doživljanja 

(kot so to na primer misli z vsebino zgodb), ampak je bolj vključujoča, pri čemer se doživlja 

preko mišljenja, čutenja in zavedanja obojega, pridobi zase več prostora z manj navezanosti in 

ujetosti (»začnem malo dihat«). Ne doživlja se več preko vsebine misli, temveč bolj iz stika s 

prostorom zavedanja – svoje mesto najde v stiku s prisotnostjo. 

 

U1 [intervju]: »Lahko pa je že to zavedanje vzpostavljeno, da je tu nek občutek sebe, in rečeš 

'to sem jaz, tukaj je moj del'. Tukaj se moraš zelo čutit, a ne. Zdaj ščitim samo ta [moj] del, tisto 

drugo me ne zanima. Ampak ne bom jaz 'ti zdaj mene tukaj napadaš', ampak 'tole sem jaz'. To 

se mi zdi ful velika razlika. V percepciji. Torej ne branim se od onega, ampak 'tole sem jaz', do 

tukaj. […] Ostaneš noter. Tako. To je ta del, katerega občutek se krepi.« 

 

Navedeno poročilo se razvije iz udeleženkinega spoznanja, da sta tudi sočutje in prijaznost do 

sebe načina, kako lahko postavi mejo v odnosih z drugimi – naj bodo to meje, ki jih postavlja 

obsojanju in neupoštevanju sebe, meje, ki jih postavlja temu, da bi prevzela nase bolečino 

drugih, ali pa »meje«, za katere čuti, da ohranjajo občutek nje same. Moj namen izpostavitve 

tega poročila pa je bolj v tem, da iz njega ob podpori vseh ostalih njenih poročil pokažem, kako 

zelo je udeleženki pomembno predvsem to, da se čuti, da se prepoznava, da ima neko zavedanje 

sebe kot samostojne »enote« (»to sem jaz, tukaj je moj del«), ki je druga in drugačna od 

drugega, in to, da je zmožna ohranjati oz. vedno znova vzpostavljati ta stik s seboj. Od tega, 

kako se čuti in zaveda, je odvisno tudi to, kako in koliko bo zmogla biti prijazna in sočutna do 

sebe – tj., da prepoznavanje sebe sploh ustvari možnost za to, da začuti pomen prijaznosti in 

sočutja zase. Ko ostaja s pozornostjo v sebi, ohranja bližino in stik s seboj, krepi občutek sebe 

in si tako utemeljuje pomen prijaznosti do sebe. Udeleženka ugotavlja, da to deluje tudi v 

nasprotno smer, tj., da sočutje in prijaznost do sebe krepita njen občutek sebe. Sklepamo lahko, 

da to zanjo še okrepi pomembnost dobrega odnosa do sebe. Iz tega izhodišča, ugotavlja, je nato 

tudi lažje postavljati mejo v odnosih, ko si v odnosu z drugim. Mejo tedaj postavljata sočutje 

in prijaznost do sebe. Sočutje in prijaznost postaneta njena meja. Navaja, da gre pri tem tudi v 

odnosih za način percepcije, ki zanjo naredi bistveno razliko – ker ostaja v sebi, v občutku sebe 

in svoje vrednosti, in se jasno zaveda sebe, kaj je »njeno« in kaj »ni njeno«, se zanjo spremeni 

tudi dojemanje »napada drugega« in »branjenja sebe«. Preprosto ve in čuti in se zaveda, kaj in 

kdo je, zato ni takšnega občutka »ogroženosti jaza« s strani drugega in ni potrebe po tem, da bi 

izstopala iz sebe in se ukvarjala s projekcijami drugega nanjo. 
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U3 [dnevnik]: »Mislim, da ko izberem sočutni odziv in se vprašam, kaj potrebujem [vprašanje 

o potrebah je predlog programa], da se poglobi moje zavedanje zase. Postane bolj celostno. 

Zdi se mi, da prilezem zopet nazaj v telo in nisem samo v glavi. Vse ostaja enako prisotno, le 

bolj 'mehko' se mi zdi.«   

 

Udeleženka se v stresni situaciji spomni na možnost sočutja. Vprašanje usmerja pozornost na 

potrebe in izraža pripravljenost ukrepanja v smeri lastne dobrobiti. Pozornost se obrne k njej, 

tako da se zajame bolj celostno in poglobljeno – ne zgolj v mišljenju, temveč tudi v čutenju. 

Stik s potrebami je tudi v zavedanju telesa in uglašenosti s čutenjem v danem trenutku. Situacija 

pridobi na novi kvaliteti, ki jo prepoznava v mehkobi.  

 

U3 [intervju]: »[…] Sem se spraševala, ampak tudi puščala. Bolj sem čutila vse, kar se je 

dogajalo v telesu, zato mi je bil tudi bolj celosten občutek. Da ni bil tako fiksiran […] Da čutim 

ali samo da nekaj mislim ali da me samo nekaj stiska. Ampak da je bolj tako celotno zaznavanje 

telesa.« 

 

To poročilo se v izkušnji tesno povezuje s prejšnjim. Gre za isto vprašanje. V tem primeru bi 

želela izpostaviti njen način usmerjanja pozornosti, ki ni fiksirana in absorbirana zgolj v enem 

vidiku doživljanja, ki bi posledično v občutku določal celoto nje kot osebe in vodil v občutke 

izoliranosti, kot bomo pozneje videli v 6.1.4.2 (Podporna prisotnost sebe (»drugega«) sebi). 

Pozornost je široka in »prosta«, razprostrta in usmerjena v telo kot celoto, hkrati pa daje 

občutek, da je s pozornostjo še vedno prisotna, da se zaveda, kje se nahaja oz. česa se zaveda. 

Širše, bolj celosto zavedanje sebe lahko tako odpre dostop ne zgolj do bolečine in potreb danega 

trenutka, temveč tudi do njenih virov moči in (z)možnosti samopodpore v tistem trenutku. 

 

U3 [intervju]: »Prva misel mi je bila, da mi da neko sigurnost, da vem, kaj se v meni dogaja. 

Ker jaz imam pod nadzorom svoje občutke […] Ne počutim se zdaj nek 'master' svojih občutkov, 

ampak že neko malo zavedanje mi da veliko samozavesti. Da vidim, kaj me vznemirja, in si 

lahko dam čas, da razmišljam, kaj je to, kaj me vznemirja. Da ne grem v ta avtopilot mode in 

sem potem v vrtincu.«  

 

Na vprašanje o pomenu telesa v primeru sočutja U3 odgovarja, da ji zavedanje telesne 

komponente nudi sigurnost v smislu nadzora notranjega dogajanja, da ohranja stik z njim, da si 
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omogoči raziskovanje doživljanja situacije in izvorov svojega čutenja. Zavedanje vzpostavi nek 

notranji čas in prostor, v katerem je mogoča distanca do čutenja in izbira želenega odziva. Daje 

ji tudi veliko samozavesti, ker ni zgolj prepuščena nemilosti notranjega dogajanja, ampak temu 

lahko s pozornostjo sledi in v distanci do tega vzpostavlja tudi zavedanje sebe. 

 

6.1.2.2 V stiku z bolečino, trpljenjem, ranljivostjo 

 

Sočutja brez tega stika ni, saj prav zavedanje bolečine, trpljenja in ranljivosti tisto, ki sploh 

spočne pojem in pojav sočutja. V primeru sočutja do sebe gre pri udeleženkah predvsem za 

prepoznavanje in opuščanje načinov, na katere si same ustvarjajo trpljenje in bolečino, in za 

raziskovanje načinov, na katere se je mogoče s čutenjem neprijetnega soočati z več sočutja do 

sebe. Vse tri pripovedujejo o srečevanju z notranjim kritikom in čutenju odnosa tega kritika do 

njih samih. U1 in U2 zelo poudarjata pomen zaupanja v čutenje in validiranja čutenja. U3 pa v 

ospredje postavlja vidik »zahtevnosti« sočutja zaradi potrebnosti po izpostavljanju svoji 

ranljivosti in opažanja neprijetnega doživljanja kot »vrednega« sočutne pozornosti. 

 

U1 [dnevnik]: »Ko prikličem v spomin krivdo, kritika, tega velikana, ki mi jemlje moč, me 

spreleti neka žalost ali rahla groza. Kot da ta kritik res zna biti krut in neizprosen, zahteven. 

Takrat začutim, kako žal mi je za sebe. Kako krut je lahko ta del do mene. Seveda, ti trenutki so 

trenutki sočutja – ko mi postane žal za sebe, ko si res ne želim zadajati notranjih obsodb, zahtev, 

okrutnosti, agresije do sebe.«   

 

Udeleženka prepozna izkustvo kot kritika, in ko ga tako definira, ga izloči od ostalih izkustev 

in približa pozornosti. V relaciji do sebe ga spozna kot velikana, kot nekaj mogočnega, kar ima 

moč nad njo, in ob čemer se sama počuti nemočno, saj ji z neizprosnostjo in krutostjo zahtev in 

obsodb vzbuja krivdo. Od kritika in identifikacije z njegovimi zahtevami zmore odtrgati 

pozornost in jo usmeriti k temu, kako doživlja odnos kritika do nje. V stiku s tem občuti 

obžalovanje, ganjenost, zgroženost. Spozna, da gre za odnos do nje, da je tu nekdo, ki čuti to 

agresijo in okrutnost. Občutljivost do bolečine, ki jo kritik zadaja, in zavedanje osebe, ki to čuti, 

prebudi zavedanje, da si ne želi več takega odnosa do sebe. 

 

U1 [intervju]: »Pustim si pa tudi, da je bolečina. S tem zelo prihajam v stik, da si pustim biti 

ranljiva, da si dopuščam, da ne grem čez. Ali pa, če me boli, me boli. Da ne odreagiram zdaj v 
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nek bes, 'acting out' recimo, ne. Stik z bolečino se pri meni bolj odkriva, večje je zavedanje tega. 

In kot je več stika z bolečino, mi paše, da tudi ta drugi del, ki pride, da je več nežnosti tukaj 

zraven.«  

 

Stik z bolečino udeleženka opisuje kot večje zavedanje, sprejemanje bolečine, dopuščanje in 

priznavanje prisotnosti bolečine, brez da bi jo ignorirala ali se od nje oddaljevala s pretiranimi 

reakcijami. Dejstvo, da jo boli, in da jo lahko boli, poimenuje kot svojo ranljivost, ki jo dopušča. 

V takšnem stiku z ranljivostjo, z bolečino, je dobrodošlo in je lahko sprejeto tudi čutenje 

nežnosti do nje in bolečine, torej nekaj, kar občuti kot prijetno in blagodejno, nekaj, kar v 

čutenju bolečine dejansko potrebuje. 

 

U1 [dnevnik]: »Rad bi ti sporočil, da vse, kar čutiš, je prav. […] Podpiram te in sem v tem brez 

dvoma v tvoje čutenje, sem ob tebi. Podpiram te, ker je tako edino prav. In podpiram te do te 

mere, da si lahko mirna s tem, kar čutiš.«  

 

Besedilo je del udeleženkinega sočutnega pisma sebi, ki ga je spisala v času programa. V pismu 

se vživlja v dvojno perspektivo – vase kot sočutno U1 in vase kot trpečo U1. Na tem mestu 

sočutni del nje izraža podporo trpečemu delu, ki je negotov, kar se tiče čutenja, ki mu je težko 

s tem, kar čuti, ki svoje čutenje težko sprejema kot takšno, kot je. Udeleženka razume in izraža 

sočutje kot zaupanje v čutenje in sprejemanje lastnega čutenja, kakršno koli že to je, to je kot 

držo, ki deluje podporno čutenju in podpira njo samo v tem, kar čuti. Čutenje in podporo čutenju 

in njej sami doživlja kot nekaj, kar je »prav«. Zdi se, kot da se zaveda, da čutenje nekega 

trenutka preprosto ne more biti drugačno, kot je, glede na povezanost in takšnost vzrokov in 

posledic, preteklosti in sedanjosti. In je v tem smislu »pravilno«, ker je takšno, kot je, in ko ni 

prisotne primerjave z nečim namišljenim in neobstoječim. Podpora čutenju najverjetneje 

pomeni preprosto prepoznavanje čutenja, priznavanje, da je takšno, kot je, in sprejemanje tega 

dejstva. In zdi se, kot da je iz tega razloga podpora njej v čutenju čisto na mestu, saj izraža 

skladnost z vsem tem razumevanjem in zavedanjem. 

 

U2 [dnevnik]: »Zdaj ko to pišem, sem v stiku z več miru in stabilnosti, ob zavedanju, da je tudi 

to moj vzorec, da kontroliram iz strahu. In da si tudi tega nisem izbrala sama. Da je to moja 

obramba, ki mi je včasih koristila. Lahko spustim ideje o tem, kako bi mogla bit drugačna in si 

raje dovolim stika s svojim ranjenim delom sebe in ga vidim, čutim in mu dovolim obstoj, 
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namesto da ga kritiziram, ker me prikazuje v slabi luči. Prisotnost in stik s tem delom, 

dopuščanje in obenem želje sebi, da bi čutila mir, stabilnost in varnost.«  

 

Udeleženka prepoznava v svojem vedenju vzorec in izraža razumevanje, da sicer to vedenje 

ima neko funkcijo samozaščite, vendar ji ne koristi več tako kot nekoč. Razumevanje izvora in 

funkcije svojega vedenja, opuščanje kritike in zahtev do sebe, ki ne izhajajo iz resničnega stika 

z njo, jo razbremenjuje. Pogled sočutja je usmerjen preko zunanjosti, v sam izvor vedenja, kjer 

se nahaja neka nepotešena potreba, ranjenost, ki povzroča bolečino in jo v odsotnosti pristnega 

stika z njo vodi v ta vedenja. Ker sočutje to vidi, gre v stik s tem ranjenim delom, in mu da to, 

kar zmore in kar potrebuje – tj. podporno prisotnost, čutenje s sprejemanjem in dopuščanjem 

skupaj z dobrohotnimi željami. 

 

U2 [intervju]: »Mogoče je sočutje do sebe zaupanje sebi. Da to čutim z nekim razlogom in raje 

pogledam, kaj se dogaja. […] Ampak je vedno prav, kar jaz čutim. Vedno je prav, kar jaz čutim. 

In gre potem bolj za to, 'aha, kaj se je zgodilo, kaj mi je sprožilo to, da se jaz tako počutim, in 

kaj moram jaz naredit s tem' – ali se umaknit ali postavit mejo na nek način. Kaj lahko naredim 

v dani situaciji.«  

 

Udeleženka v sočutju do sebe prepoznava elemente zaupanja vase v prisotnosti čutenja. 

Zaupanje utemeljuje v potrjevanju, validiranju (takšnosti) svojega čutenja in v vednosti oz. 

razumevanju, da obstaja nek razlog za takšnost čutenja – tj., da gre za neko določenost njenega 

trenutnega čutenja s strani njene celotne življenjske zgodbe. Udeleženka daje občutek neke 

pozicije »prizemljenosti« in »pripadnosti sebi«, iz katere se lahko konstruktivno sooči z dano 

situacijo – razišče zunanje in notranje okoliščine, oceni svoje trenutne kapacitete in v skladu s 

tem deluje. 

 

U3 [intervju]: »Mogoče me celo zmoti beseda 'ranljivo'. Da me skoraj iritira. Sem dobila 

občutek, da me iritira, ker me hoče potegnit v nekaj, česar jaz nočem zares čutit. Ranljivo se 

res nočem čutit. In tako sem tudi razumela, da se nekak izogibam … Da mogoče zaradi tega 

sploh ne vem, kaj sočutje je.«  

 

Udeleženka opisuje svoje doživljanje meditacije ljubeče naklonjenosti. Do vaj, ki vabijo v 

sočutno naravnanost do sebe, čuti odpor – pomen, ki ga pripisuje slišanim besedam, vzbuja v 
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njej občutke razdraženosti in držo upora. Ni čisto jasno, kaj je za tem odporom, kaj je izvor tega 

čutenja in drže. Iz besed »me hoče potegnit v nekaj« si lahko predstavljamo, da gre morda za 

situacijo, v kateri bi lahko izgubila občutek stabilnosti, moči in nadzora. Ker gre za čutenje 

ranljivosti, si lahko mogoče s pomočjo izkušnje U1 in U2 ter iz poročila U3 v naslednji podtemi 

predstavljamo, da nima zavedanja o zadostni notranji podpori vpričo tega čutenja, zato takšna 

situacija zanjo ne bi bila varna. Razmišlja o tem, da je razumevanje sočutja, ki izhaja iz izkustva, 

mogoče povezano z voljnostjo (in morda tudi zmožnostjo) čutenja lastne ranljivosti. 

 

U3 [intervju]: »Ko pa sem delala program, se mi je zdelo, kot da nič ni dovolj veliko [nobeno 

aktualno neprijetno doživljanje]… Saj potem sem začela s čisto majhnimi in da so počasi 

naraščale. Se mi zdi, kot da sem počasi se zavedla, da katera koli nelagodnost, neprijetnost, ki 

jo imam in ki mi dela stisko, da začutim neko grobost do sebe, kot 'nisem dovolj naredila v 

dnevu' ali se počutim debelo … Da začutim, kot da sebe začnem dol dajat. Pride kot neka 

energija, ki me dol potiska. Da je neka misel, ki me začne sesuvat. Da je to znak, da nekaj ni v 

redu.«  

 

Udeleženka se sprva težko poveže z vsebino programa, ker težko prepoznava trenutke osebnega 

trpljenja. Zdi se ji, kot da se sočutje tiče nekega »pravega«, dovolj velikega trpljenja, in da nič 

v njenem izkustvu tega ne dosega. K takemu doživljanju deloma prispeva tudi njeno srečevanje 

z besedo »trpljenje«, ki je na več mestih uporabljena v skripti programa. Poleg te besede so za 

označevanje neprijetnega doživljanja uporabljene tudi druge, vendar ji zgolj ta vzbudi toliko 

pozornosti. Pozornost, ki jo nato zaradi tega začne posvečati neprijetnemu doživljanju, jo vodi 

v opažanje grobega in kritičnega odnosa, ki ga ima do sebe, in načinov, na katere se ta odnos 

kaže, ter tudi tega, kako to vpliva nanjo. Takšne notranje dogodke pričenja prepoznavati kot 

nek »alarm«, ki morda vzbudi njeno pozornost, da nekaj naredi zase, izstopi iz te pozicije 

samokritike.  

 

6.1.2.3 V stiku s svojimi zmožnostimi, možnostmi in pripravljenostjo na delovanje   

 

Še en, za vse udeleženke pomemben vidik, v katerem se čuti močno vzajemno povezanost s 

prvo podtemo 6.1.2.1 (V stiku s seboj, s svojo utelešeno prisotnostjo). Iz poročil vseh udeleženk 

je razvidno, kako zelo je občutek lastne moči, tj. zavedanje zmožnosti, da lahko nekaj zase 

naredim, pogojen z zavedanjem sebe kot prisotnosti nekoga v tem telesu, tu in zdaj, ki je drug 
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od tega, kar doživlja, in ima zato zase neko možnost izbire. Udeleženke usmerjajo pozornost 

tudi k doživljanju samega programa, to je vabila k raziskovanju, ki je bilo večkrat ponovljeno: 

Kako se lahko v tem trenutku podprem? Posebej zanimiva je tudi izkušnja U1, ki jo navajam 

kot prvo. 

 

U1 [dnevnik]: »[…]Motivira me dober odnos do sebe, začutim, kako res lahko nekaj sama sebi 

dam, da je to pozitivno[…]«   

 

Udeleženka na več mestih v dnevniku in intervjuju govori o dobrem odnosu, ki ga ima do sebe, 

in ga na nekaterih mestih imenuje tudi prijaznost, nežnost in ljubezen do sebe. Takšen odnos ji 

pomaga pri opuščanju samoobsojajočih misli in pri krepitvi sočutja do sebe. Vtis daje, kot da 

je pri krepitvi sočutja ne motivira zgolj neka želja oz. neka vizija sočutne sebe, h kateri stremi, 

temveč njeno prizadevanje izhaja tudi iz že občutenega dobrega odnosa do sebe, iz že prisotne 

ljubezni do sebe. Kot da je dober odnos do sebe izhodišče in cilj njenega trenutnega 

prizadevanja. Udeleženka zaznava v sebi kapaciteto, moč, zmožnost, da deluje sebi v prid, da 

si daje tisto, kar potrebuje – pravi, da v stik s to zmožnostjo stopa preko čutenja. Besedi »res 

lahko« dajeta vtis, da je to zavedanje prepričanje, ki je utemeljeno. Udeleženka pozitivno 

ovrednoti to svojo pripravljenost, naravnanost, naklonjenost sebi. S tem posredno izraža tudi 

potrditev same sebe, svoje vrednosti in dobrega odnosa do sebe. 

 

U2 [intervju]: »In skozi program, in tudi še zdaj, kar samo od sebe pride iz mene, ni nek drug 

glas, ampak je vprašanje od mene: 'Ok, [se pokliče po imenu], kaj lahko sedaj narediš v tem 

trenutku, ko je tako, kot je, najslabše, kar je, kaj lahko narediš za sebe?' In se mi zdi, da to 

vprašanje ful spremeni dinamiko, in ni več nek zunanji glas, ampak je vprašanje mene meni. 

Kot da sem že nekako ponotranjila na nek način to, da se lahko to vprašam. In to mi je dejansko 

ful zanimivo, ker ko se to vprašam, nisem več žrtev. Lahko nekaj naredim. Če je samo fantazija 

tega, kar lahko naredim, tudi če ni možna realizacija, ampak vseeno […] Jaz lahko nekaj 

naredim, halo!? [povzdigne glas] Jaz lahko nekaj naredim, da je drugače. Nikoli prej si nisem 

bila sposobna postavljat tega vprašanja, čeprav je tudi v tečajih [čuječnosti] in tako. Ampak 

šele skozi ta program, nekako, kot da je bilo to tolikokrat rečeno, da je prišlo kar samo: 'Kaj 

lahko zdaj jaz naredim za sebe?'«  
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Udeleženka opisuje, na kakšen način doživlja vprašanje, ki je namenjeno aktivaciji lastnih virov 

moči in izraža neko pripravljenost za skrb zase ter kakšen učinek ima nanjo stik s tem 

vprašanjem. Vprašanje jo je spremljalo že na tečajih čuječnosti in velikokrat je bilo ponovljeno 

tudi v vajah, ki jih je izvajala v času programa. Sčasoma se je iz zunanjega glasu preneslo v 

njen lastni, notranji glas – kot da bi se prepoznala v dvojni vlogi: kot nekoga, ki je potreben 

podpore, in kot nekoga, ki to podporo lahko nudi in nekaj zanjo naredi. Opaža, da se pričenja 

tega samodejno spominjati, tudi v odsotnosti zunanje pobude. Prepoznava spremembo notranje 

dinamike, ko se iz pozicije žrtve, identifikacije z doživljanjem in občutka nemoči, prestavi v 

pozicijo zavedanja lastne moči, v kateri se prepoznava tudi kot nekdo, ki je drug od tega, kar 

doživlja in ki trpi, in ima zato možnost, da vpliva na neko spremembo. Večkratna ponovitev 

besede »jaz« daje vtis, da je občutek moči povezan z bolj izrazitim zavedanjem sebe. Zdi se 

tudi, kot da se že samo vprašanje samodejno poraja tudi iz nekega večjega zavedanja sebe in 

svoje moči. Ob njeni izkušnji se izkaže sočutje kot način opolnomočenja sebe, kot nekaj, kar 

lahko osebi vrne moč v času nemoči.  

 

U2 [intervju]: »Ni point v tem, da si želiš nekaj dobrega, ampak da narediš nekaj dobrega za 

sebe.«  

 

Udeleženka pozneje v intervjuju odločno izrazi, da sočutje ni zgolj v dobrih željah sebi, ampak 

je bolj bistvenega pomena konkretno delovanje iz te dobre želje v smeri nečesa dobrega zase.  

 

U3 [dnevnik]: »Čutim, da sem se zgolj minimalno podprla s tem, da nisem bila kritična. V 

resnici pa se mi zdi, da bi se lahko veliko bolj. Lahko bi se vprašala, kaj v tistem trenutku zares 

potrebujem = kako si lahko naklonim več prijaznosti. Čutim, da se težko podprem, da skoraj z 

nekim odporom.« 

 

Udeleženka opisuje zanjo stresen dogodek, v katerem je sočutje do sebe prepoznala v tem, da 

je opustila samokritiko. Besede »v resnici pa se mi zdi, da bi se lahko veliko bolj« daje občutek 

»spolzkih tal«, saj je težko z gotovostjo prepoznati, ali gre v njih za prikrito samokritiko ali 

zgolj za neko opažanje s sprejemanjem, ki ga želi usmeriti v korist zase. Zdi se ji, da ji je 

zmanjkal tisti bolj aktivni del podpore, aktivni del sočutja, ki bi izhajal iz stika z njenimi 

potrebami tistega trenutka in ki bi bil usmerjen v bolj konkretno delovanje. K čemur želim še 

posebej usmeriti pozornost v tem odstavku, je zadnji del, v katerem udeleženka opisuje, da ji je 
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težko se podpreti in da je ob tem skorajda prisoten nek odpor. Odpor smo pri U3 na nek način 

srečali, ko je opisovala iritacijo in izogibanje čutenju ranljivosti (glej 6.1.2.2 V stiku z bolečino, 

trpljenjem, ranljivostjo). Beseda »odpor« daje na tem mestu čutit nek drug pomen kot v prej 

navedenem primeru. Na tem mestu se odpira več vprašanj, ki bi lahko pomagala bolje razumeti 

odpor: 1) kaj si udeleženka predstavlja, da podpora pomeni; 2) kakšni so razlogi za tem, da 

doživlja podporo sebi kot nekaj težkega; 3) kako to, da ni naredila kaj več zase v tistem trenutku; 

4) kaj so bile njene resnične potrebe tedaj, če se tega sploh zaveda; 5) kaj je tisto, kar se ji upira, 

do česar čuti odpor in podobno. 

 

U3 [intervju]: »Že samo vprašanje, kaj potrebujem in kako se lahko podprem, mi je nekaj, kot 

da jaz … Nočem nekaj ful zafilozofirat, ampak hočem pri doživljanju ostat … Tako se mi zdi, 

ko se vprašam, kako se lahko podprem, da mi to da občutek zase. Pa še v telesu sem. Dost nek 

siguren občutek. Kot da lahko jaz vedno poskrbim zase. Jaz lahko vedno poskrbim zase v nekem 

trenutku […]. Ker se mi zdi, da me vrne k sebi in zato lahko tudi sebe bolj ubranim ali poskrbim 

zase in bom tudi bolj… Mi vrne samozavest. Ne čutim … Se mi zdi, da se čutim … Da bi se 

lahko čutila bolj ranljivo brez tega. Sem čutila, da sem bila pretresena, sem čutila, da sem bila 

najbolj pretresena, ampak ni me to odneslo. Ti občutki.«  

 

Občutek sigurnosti in samozavesti, ki ga doživlja U3, smo enkrat že izpostavili (glej 6.1.2.1 V 

stiku s seboj, s svojo utelešeno prisotnostjo). Na tem mestu udeleženka opisuje doživljanje 

svojega stika z vprašanjem, ki pozornost usmerja k potrebam in izraža pripravljenost 

samopodpore. S tem spraševanjem preusmeri pozornost k sebi in k svojemu doživljanju. Ko je 

s pozornostjo v sebi in pri sebi, v zavedanju sebe in svojega telesa, ji ta krepkejši občutek sebe 

omogoči zavedanje, da je mogoče poskrbeti zase, in to v vsakem trenutku, v katerem je takšno 

zavedanje sebe prisotno. Prepoznava, da je možnost skrbi zase vedno na voljo, le spomniti se 

mora nanjo, »se vrniti k sebi« in jo realizirati. Sigurnost na tem mestu omenja ne zgolj v 

povezavi z zavedanjem telesa in nadzorom nad notranjim dogajanjem, temveč tudi v povezavi 

z zavedanjem svojih kapacitet, v okviru katerih lahko zase v nekem trenutku poskrbi – se zanese 

nase. V trenutkih čustvenega pretresa ji takšno zavedanje omogoča ohranjati notranjo stabilnost 

in občutek varnosti. Takšno doživljanje sebe ji vrača samozavest – »Tu sem in lahko poskrbim 

zate«. 
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6.1.2.4 V stiku s potrebo po sočutju in pomenom sočutja zase 

 

Udeleženke izražajo zavedanje, da so kvalitete sočutja nekaj, kar zase potrebujejo. U1 in U2 s 

prispodobama lakote in zapuščenega otroka dajeta občutek, kot da sta v močnem stiku s tem, 

kakšen pomen imajo in bi imele sočutne kvalitete za njuno življenje. U3 pa izraža pojavljanje 

slutnje, da bi lahko bilo sočutje pomembno tudi zanjo, vendar zaradi relativne novosti tega 

pojma v »njenem svetu« ni še v stiku s pomenom sočutja zase. Vsekakor kažejo njihova 

poročila na to, da je do neke mere potrebno pozitivno ovrednotenje sočutja oz. (čustveno) 

spoznanje vrednosti, ki bi jo sočutje vneslo v lastno življenje, če naj si zanj predano tudi 

»prizadevajo«. 

 

U1 [dnevnik]:  »Toliko potrebujem nežnosti in občutkov ljubezni do sebe. Prav lačna sem tega. 

Prav do sebe. Mislim, da je to nekaj, kar je zelo dragoceno za mene. Da se obračam k sebi na 

prijazen, ljubeč način.«  

 

Udeleženka prepoznava močno potrebo po nežnem, ljubečem in prijaznem odnosu do sebe, ki 

bi ga prepoznavala tudi v čutenju. Uporaba prispodobe lakote še bolj poudari globok občutek 

manjka in pomen ter vrednost, ki jo prepoznava zase v takšnem odnosu do sebe. 

 

U1 [dnevnik]: »Zavedam se misli, da mi tega res primanjkuje v bazičnem občutku lastnega 

bivanja – preprosto zavedanje teh kvalitet sočutja. Tega je bilo v mojem otroštvu in odraščanju 

malo, lahko bi rekla, da tega sploh ni bilo. Biti nežen, prijazen do sebe.«  

 

Če smo v prejšnjem odstavku brali o potrebah, nam udeleženka v tem odstavku obrne pozornost 

na vidik manjka, pomanjkanja nežnosti in prijaznosti do sebe. Naredi povezavo med 

odsotnostjo izkušnje takega odnosa v njenem otroštvu in odraščanju in posledičnim 

pomanjkanjem tega odnosa v sedanjosti. Zanimivo bi bilo raziskati, kako sploh prihaja pri njej 

do prepoznavanja, da nekaj manjka, in kaj to je, kar manjka. Iz konteksta odstavka in intervjuja 

lahko ugibamo, da se to zgodi v odnosih z drugimi. Udeleženka doživlja kvalitete sočutja kot 

nekaj, kar naj bi bilo del osnovnega čutenja njene eksistence, kot način, prek in na katerega naj 

bi čutila svojo »tukajzdajšnjost« v življenju kot neko osnovno potrebo človeka. Razmišlja, da 

bi se občutek za njeno bivanje s prisotnostjo teh kvalitet spremenil. Navaja, da gre za zavedanje 

o tem prek misli. 
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U2 [dnevnik]: »Predstavljaj si zapuščenega otroka na ulici, ki ga zebe, je osamljen, ga je strah, 

in vse se zdi tako grozno. Bi temu otroku rekla, da je egoist, če bi si želel toplih oblek? Bi temu 

otroku rekla, da je grozen, če se boji in ne zaupa? Ta otrok je v tebi in si želi nežnosti in 

potrpežljivosti.«  

 

Udeleženka je s prispodobo zapuščenega otroka zaključila pisanje sočutnega pisma sebi, ki je 

bilo predvideno kot aktivnost v programu. Mesto in vsebina prispodobe glede na celoto pisma 

daje vtis, kot da služi potrjevanju pomembnosti lastnega čutenja, potreb in nežne ter odločne 

skrbi, ki je situaciji ustrezna in potrebna. Zdi se, kot da udeleženka potrebuje prispodobo, da 

lahko utrdi oz. stabilizira svoj položaj, iz katerega se je zanjo mogoče obrniti k sebi s podporo 

sočutja. Prispodoba ji približa in naredi lastno čutenje in potrebe zanjo bolj sprejemljive ter 

hkrati pokaže na nujnost pomoči, na nujnost novega, drugačnega odnosa do tistega dela nje, ki 

je v stiski in ki ga predstavlja podoba otroka. Del nje je zapuščen in potrebuje negujočo 

prisotnost in skrb. Praktično gre tudi za način vzpostavljanja perspektive, s katero ob pridružitvi 

dobrohotne naravnanosti dosega aktivacijo delovanja v smeri skrbi zase. 

 

U2 [dnevnik]: »Ob prehodu na ramena me je oblilo zavedanje, ki ni bilo miselno, ampak bolj 

čustveno, kako pomembna je ta nežnost zame. To dopuščanje in sprejemanje svojega telesa, 

sebe. Ampak predvsem nežnost, ta glas, da je vse ok. Niti ni šlo za glas osebe na posnetku, 

ampak bolj univerzalno, vsi glasovi združeni, ki so mi kdaj govorili o nežnosti, dopuščanju in 

sprejemanju in ljubezni. To me je ganilo do solz.«  

 

Udeleženka prihaja v stik s pomembnostjo nežnosti, dopuščanja, sprejemanja in ljubezni zase. 

Pomembnosti tega se ne zave prek misli, temveč prek čutenja, prek čustvene ganjenosti. Zdi se, 

kot da so se vsi glasovi, ki so ji kdajkoli govorili o tem, iz miselnega zavedanja pretopili v 

čustveno, bolj utelešeno zavedanje. Zdi se, kot da je nežnost pridobila na dejanskem, pristnem 

pomenu zanjo šele, jo je doživela čustveno. 

 

U3 [intervju]: »Spremljala sem U1, ki gre skozi težke čase, obdobje, in že nekaj časa dela vaje 

iz sočutja. In nekaj mi je bilo tako … Ko ona to počne, sem imela občutek, da neko nežnost in 

prijaznost do sebe goji, ki je jaz nimam. Čisto tako na intuitivni ravni, v občutku. Druga stvar 

mi je bilo pa … Ja, prepoznavanje, da jaz tega do sebe nimam. Da sem zelo, da znam biti zelo 

kruta in brezsrčna. In nekako si nisem predstavljala, kaj bo to zame naredilo. Mogoče mi je 
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bilo ravno to zanimivo, kakšno je sploh, kaj se zgodi potem, če si prijazen do sebe. Kakšna je 

razlika. Koliko je pomembna prijaznost, pa zakaj je pomembna. Sploh si nisem znala to 

predstavljati.«  

 

Udeleženka govori o tem, kaj jo je pritegnilo v sodelovanje pri raziskavi. Iz opazovanja 

osebnega procesa udeleženke U1 je zaslutila, da je sočutje nekaj, kar njenemu izkustvu manjka, 

in v njej se je prebudila radovednost, da bi raziskala, kako bi to bilo zanjo, če bi ta manjko 

zapolnila. Večkrat poudari, kako nedosegljiva ji je že predstava o pomenu sočutja (zase). 

Sočutje prek U1 prepoznava kot pojav neke prijaznosti in nežnosti do samega sebe, ki sta 

drugačni od krutosti in brezsrčnosti, kateri pozna iz svoje izkušnje. 

 

6.1.2.5 V stiku s čutenjem dobrohotne in prijazne naravnanosti 

 

Gre še za en temeljni vidik, ki je prisoten pri vseh treh udeleženkah, vendar navajam samo 

prispevke U1 – zgolj zato, ker na najkrajši in najbolj neposreden način posredujejo to zavedanje, 

torej tega, da je sočutju lastna pozornost, ki jo vodi dobrohotnost in ki daje čutiti dobrohotnost, 

ki izhaja iz tega čutenja in se v tem čutenju prejema. Ta vidik je posredno razviden tudi iz 

poročil drugih dveh udeleženk, ki so uvrščena v ostale (pod)teme. 

 

U1 [intervju]: »Ampak potem, ko je ta mentalnost zraven [pozornost in misel na dobrohotnost], 

mora biti še ta 'feeling', da tudi na telesu jaz to čutim. Da pride skozi nek občutek noter, torej 

jaz moram to čutit, ker bolečino samo čutim. In sedaj tej bolečini moram dati nekaj, kar je 

dobrega, mora priti v 'feelingu'. Torej obe stvari se morata v 'feelingu' združit.«  

 

Udeleženka doživlja čutenje kot bistven element sočutja do sebe. Čutenje opisuje kot nekaj 

utelešenega, kar je moč zaznati preko telesnih občutkov. V čutenju se zanjo zgodi tisti 

»zdravilni« stik med bolečino in dobrohotnostjo. Sočutje je zanjo so-čutenje, hkratno čutenje 

bolečine in dobrohotnosti. Ker bolečino zaznava kot občutek, ji je pomembno, da si tudi 

podporo izrazi in jo prejme na enak način, v isti ravni, v »feelingu«. V sočutju prepoznava 

nujno prisotnost dveh komponent, kognitivne in afektivne, ki morata biti prisotni pri njej kot 

dajalki in prejemnici sočutja. 
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U1 [intervju]: »To je samo, da se jaz takrat ustavim, da si dam eno pozornost. Mogoče še 

najbolj pozornost. Zdaj, kako si daš to pozornost, kako, na kakšen način, pa se mi zdi v sočutju 

zelo pomembno, da si dobrohotnost dajem. To pomeni, da je to nekaj dobrega za mene, nekaj 

prijaznega za mene.«  

 

Udeleženka opisuje posvečanje pozornosti kot neko vzpostavljanje povezave s seboj in 

trenutnim doživljanjem. Pomembno se ji zdi, kaj ta pozornost posreduje, kaj si sporoča z 

načinom, na katerega si posveča pozornost, kakšne informacije stečejo prek vzpostavljene 

povezave. Pomembno ji je, da je to, kar si daje in prejema, nekaj, kar je zanjo tedaj dobro in 

prijazno.  

 

6.1.2.6 V stiku z namero 

 

Vidik namere v poročilih udeleženk ni pogosto zastopan, in tudi ko je, je večinoma bolj 

posreden in ne ravno izrecen (glej 6.1.3.2 Iz izkušnje odnosa z drugim). Vseeno sem se odločila, 

da ga vključim, čeprav zgolj s predstavitvijo enega odstavka U2, preprosto zato, ker sem v njem 

začutila ogromno potenciala in izjemno vrednost za kakršno koli »delo osebne rasti«, saj kaže 

na to, da je sočutje že na voljo v tem trenutku, le vrniti se moramo vanj in se nanj »spomniti«. 

 

U2 [dnevnik]: »Lahko si oprostim, se ne obsojam, ohranjam to namero. A ne vidim poti naprej 

… Hja, saj mogoče je pa to edina pot trenutno zame. Da ostajam v tem trenutku nežna do sebe, 

v skrbi zase, s čim manj obsojanja. In sprejmem to, da ne vidim poti, da ne vem, kam in kako 

naprej. Da se zavedam, da je že to, da imam namero odpuščanja in sprejemaja sebe, ogromno. 

Da je to mogoče vse.«  

 

V poročilu udeleženke lahko prepoznamo ustvarjalno soočanje s trenutno situacijo, v kateri 

sprva poskuša usmerjati pogled naprej, v prihodnost, išče zase način in smer, kako in kam se 

premakniti. Pot dojema sprva zgolj kot nekaj, kar je pred njo, v prihodnosti, in kot nekaj 

njenemu trenutnemu zaznavanju nedostopnega. Kot da si želi spremembe in hkrati doživlja med 

svojim trenutnim stanjem in želenim, drugačnim stanjem nepojmljiv prepad. Stvari se zanjo 

spremenijo, ko pozornost iz zunanjosti usmeri v notranjost, iz prihodnosti v sedanjost, iz idej o 

tem, kako bi morale stvari zanjo biti, v spoznavanje in sprejemanje tega, kako stvari sedaj zanjo 

so. V tistem trenutku prepozna, da je že na poti, da je vsak trenutek že na poti. Na poti se 
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»znajde« v trenutku, ko si jasno prizna in sprejme, kako stvari zanjo trenutno »stojijo«, kaj so 

njene potrebe in kaj njene trenutne zmožnosti – ko ta trenutek postane njen cilj, njena pot. 

Prepozna, da lahko ta trenutek svojo pot tlakuje z držo odpuščanja, neobsojanja, sprejemanja, 

skrbi in nežnosti do sebe. Udeleženka zase oblikuje namero, ki ji sporoča to držo – namera 

postane njen cilj, ki ga lahko »dosega« v vsakem trenutku, ko se nanjo spomni in jo uresniči. 

Ohranjanje namere postane sredstvo njenega ustvarjanja nove, bolj sočutne realnosti zase, 

postane most med »že« in »še ne«, stik med »biti« in »delovati«, stik med njeno prisotnostjo in 

postajanjem. 

 

6.1.2.7 V stiku s človeškostjo v sebi 

 

Izkušnje udeleženk pričajo o tem, da sočutje do sebe izraža uvid v lastno človeškost in 

sprejemljivost, sprejemanje te človeškosti. Bolečina in trpljenje sta del izkušnje vsakega 

človeka, v tej izkušnji se med seboj lahko povežemo vsi ljudje, v tej izkušnji postanemo del 

skupnosti. K sprejemanju tega vidika so izrecno vabile tudi same vaje programa, zato tu lahko 

opazujemo tudi odzivanje na vaje. U1 recimo poroča o tem, da se je s tem povezala zgolj zaradi 

besed v vaji in zgolj med samo vajo, da drugače to pri njej ni tako zelo v ospredju. Medtem ko 

U2 poudarja to zavedanje kot zelo pomembno zase, kot edino, kar jo lahko potegne iz utapljanja 

v vlogi žrtve. Zelo zanimiva je tudi izkušnja U3, tudi zato, ker je v popolni odsotnosti relacije 

z vsebino vaje. 

 

U1 [dnevnik]: »[…] Zavedanje skupnega trpljenja in ranljivosti, ki si jo delim z drugimi, me 

vedno povezuje z drugimi ljudmi, mi daje neko širše zavedanje povezanosti v srcu z drugimi 

ljudmi.« 

 

Udeleženka doživlja, kot da se vključuje v človeško skupnost preko srčne povezave, kot da je 

srce tisto, iz katerega in v katerem se lahko poveže z drugimi v čutenju trpljenja in ranljivosti. 

Srce ima neko povezovalno vlogo – v čutenju združuje trpljenje in ranljivost s podporo, ki jo 

doživlja preko povezanosti z drugimi ljudmi, ter tako vključuje tudi njo kot posameznika v 

celoto človeške skupnosti. V zavedanju in občutku medsebojne povezanosti se razširi tudi njeno 

zavedanje sebe, njen občutek sebe. 

 



Kožuh, Patricija. 2018. »Izkustveni vidiki sočutja do sebe.« Magistrska naloga študijskega 

programa druge stopnje. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

58 
 

U2 [intervju]: »Ker sem ob njej vedno čutila vse te … Občutek sprejemanja, prisotnosti. Ampak 

obenem čisto navaden človek s svojim življenjem. Ne kot terapevtsko, ampak tako. Kot energijo, 

ki jo je oddajala od sebe. In s tem, ko je tudi sebe dala, je pokazala, kako je samo človek in kako 

je to vse ok.« 

 

Z udeleženko sva se pogovarjali o njenem doživljanju vaje »sočutni prijatelj«, o kateri poroča 

tudi v dnevniku (glej 6.1.4.2 Podporna prisotnost sebe (»drugega«) sebi). Odgovarja na 

vprašanje o tem, zakaj misli, da se je po njenem mnenju v vaji »srečala« prav s to osebo. 

Pripoveduje o osebi ženskega spola, spominja se izkušnje odnosa z njo. Oseba je s svojo 

prisotnostjo, v kateri je razkrila tudi polnost človeškosti, ki jo živi, pokazala tudi na 

sprejemljivost človeškosti U1. Ko jo je ona, kot čisto navaden človek s svojim navadnim 

človeškim življenjem, sprejela, ji je pokazala na to, da je sprejemanje mogoče, da je sprejemanje 

človeško, prav tako kot je sprejemljiva tudi njena človeškost, z vsem kar U1 je. Ko jo je ta 

oseba povabila in sprejela v »človeško skupnost«, je U1 lahko stopila tudi v skupnost s seboj, 

stopila skupaj kot človek, sprejemljiv v vsej svoji polnosti.  

 

U2 [intervju]: »Zato ker me toliko prevzame ta občutek žrtve, da mi ni pomoči, da tako pač je, 

da jaz ne znam postavljat mej, ne znam poskrbet zase … Se mi zdi, da je tukaj edino, kar mi 

lahko pomaga, to, da nisem edina, da nisem sama, ki se tako počutim. Mogoče to, ja, kot da je 

en obup in vse to, in ne morem iti ven iz tega. Ampak se lahko pomirim s tem, da nisem edina. 

[…] Kot videt to kot nekaj normalnega. Ja, to. Da je to doživljanje ne samo moje, ampak da so 

tudi drugi ljudje, ki tako čutijo, da nisem edina, ki tako čuti.«  

 

Udeleženka povezuje izkušnjo obupa z doživljanjem sebe kot nemočne žrtve, to je situacija, ki 

jo občuti kot brezizhodno. Vseeno ugotavlja, da je zase našla izhod iz tega stanja, ki ji v tistih 

trenutkih nudi vsaj neko pomiritev. To je v spominjanju, da je njeno čutenje skupno mnogim 

ljudem in je kot tako nekaj človeškega in normalnega. To zavedanje prekine z občutkom 

izoliranosti in osamljenosti in razširi njeno ozko pozornost iz nje same na širšo skupnost, v 

katero se vključuje s svojo izkušnjo. Čutenje naenkrat dobi več prostora, ni več tako tesno ujeto, 

in teža bolečine se razporedi v skupnosti, ne nosi je več sama. Zdi se, kot da pomiritev prinese 

neka vrsta razbremenjenosti. Med drugim v intervjuju tudi pove, da mora ta misel v stanju 

obupa največkrat priti od zunaj, iz stika z neko drugo osebo, ki ji zaupa.  
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U3 [dnevnik]: »[…] Sem videla, da sem v dogajanju/reagiranju, odzivanju obrnjena predvsem 

vase. Avtomatično izključim ostale ljudi in sem jaz proti drugim. Nisem niti pomislila, da bi 

lahko v tej situaciji trpel tudi [fant] in bi morda tudi njemu naklonila sočutje. To bi morda lahko 

imelo radikalni preobrat v najinem pogovoru.« 

 

U3 osvetli ta vidik še na svoj način, bolj posreden, vendar ga bom vseeno skušala predstaviti. 

V dnevniškem zapisu reflektira svoje doživljanje soočenja s fantom. Opazi, da je v odnosu z 

njim njena pozornost zelo absorbirana v njej sami, tako da sebe doživlja kot izolirano enoto, 

kot da je sama, kot da je edina, ki trpi. V odnosu do drugih se doživlja v opoziciji na način, kot 

da so drugi tam le z interesom, da jo ranijo, kot da so drugi njeni nasprotniki, kot zgolj tisti, ki 

povzročajo njeno trpljenje, ne pa tudi tisti, ki si trpljenje z njo tudi delijo. V občutkih 

ogroženosti se zapre v svoj svet, se tako pred zunanjim, nevarnim svetom drugih zaščiti in s 

tem tudi izključi iz človeške skupnosti. Ko razmišlja o dogodku, ugotovi, da bi se smer njunega 

preteklega pogovora lahko bistveno spremenila v dobro obeh, če se do fanta ne bi obračala zgolj 

kot do nasprotnika, temveč tudi kot do človeškega bitja, ki mogoče prav tako kot ona sama tudi 

na nek način trpi. Če je sebi po dogodku izkazala sočutje s tem (kot je razvidno iz drugega 

mesta v dnevniku), da se zaradi svoje reakcije »ščitenja sebe« ni obtoževala, ker je bilo takrat 

to pač edino, kar je zmogla, pomisli, da bi lahko sočutje tedaj naklonila tudi fantu, ker jima je 

morda to izkustvo trpljenja v tistem trenutku bilo skupno. Zdi se, da bi se s tem, ko bi fanta 

sprejela v človeško skupnost, ki jo združuje trpljenje, vanjo avtomatično vključila tudi sama 

(tako kot se je prej iz nje avtomatično izključila). Kot da je stik s svojo človeškostjo mogoč tudi 

prek prepoznavanja človeškosti v drugem. Tako bi se združila ne samo v deljenju trpljenja, 

temveč tudi v deljenju podpore sočutja.  

 

6.1.3 Sočutje je v odnosu 

 

Tema predstavlja odnosni vidik sočutja – kot nekaj notranje odnosnega in kot nekaj, kar se 

poraja iz odnosa z drugimi. Udeleženke doživljajo sočutje zelo relacijsko. Navajam prispevka 

U1 in U2, pri katerima je ta vidik neprestano stopal v ospredje in katerega sta tudi sami označili 

kot bistvenega. Pri U3 se ta vidik ni pojavljal dovolj eksplicitno oz. se je pojavljal posredno, 

kar je razvidno iz njenih prejšnjih poročil (npr. opuščanje kritike in zavzemanje drže prijaznosti 

do sebe). 
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6.1.3.1 V odnosu do sebe 

 

Navajam zgolj prispevek U1, iz praktičnega razloga, ki je v zgoščenosti in jedrnatosti opisa 

odnosa na enem mestu. Da je takšno razumevanje in izkustvo blizu tudi U2, je bolj ali manj 

neposredno razvidno iz ostalih njenih poročil. Deloma, predvsem v »drugosti« odnosa sočutja 

do običajnega odnosa do sebe in v relaciji do izkustva trpljenja lahko takšno razumevanje 

prepoznamo tudi pri U3 (glej 6.1.2.4 V stiku s potrebo po sočutju in pomenom sočutja zase). 

 

U1 [intervju]: »Mislim, že beseda so-čutje … Da kreiraš, da zavzameš nek drug odnos do sebe, 

tako, drug. Res, pri meni je bil prav drug. In da, to se mi je zdelo res najbolj pomembno, da se 

ustvari ta … Pravzaprav se ustvari kot en dialog. Torej, da čutim bolečino, ampak potem tudi 

čutim, kako ena roka pride zraven. Torej nek stik se vzpostavlja, med mano … Notranji neki 

deli, ki se potem … Odnos, jaz mislim, da ne morem drugače reč, kot odnos do nečesa, odnos 

do bolečine, odnos do … Je čutenje, ne, mora biti na čutni zaznavi. Tako sem jaz to doživljala. 

Torej, če ni čutenja, ni, ni ... Mora biti, veliko bolj polno je, da se ta čuteči del razvija. Zaznavni, 

čutenje, telesno, toplota. Zavedanje, da veš, da se to zdaj dogaja. In da, recimo, roka pride do 

tebe … Tako, zelo odnosno sem to, notranje odnosno, intrapsihično notranje odnosno sem to 

doživljala.«  

 

Sočutje je za udeleženko odnos, nekaj notranje odnosnega, nekaj, kar se po izvoru in lokaciji 

odvija znotraj njene psihe. Udeleženka najprej preko besede »drug« izpostavi kontrastni značaj 

med njenim poprej ustaljenim odnosom do sebe in njenim sedanjim, sočutnim odnosom do 

sebe, ki ga namerno krepi. Ta sočutni odnos razume kot nekaj, kar se vzpostavlja tudi s pomočjo 

lastne aktivnosti, kot nekaj, za kar je tudi ona sama odgovorna. Odnos opisuje kot stik in dialog, 

ki se ustvarja oz. vzpostavlja med njenimi notranjimi deli, znotraj nje, med čutenjem bolečine 

in čutenjem podpore, ki jo opisuje kot bližino ali prisotnost roke (tu naj omenim, da udeleženka 

v stiski večkrat izrazi svojo namero podpore na način, da položi roko na srce, v katerem čuti 

bolečino in ljubezen, in se poveže z občutki toplote ob stiku). Pomembno ji je, da sočutni odnos 

doživi tudi preko čutenja, da je ta odnos občuten, da gre za dialog v čutenju. Zdi se, kot da tu 

ne želi poudariti toliko čutenja bolečine (ki ga sicer tudi doživlja kot pogoj, glej 6.1.2.5 S 

čutenjem dobrohotne in prijazne naravnanosti), temveč bolj to, da se mora to dajanje in 

prejemanje sočutja odvijati tudi na čutni, zaznavni, telesni ravni – torej da ni zgolj v misli, 

temveč tudi v občutku, ki daje pomen odnosu in omogoča zaupanje v ta odnos. Torej, da sočutje 
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izhaja iz občutka in je prejeto v občutku. Omenja tudi, da se mora ta odnos odvijati v okolju 

zavedanja in osebne prisotnosti. 

 

6.1.3.2 Iz izkušnje odnosa z drugim 

 

U1 in U2 izhajata iz izkušnje, da je (bil) za ustvarjanje odnosa sočutja do sebe nujno potreben 

stik z drugo osebo, ob kateri doživita takšen odnos do njiju v času osebne stiske. U2 poudari, 

da je potrebno veliko tovrstnih izkušenj, obe pa sta jasni tudi glede pomembnosti lastnega 

prizadevanja pri tem. 

 

U1 [intervju]: »Kako se je ustvarjal, porajal? Eno je sigurno v odnosnih relacijah. Da je bil 

nekdo drug prijazen do mene. Jaz mislim, da smo zelo relacijski. Eno pa je tudi ta notranja 

namera in zavedanje, kaj lahko jaz sama s seboj. Mora biti eno in drugo.« 

 

Udeleženka pripoveduje, da se je odnos sočutja do sebe oblikoval prek izkušenj odnosov z 

drugimi in prek lastne naravnanosti in dejavnosti. Zdi se, kot da je prek prijaznosti drugih do 

nje prejela informacijo, da je to odnos, ki ga je mogoče gojiti do sebe; in ko je doživela v sebi 

to prijaznost kot nekaj prijetnega, je prejela informacijo, da je s strani drugega pozitivno 

ovrednotena, da »je vredna« in da je takšen odnos do sebe torej »utemeljen«. Po drugi strani pa 

(začenja govoriti v sedanjiku) je potrebna tudi notranja namera, da se nameni biti sočutna s 

seboj, torej zastavljanje in neprestano obnavljanje te namere, tega odnosa (o pomenu namere 

glej tudi 6.1.2.6 V stiku z namero) – to je vidik, ki smo ga srečali tudi pri U2. Namera je nekaj, 

kar je aktualno v vsakem trenutku, in stik z namero in realiziranje namere javlja to, da je sočutje 

že tu, že na voljo in uresničeno, prav zdaj. Udeleženka navaja tudi pomembnost zavedanja 

svojih možnosti in zmožnosti, kaj lahko v vsakem trenutku stori zase. Prvotno pa mora 

informacija o možnosti sočutja do sebe priti prek odnosa z drugim, da postane to tudi možnost 

zanjo.  

 

U2 [intervju]: »Sigurno je prišlo iz zunanjosti. Kot sem prej govorila, toliko ljudi, ki mi je 

govorilo to, se je to nekako začelo integrirat v mene. Sigurno se pa ni to samo po sebi vzbudilo 

znotraj mene. Ampak so bile izkušnje z ljudmi, ki jim zaupam. To zaupanje se je moglo zgradit, 

in ko so tisti ljudje rekli, da moram poskrbeti zase in so mi pomagal, postavljat meje, kako se 

skrbi za sebe, sem se jaz tega leta in leta učila in mogoče lahko sedaj pride samo od sebe. Ni 
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pa zrastlo v meni, ampak v odnosu z drugimi, ki so me učili, kaj to sploh pomeni. […] Jaz ne 

verjamem v to, da se to lahko zgodi samo od sebe z branjem knjig. Lahko se zgodi tudi z idejo 

neke druge osebe. Recimo Kristin Neff in Erik, ko poslušaš neke posnetke, dobiš nek občutek 

ob tem. In spet je druga oseba, čeprav bolj fiktivna, je druga oseba, ki ti to govori. Tako da tudi 

to je. Je pa mogoče zame ful pomembno, da je druga oseba nekdo, s komer lahko začutiš nek ta 

stik.« 

 

Podobno kot U1 tudi ta udeleženka pripoveduje, da je vir sočutnega odnosa zanjo primarno v 

zunanjosti, to je v odnosih z drugimi, ob katerih se je v njej lahko vzpostavilo zaupanje. Odnos 

zaupanja z drugim je postal okolje učenja odnosa sočutja do sebe, torej tega, kaj takšen odnos 

do sebe sploh pomeni, zakaj je pomemben zanjo. Odnos zaupanja in občutka ob teh osebah ji 

je pomagal, da je lahko počasi, postopoma preko let sprejemala in preizkušala informacije o 

tem, kaj pomeni skrb zase in postavljanje meja. Sčasoma pravi, da je ta odnos začel postajati 

del nje in se lahko danes kot možnost in zmožnost v realizaciji pojavi tudi sam od sebe. Hkrati 

pa udeleženka (predvidoma tudi iz svoje izkušnje) navaja še eno možnost razvijanja sočutnega 

odnosa do sebe, to je preko ideje druge osebe, s katero lahko posameznik začuti neko 

povezanost. Kot primer navaja Kristin Neff in Erika van den Brinka (strokovnjaka na področju 

psihološke znanosti in avtorja priročnikov in programov za samopomoč na osnovi sočutja), ki 

sta lahko v pomoč pri izgrajevanju tega odnosa prek poslušanja njunih posnetkov (meditativnih 

vaj), prek njune prisotnosti v glasu in doživljanja te prisotnosti kot zaupanja vredne, dobrohotne 

in podporne. Skratka, udeleženka meni, da je potreben neke vrste odnos za to, da se ne more 

zgoditi preprosto samo od sebe, niti preko branja knjig s tega področja. 

 

6.1.4 Sočutje je v prisotnosti 

 

Tema je razdeljena na dve podtemi, ki se medsebojno tudi povezujeta. V prvi podtemi »podpora 

podob in vizualizacije« predstavljam način približevanja sebi na bolj sočuten način, ki se ga U1 

in U2 poslužujeta zase in s katerim se podpreta v svoji nameri sočutja. U3 v dnevnikih ali 

intervjuju ne poroča o tem. V drugi podtemi »podporna prisotnost sebe (»drugega«) sebi« sta 

zastopani U1 in U2, pri katerima je ta vidik izrazito v ospredju in razvit. Deloma se nanašata 

na izkušnje iz vaje »sočutni prijatelj«, ki je bila del programa, izkušnje, ki se postopoma razširja 

tudi na druga področja njunega življenja. Izkušnja U3 na tem mestu ne izvira iz te vaje in v 
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poročilih izpostavlja kontrastnost med izkustvom podporne prisotnosti sebi in občutkom 

osamljenosti. 

 

6.1.4.1 Podpora podob in vizualizacije 

 

U1 [intervju]: »Ampak mora priti neka podoba, torej jaz sem zelo vizualni tip, meni mora priti 

najprej ena podoba in potem na koncu »saj to si ti«. In potem se nekje noter zlije sčasoma, ko 

vidim, da zdaj to večkrat naredim, recimo. […] V bistvu prvo je najprej v neki fantaziji, potem 

pa pride do nekega 'feelinga'. Recimo prvo moram jaz to videt, potem pa pride do 'feelinga'. 

Ker s 'feelingom' nisem od nikogar mogla to dobit. Zdaj vidim, da moram nekje prek 

vizualizacije prihajat, vsaj pri meni … Včeraj mi je bilo ful hudo in sem najprej tako »aha, kje 

je zdaj ta«, potem pa »aha, saj je že tukaj«. Pa je bilo samo vizualno in mi je bilo zelo toplo pri 

srcu, tako, nisem bila sama. En tak 'feeling'.« 

 

Udeleženka deli spoznanje, da ji je metoda vizualizacije v veliko pomoč pri obujanju 

prisotnosti, ki bi bila zanjo podporna tedaj, ko ji je hudo. Prek vizualizacije si ustvarja možnost 

za odnos, ki ji nudi čutenje podpore, ki jo tedaj potrebuje. Vizualizacija je v času programa 

sestavni del vaje »sočutni prijatelj«, katero udeleženka opisuje kot še zlasti globoko doživeto. 

Podobo prisotnosti sočutnega prijatelja uporablja tudi izven »formalne« meditativne prakse. 

Vizualna podoba je zanjo ključ, ki ji odpira vrata do čutenja, ki je drugače zanjo težje dostopno. 

Ne gre samo za to, da »notranje vidi«, da je nekdo prisoten, ob njej, temveč da ji predstava te 

prisotnosti vzbuja tudi čutenje te prisotnosti, ki je zanjo bistvenega pomena. Podporno 

prisotnost doživi v čutenju, ki je zanjo čutenje srca, čutenje bližine in odsotnost osamljenosti. 

Zanimivo je, da na tem mestu pravi, da takšne podpore v čutenju ni mogla prejeti od druge 

osebe. V prejšnjem poglavju (glej 6.1.3.2 Iz izkušnje odnosa z drugim) in tudi na nekaterih 

drugih mestih, ki niso navedena v tej nalogi, pa navaja izkušnjo odnosa z drugim kot tisto, ki je 

prispevala k ustvarjanju sočutnega odnosa do sebe. Samo ugibamo lahko, da se v tem odstavku 

mogoče nanaša na odsotnost neke bolj temeljne izkušnje iz otroštva in iz mladosti. 

 

U2 [intervju]: »Si od vseh tistih ljudi dam sočutje in si pomagam na ta način. Bolj kot da to 

pride iz sebe. To je tako ful krhko ali ni še tako… Predvsem si pomagam na ta način, da imam 

podobe ljudi, ki so bili sočutni do mene v preteklosti, kakor koli bili v podporo. In to mi ful 

pomaga.« 
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Udeleženka opisuje odnos do sebe, ki bi bil sočuten, kot nekaj še zelo krhkega, ki potrebuje 

dodatno podporo. V stiski si pomaga tako, da prikliče podobe ljudi, ob katerih je v preteklosti 

doživela takšen odnos. Tisto, česar si sama ne zmore dati, česar ne zmore še najti v sebi, poišče 

v drugem in si to da prek predstave drugega – prek spomina, v katerem se obudi čutenje 

prisotnosti drugega in čutenje sebe v prisotnosti drugega. Udeleženka vseeno aktivira lastne 

vire moči, pokaže voljo in s tem že stopa v stik s sočutjem in si ga izraža, ne glede  na to, od 

kod meni, da to »dejansko« prihaja. 

 

6.1.4.2 Podporna prisotnost sebe (»drugega«) sebi 

 

U1 [dnevnik]: »V občutku dobivam z njegove strani sporočilo, da je prisoten, da mi daje 

občutek, da je z menoj, da me čuti, da mi je naklonjen, da me spoštuje, da mu je mar do mene, 

da želi biti z menoj, da mi daje oporo v vsakem mojem dejanju – da vse, kar naredim, je ok. 

[…] Ne govori. Je tiho. Je z menoj. Ko hodiva, me začne oblivati radost. Radost tega, da sem 

lahko, kot sem. Da sem, kot sem. Da je vse ok, kar naredim. Je prisoten, je tih, ne kritizira, ne 

obsoja, ne komentira, ne presoja. Samo je. To mi daje radost tega bivanja.« 

 

Udeleženka opisuje doživljanje vaje »sočutni prijatelj«, v kateri preko vizualizacije povabi v 

svoj notranji prostor podobo neke osebe, bitja oz. prisotnosti, ki bi jo v tistem trenutku doživela 

kot sočutno in podporno. V tem primeru se ji pridruži starejši moški. Z načinom in kvalitetami 

njegove prisotnosti v njej vzbuja občutek notranje prostosti, dopuščanja, sprejemanja in 

svobode za vse, kar je v tem trenutku. Preko čutenja njegove prisotnosti v sebi prihaja v stik s 

svojo prisotnostjo, ki jo doživi kot nekaj brezpogojnega in vsevključujočega, kot nekaj, kar ji 

posreduje zavedanje in sprejemanje sebe v polnosti. V tej odprtosti odkrije zase tudi radost, 

radost v tem, da je, in v tem, kar je, radost bivanja samega po sebi, katerega se tedaj zaveda, da 

je deležna. V stiku z drugim, katerega v občutku doživi kot njej naklonjenega, spoštljivega, 

skrbnega, neobsojajočega, tihega, brezpogojno prisotnega in njo čutečega, odkrije »prostor«, v 

katerem lahko najde zase brezpogojno sočutje. Prek odnosa drugega do nje in občutka njegove 

prisotnosti v sebi spozna moč sočutja, kaj sočutje pomeni in kje/kako lahko pride v stik s 

sočutjem. Prisotnost drugega njej postane prisotnost nje same sebi. Prisotnost po eni strani 

doživi kot nekaj osebnega – tj., kot da je »nekdo« z njo prisoten, bodisi ona sama ali drug, s 

človeškimi kvalitetami podpore, po drugi strani pa se zdi, da jo doživi tudi kot nekaj neosebnega 
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– to je v doživljanju prisotnosti kot »obseganja«, »omogočanja«, »dopuščanja«, »sprejemanja« 

… Zdi se, kot da sta zanjo za sočutje do sebe potrebna oba ta vidika. 

 

U1  [dnevnik]: »Sočutno svetlobno bitje je bilo prav tako v mojem položaju, prišlo je od zadaj 

in položilo roko na mojo roko na srce. Bitje je bilo v podpori in nežnosti mene. V objemu mene, 

njena roka na moji roki. Njeno telo ob mojem telesu od zadaj. Celo njeno svetlobno telo sem 

čutila kot toploto. Kot da sem jaz, pa nisem jaz. Misel na to, da bi to lahko bila moja mama, 

vendar tega res nisem čutila pogosto. Tiha prisotnost nekoga, ki je preprosto z menoj, v tišini, 

samo je, ne zahteva ničesar, ničesar od mene ne pričakuje. Le je. Preprosto je z menoj, ljubeča, 

tiha, za mene. […] Ta vaja mi res pomaga čutit sebe, svojo prisotnost, nežnost, ljubečnost, 

toploto. Če bi to res lahko venomer čutila, bi se moje življenje spremenilo v nekaj bolj nežnega, 

ljubečega, toplega. Bolj bi lahko čutila sebe. Bolj bi se lahko imela rada. Neka notranja 

podpora.« 

 

Beremo lahko še eno poročilo doživljanja vaje »sočutni prijatelj« in refleksije po vaji. Prvi del, 

do znaka […] opisuje srečanje s prijateljem, ki se je tokrat pojavilo v obliki svetlobnega bitja. 

Udeleženka doživlja to prisotnost zelo podobno kot v prejšnji vaji, navedeni zgoraj, le da se tu 

zdi, da v ospredje prihaja doživljanje te prisotnosti bolj v njenih ženskih kvalitetah, mogoče 

celo materinskih. Tudi v drugem delu poročila se lahko povežemo z udeleženkino zgornjo 

izkušnjo. Vaja ji je v pomoč pri vzpostavljanju stika s seboj in svojo prisotnostjo. »Drugi«, ki 

je v tem primeru sočutni prijatelj, pokaže nanjo, ob »drugem« lažje prepozna sebe in se začuti. 

Ko čuti prisotnost drugega ob sebi, lažje prepozna, da je ta drugi ob nekom prisoten in da je ta 

nekdo ona sama. Da je tukaj tudi ona sama, da se lahko poveže s seboj, si postane prisotna, 

prisotna sebi in zase. Drugi pokaže tudi na to, kaj potrebuje – zrcali njene potrebe, ko ji nudi 

čutenje nežnosti, ljubečnosti, toplote, podpore. Zdi se tudi, kot da kvalitete nežnosti, ljubečnosti 

in topline udeleženki pomagajo čutiti sebe, ji odpirajo pot do stika s seboj, kot da topijo ledene 

stene »samozaščite«, ki jih postavljata samokritika in samoobsodba. Kot da v stiku z resnično 

»U1«, ki bi bil utemeljen v zavedanju prisotnosti, ne bi bilo več ovir za to, da bi se imela rada, 

da bi se podprla in da bi svoje življenje izkušala tudi v kvalitetah topline, nežnosti in ljubezni. 

 

U1 [intervju]: »Mora biti zavedanje prisotnosti … Mogoče se takrat v polnosti bolj zavedam 

same sebe. Glej, da bi rekla kot neka oseba, ki je bila prisotna, je bila recimo kot ta prijatelj. 

Čista vaja. Jaz vem, da sem to vse jaz, ne, ampak pri meni noter se mora odnosna relacija 
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razvit. Ne smem biti več sama, to mi je zelo pomembno. […] Se mi zdi, da moram tudi notranje 

to imet. Torej, ko pride do neke bolečine, da se takrat ustavim in dam čas sama sebi. In da se 

ne povozim. Jaz sem znala vse povozit, stran dat. In sem bila večno zapuščena, nekje notranje. 

Zdaj pa se mi zdi, da se ustavim, pa sem s tem.« 

 

To poročilo predstavljam kot njeno tretje, zadnje zapovrstjo v okviru te podteme, ker se mi zdi, 

da z njim udeleženka zaokroži in precej jasno osmisli zgornji dve izkušnji oziroma pomen, ki 

ga je našla zase v vaji »sočutni prijatelj«, ali povedano drugače, pomen prisotnosti zanjo v 

trenutkih bolečine. Zaveda se, da je ta »drugi«, ki je v vaji prisoten, na nek način ona sama oz. 

nekaj, kar najde v sebi, in ne nekaj zunanjega, kar pride od zunaj. S tem tudi pojasni mojo 

uporabo narekovajev pri tej besedi v navedbi teme. Udeleženka se zaveda pomena in 

pomembnosti odnosa, ki ga razvija v relaciji do sebe in da lahko to razvije zgolj prek odnosa – 

pri čemer črpa iz odnosa z »zunanjim« in v primeru te vaje »notranjim« drugim. Ko opisuje to 

odnosno relacijo, lahko dobimo vtis, da gre na nek način za obračanje k sebi, vračanje k sebi, 

da gre za kvaliteto pozornosti, ki lahko opazi njo samo, in ne kritike nje, saj je ta pozornost 

povezana z zavedanjem prisotnosti, tega stika z osebno in hkrati brezpogojno in sprejemajočo 

prostornostjo »sebe«, katero je opisovala v prvem poročilu te podteme. Ta prisotnost sebe sebi 

prekinja z občutkom osamljenosti in notranje zapuščenosti, saj se vrne k sebi, v skupnost s 

seboj, v polno zavedanje sebe, se sprejme v brezpogojno prisotnost, ki zmore opaziti in dopustiti 

kakršno koli bolečino in se v njej podpreti.  

 

U2 [intervju]: »Ali pa zdaj se spomnim na vajo sočutni prijatelj, ko imaš podobo nekoga, ki je 

tam, in ta človek ti to kar nekako seva v tebe. In prideš v stik s tem občutkom, da si sprejet, da 

si ljubljen, da nekdo razume. In potem nekak nisi več v tem obupu in potem sem tudi sama prišla 

do tega na koncu, da imam tudi jaz te kvalitete, ki jih je imel ta sočutni prijatelj zame. To mi je 

bilo tako 'uau'. Ni mi bilo uau, da imam jaz te kvalitete, ampak to, da sem prišla v stik z 

občutkom tega.« 

 

Udeleženka doživlja vajo »sočutnega prijatelja« na podoben način kot U1. Prek čutenja odnosa 

drugega do nje v njej, iz čutenja kvalitet prisotnosti drugega v njej se pozornost obrne od 

drugega k njej sami in sebe začuti drugače – zave se, da je tudi sama lahko vir te prisotnosti in 

teh kvalitet. Pomembno se ji zdi predvsem to, da to spoznanje teh kvalitet doživi v občutku, da 

prihaja v neposreden stik s kvalitetami v sebi, da so zanjo tako resnične kot čutenje samo in 
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tako resnične, kot je tudi resnično čutenje bolečine obupa. Zanimivo je tudi, kako se spremeni 

njeno doživljanje, ko začuti, da je sprejeta, razumljena in ljubljena v tem, kar je in kar čuti – 

kot da bi to vzelo čutenju tisto, kar ga spreminja v obup. 

 

U2 [intervju]: »Mogoče ena nova izkušnja, ki bi mi lahko sedaj koristila, je to, da imam dialog 

s svojim notranjim otrokom. Da v bistvu tega ne vidim, kot da sem jaz, da se ne identificiram s 

tem, da se meni to sedaj dogaja. To je ful težko. Nekaj, kar imam željo. Ampak da se ločim in 

se jaz pogovarjam s tem otrokom v meni, ki to doživlja. […] Jaz toliko vztrajam vedno pri 

razumevanju, ampak se mi ne zdi, da je to tisto, kar jaz zares hočem. Ker če gledam z vidika te 

simbolike, kaj rabi otrok od mame, sigurno ne rabi razumevanja. Ni to stvar intelekta. Ampak 

gre v prvi vrsti za občutek dejanske prisotnosti in stika in varnosti. Da ve, kaj mora otrok dobiti. 

Ja. In v tem primeru znotraj sebe, da jaz vem za ta drug del znotraj mene, kaj rabi. Mogoče, 

ker je moj način kognitivni, da gre to po nekih kognitivnih poteh, ampak bolj gre v občutku za 

to.«  

 

Udeleženka ugotavlja, da si lahko v trenutkih stiske nudi potrebno prisotnost, stik in varnost le 

tedaj, ko vzpostavi določeno distanco do svojega notranjega dogajanja, saj iz določene razdalje 

lahko sploh zares opazi to notranje dogajanje in si dejansko tako omogoči podporo bližine in 

lastne prisotnosti, ki jo tedaj potrebuje. To pomeni, da se ne identificira s tem, kar doživlja, da 

ni absorbirana v notranje dogajanje, temveč da iz njega na nek način izstopi in opazi, da sama 

ni zgolj to dogajanje, temveč tudi nekaj drugega od tega, da obstaja tudi v ločenosti do tega 

dogajanja, to je v nekomu, ki vse to lahko opazi, in tudi v samem opazovanju. Iz monologa 

stopi v dialog, stopi v odnosno relacijo, v kateri je sploh mogoče prepoznati lastno prisotnost 

in v kateri se možnost prisotnosti, bližine, stika in varnosti sploh vzpostavi – ko se sploh ima 

»ob nečem« ali »nekom« za prepoznati, ko je tam »nekaj« ali »nekdo«, kar ji vrača informacijo 

o njej sami, ko zavedanje obstoja tega »nekoga« ali »nečesa« sploh omogoči pojav in pomen 

bližine, stika, varnosti. Udeleženka pravi, da je kot zase koristen našla simbol odnosa med 

materjo in otrokom, ki bi ga lahko uporabila za to, da si nudi to, kar potrebuje, da je sočutna do 

sebe. Če smo prej odkrivali kvalitete prisotnosti bolj prek odnosa prijateljstva, se sedaj zdi, da 

sočutna prisotnost lahko (tukaj) nosi tudi kvalitete materinskega odnosa (to je na nekaj mestih 

mogoče zaslediti tudi pri U1). Udeleženka prepoznava tudi, kako težko je vzpostavljanje teh 

notranjih relacij, dvojnih perspektiv. Vseeno si tega želi in iz njenega nadaljnjega poročila lahko 

dobimo občutek, da je močno v stiku s pomenom takšnega odnosa zase, da ga raziskuje in ga 
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je pripravljena razvijati. Deli svoje spoznanje, da je prvotna potreba otroka in klic materi v tem, 

da se med njima vzpostavi odnos, v katerem bo stik med njima, nudenje varnosti in prisotnost 

matere zaznana v otrokovem občutku, da bo to predano in prejeto prek čutenja – gre za vidik, 

ki je bil v poteku analize s strani udeleženk že večkrat izpostavljen. Zdi se, kot da U2 v vlogi 

matere razume, da ji otrok sporoča nekaj v smislu »ni me potrebno razumeti zato, da bi me 

imela rada in me podpirala«. Zdi se, kot da gre pri sočutju za odnos, ki se razvija v občuteni 

prisotnosti, in prisotnost, ki se razvija v občutenem odnosu. 

 

U3 [dnevnik]: »Vprašanje, kako naj se podprem, sem ponavljala kot mantro, ampak sem hkrati 

vpletala preveč razmišljanj. Pozornost je bila še vedno fiksirana na občutje in počutila sem se 

zelo osamljeno. Zopet je bil zgrajen zid med mano in ostalim svetom.«  

 

Na tem mestu udeleženka poroča o drugačenm doživljanju sebe kot v 6.1.2.3 (V stiku s svojimi 

zmožnostimi, možnostmi in pripravljenostjo na delovanje), ki je spremljalo vprašanje o 

podpori. Kot sem že omenila, je bilo to vprašanje vsebovano kot predlog oz. vabilo v samem 

programu. Poročilo je našlo svoj prostor na tem mestu, ker želim vzpostaviti kontrastno relacijo 

med čutenjem osamljenosti in podporne prisotnosti ter odpreti opazovanje in razmišljanje o 

tem, v čem se ti dve stanji duha medsebojno razlikujeta. Predstavljamo si lahko, da je bila 

udeleženka v zgornji situaciji v stiku zgolj z mislijo, idejo o podpori sebe, ni pa čutila sebe ob 

tem, torej osebe, ki bi jo podprla, in niti osebe, katera bi jo podprla. Njena pozornost je bodisi 

izgubljena v razmišljanju bodisi v občutju žalosti, praznine in nemoči, o katerih malo poprej 

piše v dnevniku. Opisuje, kot da je pozornost fiksirana, torej kot da zmore v tistem trenutku 

opaziti zgolj en vidik tega, kar se dogaja znotraj nje, zgolj čutenje neprijetnih občutkov, brez 

zavedanja okolja oz. konteksta tega čutenja. V tistem trenutku zavedanja se zaveda sebe zgolj 

v okviru tega občutja. Na tem mestu lahko opazimo kontrast z njeno drugo, zgoraj omenjeno 

izkušnjo in tudi z njeno izkušnjo iz podteme 6.1.2.1 (V stiku s seboj, s svojo utelešeno 

prisotnostjo), v kateri je bil poleg neprijetnih občutkov zanjo prisoten tudi občutek celote telesa, 

sebe kot širše in globlje zajemajoče se celote kot na tem mestu. V tistem širšem zavedanju sebe 

je bil prisoten tudi občutek sebe, torej zavedanje, da njeno čutenje ni samo in ona sama v tem 

čutenju, temveč si je prisotna tudi kot nekdo, ki je temu čutenju lahko tudi v podporo. Medtem 

ko občutje osamljenosti tukaj priča o temu drugačni, nasprotni izkušnji. Zdi se, kot da 

osamljenost pomeni odsotnost sebe, odsotnost prisotnosti sebi, iz katere bi lahko črpala podporo 

zase, ki si jo želi. Občutje je izolirano, v zavedanju ni vključeno v celoto nje same, ne zaveda 
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se sebe kot »skupnosti« same sebe. V tistem trenutku obstaja zase zgolj kot to občutje. 

Zanimivo je, kako v tem doživljanju opazi zase ponavljajočo se situacijo in kako se v občutkih 

osamljenosti zaznava kot ločena od ostalega sveta. Uporabi zelo nazorno prispodobo zidu, ki 

se je zgradil med njo in ostalim svetom – ugibamo lahko, da s tem, ko je postavila zid med sabo 

in svojo ranljivostjo. In zanimivo je tudi, kako se zdi, kot da sprejemajoč, podporen stik s svojo 

človeškostjo v sebi, ki se v tem primeru izraža kot čutenje žalosti in nemoči, neizogibno 

vključuje tudi občutek stika s širšo človeško skupnostjo v tem, kar ji je z njo skupnega. Kot da 

bi se, ko stopi v svojo človeškost, v prisotnost s tem, kar jo tisti trenutek dela človeka, v tem 

zavedanju avtomatično povezala tudi z ostalimi ljudmi, s svetom drugih ljudi. Ko se sama 

sprejme kot človek, v skupnost s seboj, v skupnost vsega, kar je v svoji človeškosti, se sprejme 

tudi v človeško skupnost. Tako tudi pojem »osamljenosti« pridobi na polnejšem, bolj 

vključujočem pomenu, ko bolje razumemo, v čem vse lahko opazujemo medsebojno odvisnost 

in povezanost posameznika in skupnosti. V tem smislu lahko mogoče vidimo, kako se tema 

prisotnosti neločljivo prepleta tudi s temo sprejemanja človeškosti, ki je bila navedena malo 

prej (glej 6.1.2.7 V stiku s človeškostjo v sebi).  

 

6.1.5 Sočutje in modrost 

 

Analizo želim zaključiti z razmišljanjem, ki ga je U1 delila v intervjuju. Njena spoznanja, ki jih 

v naslovu teme označujem kot »modrost«, razumem kot vir, izraz in doprinos sočutja hkrati.  

 

U2 [intervju]: »Predvsem mi tukaj zelo pomaga zavedanje moje preteklosti in zakaj sem tukaj, 

kjer sem in kdor sem. To mi ful pomaga. Da se nekako zavedam, zakaj zame ne more biti 

drugače, zakaj je zame tako, kot je. Zakaj ne morem drugače postavljati mej. Da imam 

zavedanje in sprejemanje tega. In spet to, da nisem jaz kriva za to, da je prišlo do tega. Da tako 

je bilo, odkar prideš na svet naprej, da se je to razvijalo. In to je en ful dolg proces tega, da 

sem jaz prišla v stik s tem, da sem jaz v bistvu dober človek, jaz nisem slab človek. In če 

reagiram na tak način, je to samo ena reakcija in si jo dovolim in se lahko potem vedno 

opravičim. Ampak v prvi vrsti sem pomembna jaz. In tukaj lahko hitro pride do tega 'ja, kak 

egoisti si, samo zase skrbiš, kaj pa drugi, potem druge prizadeneš'. To so moje misli. Ampak s 

temi mislimi je vseeno ful težko. Ampak v času, ko sem delala ta program, pa še pred tem, sem 

bila tako 'prav, pa sem egoist, pa sem slab človek, briga me, jaz moram poskrbet zase, ker je to 

edini edini način, da bom sploh lahko poskrbela zase, če se hoče kaj drugega zgodit' [… ] Ne 
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vem. Mogoče zato, ker sem poskusila že vse drugo. Biti prijazna pa razumet druge in bit sočutna 

do drugih in bla bla. Nikoli pa nisem poskusila dati sebe na prvo mesto. In to je edino, kar mi 

ostane še, da probam ne glede na vse glasove, ki kričijo drugače.« 

 

Udeleženka odgovarja na vprašanje, kakšno je doživljanje in razumevanje sebe, svoje stiske in 

načinov odzivanja nanjo, ki ji omogoča in izraža sočuten odnos do sebe. Najprej vzpostavi 

relacijo med preteklostjo in sedanjostjo v smislu, da je za sprejemanje sedanjosti takšne, kot je, 

zanjo pomembno zavedanje, razumevanje in sprejemanje njene preteklosti. Torej, kaj so tisti 

vzroki in razlogi (»zakaj«) za tem, da se danes nahaja v določenem položaju, da je to, kar je, 

takšna, kot je, da deluje, kot deluje. Svoje trenutne situacije ne doživlja kot izolirane in 

nepovezane s svojim ostalim življenjem in življenjskimi okoliščinami, temveč se zdi, kot da ji 

relativno jasno zavedanje celote in vpogled v celoto svojega dosedanjega življenja nudi 

potrebno perspektivo in kvaliteto perspektive, preko katere se lahko z večjim razumevanjem in 

posledično brez potrebe po obsojanju ozre nase in se sprejme v svoji »takšnosti« – ker preprosto 

ni bilo pogojev za to, da bi v tem trenutku bila na kakršen koli način drugačna. Takšno 

zavedanje jo razbremenjuje krivde, saj ve tudi to (kot je na drugih mestih v poročilih večkrat 

poudarila), da si tega težkega, intenzivnega čutenja in odzivanja, zaradi katerega se običajno 

obtožuje, ni izbrala sama, in da je to nekoč služilo nekemu namenu. Da ni bilo njena izbira. 

Zaveda se, da je »v igri« ogromno dejavnikov, ki vplivajo na človekovo življenje, da ni odvisno 

zgolj od nje, kako se bodo odvijale stvari. Pove tudi, da je prek dolgega procesa takšnega 

ozaveščanja spoznala svojo človeškost kot nekaj dobrega, se kot celota človeka doživela kot 

dobra. Zdi se, kot da se tudi zaveda, da je ena sama reakcija še ne določa in ne predstavlja nje 

same – da je zgolj ena reakcija, en trenutek, ker je v stiku s svojo celoto, ki jo doživlja kot nekaj 

dobrega. Zato si jo tudi lažje dopusti, si jo odpusti in se zanjo preprosto opraviči. Zatem pa v 

pripovedi odločno izjavi, kako pomembno je zanjo to, da sebe postavlja na prvo mesto, to 

zavedanje, do katerega je prišla v dolgem procesu izkušenj in učenja, ko je preizkusila že vse 

druge načine – da je pomembno in potrebno, da (po)skrbi zase, da ohranja to zavedanje, da je 

zase najprej pomembna ona sama – da je to prvi pogoj, ki mora biti izpolnjen, če naj se zgodi 

še kaj drugega, če naj poskrbi še za druge. Zdi se, kot da s tem privzame neko držo zavedanja 

odgovornosti zase in odgovornosti, ki jo sporoča s skrbjo zase. To mesto si bom dovolila 

osvetliti z izkušnjo U1, ki na vprašanje o tem, kaj si sporoča s tem, ko si v skrbi zase daje prostor 

čutenju, v intervjuju odgovarja: »Vrednost si dam, vrednost s tem dobiš. Ne izdaš se, ni izdaje 

samega sebe. Pošten si do sebe. […] V bistvu se imam raje, to ljubezen. Občutek ljubezni 
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pride.« Čeprav U2 o tem neposredno ne poroča, pa morda lahko kot bralci utegnemo slutiti, da 

je takšna tudi njena pot, »ne glede na vse glasove, ki kričijo drugače«.  

 

U2 [intervju]: »Vse to delo na sebi zadnjih 5, 6 let, od psihoterapije, meditacij in svašta, je 

nekako, kot da je sočutje zdaj čisto čisto na koncu, čisto na vrhu gore vsega tega. In kar sočutje 

lahko naredi, je, da vleče ven, da potegne iz vsega tega zavedanja, kot da vleče ven neke 

smiselne stvari, ki mi dejansko lahko pomagajo. Da lahko naredi neko smiselno stvar iz vse te 

gmote doživljanj.« 

 

Udeleženka nadaljuje, zaključi in zaokroži prejšnjo pripoved s podobo, s katero postavi sočutje 

čisto na vrh gore, po kateri se je vzpenjala zadnjih nekaj let z delom na sebi v psihoterapiji, 

meditaciji in podobnem. Kot da je sočutje tista do tega kulminativnega trenutka zadnja stvar, 

ki jo je zase našla, in hkrati tudi tista, ki lahko zanjo pridobi na smislu in smisel tudi ustvarja 

zgolj iz te najvišje točke, katero podpira celotna gora izkušenj in iz katere se lahko po teh 

izkušnjah ozre in v njih zase odkrije potrebno modrost. Smisel te modrosti pa je v tem, da z njo 

lahko podpre življenje in sebe v njem. 

 

6.2 Diskusija 

 

Med analiziranjem poročil udeleženk sem se bolj zavedla pomembnosti konteksta, v katerem 

je bila izvedena raziskava, opazovano doživljanje ter pridobljena in analizirana poročila. Niso 

bila samo moja raziskovalna vprašanja tista, ki so na nek način zamejevala to, kar lahko z 

izbrano metodologijo pridobim, in to, kaj mi pridobljeno lahko pove, temveč tudi moja notranja 

naravnanost, pričakovanja, predpostavke, moja trenutna življenjska situacija in razumevanje, 

odnos do udeleženk, moja pripravljenost in zmožnost videti in sprejemati stvari, kakršne se 

kažejo, moja radovednost in podobno. Ko si skušamo osmišljati osebna izkustva udeleženk, se 

mi zdi pomembno ohranjati zavedanje, da je veliko navedenih poročil v analizi v bistvu 

refleksija doživljanja meditativnih vaj, h katerim so bile udeleženke povabljene. Sicer je kar 

nekaj tudi poročil, ki reflektirajo doživljanje in ravnanje v nekih bolj »vsakdanjih« dogodkih, 

ali pa takšnih, ki povzemajo doživljanje in razumevanje nekega daljšega življenjskega obdobja. 

Vseeno je potrebno upoštevati, da je bilo s programom, v katerega so bile udeleženke vključene 

in je bil primarno za vse zastavljen enako, njihovo izkustvo tudi »izzvano« in vodeno v 

določeno smer, kar odražajo tudi refleksije. Vseeno pa je vsaka udeleženka imela nek »svoj« 
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program, ga izvajala po svoje, v svojem ritmu in tudi preko izbora vaj, ki prvotno niso bile 

predvidene. Vsaka je vaje tudi drugače doživljala, vsako je nagovoril kak drug vidik in na 

drugačen način. To po eni strani prinese svojevrstno bogastvo v poročila in izostri njihovo 

individualnost, po drugi strani pa zmanjšuje homogenost vzorca, ki je za IPA predviden. 

Homogenost se je izkazala za šibkejšo tudi zaradi različnih izhodišč v zavedanju,  

prepoznavanju in praksi sočutja iz lastnih izkušenj. To je vidik, na katerega v začetku raziskave 

nisem bila zelo pozorna. Kljub temu da sem prvotno program zastavila kot nekakšen »dražljaj«, 

ki bi zgolj spodbudil opazovanje doživljanja udeleženk in njihovo raziskovanje sočutja, in moj 

namen ni bil v raziskovanju doživljanja programa, sem pozneje ugotovila, da je program vseeno 

v veliki meri določil to, kakšne podatke sem z raziskavo pridobila. Zavedati se torej moramo, 

da bi s tem, ko bi zastavila raziskavo na drugačen način, kljub istim raziskovalnim vprašanjem 

najverjetneje prišla do drugačnih podatkov in ugotovitev. Torej, jasno je, da gre v nalogi za 

opazovanje pojava sočutja do sebe v točno določenih okoliščinah oz. kontekstu. 

 

Vse udeleženke so se k raziskavi priključile iz lastnega zanimanja za temo raziskave in željo 

po tem, da bi se udeležile nekega programa, ki bi njihovi že vzpostavljeni meditativni praksi 

(večinoma praksa čuječnosti, vipassana in/ali praksa sočutja) prinesel še nekoliko več strukture 

in elementov sočutja, za katerega so vse čutile, da ga zase potrebujejo. U1 in U2 sta vaje 

programa že poznali in jih tudi sami v zadnjem času pogosto izvajali, za U3 pa so bile te vaje, 

razen meditacije ljubeče naklonjenosti, neka novost. Angažiranost udeleženk in njihova lastna 

iniciativa sta vplivali tudi name in mi vzbudili dober in spodbuden občutek, da ima to 

sodelovanje vzajemne koristi. Vse so bile pripravljene vključiti se tudi v intervju in tudi tega 

doživljale kot nekaj zanje koristnega in želenega, kar je v meni vzbudilo še več hvaležnosti in 

še okrepilo mojo vključenost v raziskavo. Menim, da se vse to izraža tudi v kvaliteti 

pridobljenih poročil in v analizi, ki kažeta na pestrost, kompleksnost, mnogoplastnost, 

nesamoumevnost, relativnost, individualnost, vrednost, subjektivnost in intimnost izkustva 

sočutja do sebe, brez da bi s tem izgubila možnosti sklepanja na obče in skupno tega izkustva. 

Vsaka od udeleženk je k raziskavi prispevala na čisto svoj in edinstven način. Analizo sem 

opravila v enakem vrstnem redu, kot so bili tudi izvedeni intervjuji. Začenši z U1, ki mi je 

pokazala na izkustvo sočutja kot izraz ljubezni in pokazala na širši pomen sočutja, kot ga 

predstavljajo klasične definicije. Nadaljevala sem z U2, ki je v mojo nastajajočo predstavo o 

sočutju prinesla kompleksnost, zavedanje o njegovem individualnem in spremenljivem izrazu 

ter pomembnosti povezanosti s skupnostjo. U3 pa me je nazadnje, ko sem mislila, da že skoraj 
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»vse vem«, spomnila na ponižnost, mi usmerila pozornost k nesamoumevnosti tega pojma in 

pojava, na kar sem do tistega trenutka nekoliko že pozabila, in mi pomagala, da sem lahko 

prevrednotila celoten proces dela in mu pridala neko prizemljeno globino.  

 

Ocenjujem, da se moje delo z raziskovalnimi vprašanji ujema in jih tudi presega. Veliko je 

poročil in tem, ki v analizo niso bili vključeni, a niso zaradi tega nič manj pomembni. Izbrane 

teme, izbrana poročila in način njihove predstavitve in interpretacije predstavljajo zgolj enega 

izmed mnogo načinov, s katerimi bi lahko osmislili izkustva udeleženk. Zavedam se, da z 

mojim načinom nisem dosegla konca odgovora na zastavljena raziskovalna vprašanja in tega 

se tudi veselim, da ima človekova radovednost še toliko prostora zase, za raziskovanje. Vseeno 

pa sem izpostavila nekaj pomembnih področji, ki bi jih bilo vredno še raziskati. 

 

S prvim vprašanjem sem preverjala, ali udeleženke kdaj doživljajo sočutje do sebe. Iz analize 

je razvidno, da je odgovor na to pritrdilen, da so se srečevale z izkustvi, ki so jih doživele in 

razumele kot sočutje, usmerjeno k sebi. Sočutje so doživljale kot trenutno, začasno stanje, 

vendar ne nujno vedno prisotno ob trpljenju in bolečini, ni se namreč pojavilo avtomatično in 

ob vsakokratni izkušnji osebnega neugodja ali duševne vznemirjenosti. Navadno so prišle v stik 

s sočutjem do sebe bolj preko izrazite namere, zavestne vzpostavitve drugačnega odnosa do 

sebe, kot je bil tisti, ki je večkrat predstavljal prvi odziv na situacijo – to je samopomilovalni, 

samodestruktivni, samoobsojajoči ali samokritični odnos. Po drugi strani pa so nekatere, 

predvsem U1 in U2, doživljale sočutje tudi kot neko svojo novo razvijajočo se lastnost in 

dispozicijo. 

 

Z drugim vprašanjem sem preverjala, kaj udeleženkam pomeni to, da so do sebe sočutne. Na to 

vprašanje sem v analizi odgovarjala vsaj na dva načina. Prvič s tem, kakšni so bili načini, na 

katere so udeleženke pristopale k sebi v času stiske oz. kakšne načine soočanja stisko so 

interpretirale kot sočutne. Najpogosteje so se tu javljali prijaznost do sebe, opuščanje 

samokritičnih in samopomilovalnih misli, sprejemanje in razumevanje sebe in svojega 

doživljanja, uglaševanje s čutenjem in zaupanje vanj, pripravljenost poskrbeti zase. Drugič pa 

sem na to vprašanje odgovarjala s prikazom tega, kaj so doživele kot to, kar si sporočajo oz. 

dajejo s sočutjem do sebe. Med drugim je tu bila najbolj v ospredju vrednost sebe kot osebe in 

človeškega bitja, občutki ljubljenosti in sprejetosti, spoštovanja sebe, zaupanja vase, 

samozavest. 
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S tretjim vprašanjem sem raziskovala, kakšno doživljanje sebe podpira in izraža sočutje pri 

udeleženkah. K opazovanju tega vidika sem se tudi bolj izrazito usmerjala v programu in 

intervjuju, zato je morda bil v njihovih poročilih močno prisoten. Udeleženke so sočutje 

doživljale primarno kot nek odnos do sebe, za odnos pa je značilno zavedanje »vključenih« v 

odnosu, torej v tem primeru sebe. Videli smo, da so jim bile pri tem zelo pomembne 

komponente zavedanja telesnosti, prisotnosti duha, zavedanja sebe kot samostojne osebe, 

zavedanje sebe v dvojnosti prejemnika in dajalca sočutja, zavedanje sebe kot opolnomočene 

osebe, zavedanje sebe preko vključenosti v širšo človeško skupnost, zavedanje sebe s 

sprejemanjem, uravnovešeno zavedanje sebe, zavedanje sebe v svoji ljubljenosti in vrednosti. 

 

S četrtim vprašanjem sem raziskovala, kaj vse lahko soustvarja izkustvo sočutja do sebe pri 

udeleženkah. V poročilih se je odprla množica dejavnikov, od katerih sem večino vključila v 

analizo in so razvidni iz vseh tem. Naj tukaj poudarim, da ni enoznačnega odgovora. Sočutje se 

je izkazalo kot izrazito relacijski proces, ki se torej odvija v okolju odnosa. Pomembno pri tem 

je, kakšne so kvalitete tega odnosa, torej da ga udeleženke doživljajo kot sprejemanje, ljubezen, 

skrb, prisotnost, neobsojanje, razumevanje, spoštovanje … Sočutje se »zgodi« kot nekakšna 

interakcija izkušenj odnosov iz preteklosti, ki delujejo kot viri moči, in aktivacije mnoštva 

trenutnih procesov, ki vsebujejo zelo podobne procese, kot smo ji zasledili v ReSource modelu 

v vidikih prisotnosti, afekta in perspektive, pa tudi elemente, ki smo jih predstavili z Neffinim 

modelom sočutja v čuječnosti, prijaznosti in skupni človečnosti, ter z ACT- in CFT-modeloma. 

Hkrati pa je odgovor na to vprašanje odvisen tudi od tega, iz katere perspektive gledaš na pojav 

sočutja in tudi od tega, ali ga opazuješ kot nekaj, kar sam ustvarjaš oz. kultiviraš, ali kot neko 

danost, ki jo odkrivaš. Te odvisnosti pojava od opazovalca in njegove perspektive se ob vstopu 

v raziskavo nisem dobro zavedala. 

 

Od tu naprej bom v diskusijo uvedla nekaj od tistih vidikov, ki so v analizi izstopali in se mi 

zdijo še posebej pomembni v smislu njihove aplikativne vrednosti, bodisi v terapevtski praksi 

ali v lastnih vsakodnevnih prizadevanjih osebne »rasti« in integracije osebnosti. Vsak od teh 

vidikov bo na svoj način osvetljeval tudi zastavljena raziskovalna vprašanja. 
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6.2.1 Vrednost, vloga in pomen validacije 

 

V samem jedru izraza sočutja do sebe je bila pri vseh udeleženkah validacija njihovega čutenja 

in njih samih. V svoje čutenje in sebe so izražale zaupanje in to zaupanje občutile kot podporno. 

V trenutkih čustvene stiske so prepoznale potrebo po validaciji, po potrditvi in po sprejetju tega, 

kar čutijo takšno, kot je, in potrebo po potrditvi in sprejetju sebe, medtem ko to čutijo in takšnih, 

kot so. Že samo prepoznavanje, da to potrebujejo, je bilo zanje ključnega pomena, saj je bil to 

prvi korak k preprečevanju razvrednotenja njihovega čutenja in njih samih. Drugi korak je bila 

prebuditev zavedanja, da je nekdo tukaj, ki jim to lahko potrdi in da so to one same, da so v 

sebi prepoznale to kapaciteto, to danost. Z validacijo so si priznale, potrdile in v tem sprejele 

legitimnost, takšnost in pomembnost svojega čutenja in sebe v tistem trenutku – in s potrditvijo 

tistega trenutka tudi vseh trenutkov in hkratnosti tolikih čutenj ter tega, da lahko vse to čutijo 

in v tem ostajajo one same. Na ta način so si priznale in dale svojemu bitju kompleksnost, dale 

so si več možnosti, da so lahko več stvari hkrati, da lahko več in na različne načine čutijo, 

mislijo, več stvari postanejo in ob vsem tem tudi ohranjajo svojo vrednost, zavedanje sebe kot 

vrednih, ljubljenih, si dajejo dovoljenje, da lahko so, obstajajo takšne, kot so. To jim na nek 

način tudi vzbuja in utrjuje zaupanje vase in v svoje mesto v svetu. Robert Leahy opisuje 

validacijo kot dej, s katerim »najdemo resnico v tem, kar čutimo in mislimo« (Leahy 2005, 

195). Če prevedem in pojasnim s svojimi besedami, najdba resnice zanj pomeni preprosto to, 

da postanemo priča trpljenju, da trpljenje opazimo, da vidimo to trpljenje v tem, kar je, takšno, 

kot je, da s svojo pričujočo prisotnostjo trpljenju potrdimo, da je trpljenje res tukaj, prisotno, da 

so ti občutki, potrebe in misli res tukaj in da so lahko tukaj, pa tudi, da nam to trpljenje nekaj 

pomeni, da nam ni vseeno, če trpimo mi sami ali drugi, da se nas to trpljenje dotakne, nas gane, 

da je to trpljenje nekaj, česar ne moremo in nočemo spregledati, ker nam oseba, ki trpi, nekaj 

pomeni in nam je mar za njeno dobrobit, si ne želimo, da trpi. Dalje Leahy (2005) pravi, da z 

validacijo usmerimo pozornost na to, kako so ti pričujoči občutki smiselni glede na vse, kar se 

je do tistega trenutka zgodilo, in glede na to, kakšna je interpretacija teh dogodkov s strani 

tistega, ki to čuti (Leahy 2005). Validacija pomembnosti vseh čustev, pravi Leahy (2005), nudi 

posamezniku dovoljenje in varnost za to, da lahko ostaja v stiku s temi čustvi, jih čuti, in hkrati 

tudi potrebno umiritev, da lahko razišče misli in prepričanja za temi čustvi. Ko je manj truda in 

napora investiranega v kontrolo in potlačevanje čustev, ko se posameznik lahko bolj umiri v 

tem, kar čuti in je, pričenjajo tudi ta prej nerazumljiva in nezaželena čustva pridobivati na 

svojem smislu. Za Leahyja (2005) je validacija tisto, kar združuje empatijo in sočutje – torej to, 
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da prepoznamo čutenje druge osebe ali nas samih s tem, da čutimo z in za drugo osebo ali nami 

samimi, in se angažiramo v trpljenju z dobrohotno skrbjo (Leahy 2005). To je proces, ki smo 

ga lahko precej jasno opazovali v poročilih udeleženk in je predstavljal bistven dejavnik 

premika iz pozicije žrtve in nemoči v pozicijo opolnomočenja in razširitve zavedanja možnosti 

zase. Udeleženke so tako lahko bolj usmerile pozornost v izvor svojega čutenja, mišljenja in 

vedenja, spoznavale njihovo funkcijo in se s tem tudi razbremenjevale krivde. Hkrati pa jim je 

to omogočilo tudi sprejemanje odgovornosti zase in angažiranje v drugačnem, dolgoročno bolj 

koristnem delovanju. Celoten proces so prepoznavale kot izraz sočutja do sebe. 

 

6.2.2 Motivacija in namera v praksi razvijanja in odkrivanja sočutja 

 

To je vidik, ki ga nisem nameravala primarno in neposredno raziskovati, med drugim tudi zato, 

ker si nisem zaupala, da znam vodit raziskovanje v tej smeri, vendar sem ga vseeno vključila v 

teoretični del, ker mi je bil pomemben, kot pomemben pa se je posredno izrazil tudi v poročilih 

udeleženk. Tu naj spomnim, da opazujemo njihovo doživljanje znotraj formalne in neformalne 

prakse v sočutju do sebe. Kaj je tisto, zaradi česar si udeleženke sploh prizadevajo za bolj 

sočuten odnos do sebe? Kako se motivacija za gojenje takega odnosa do sebe sploh pojavi? 

Kako ohranjati to motivacijo? Kaj to motivacijo krepi in kaj jo šibi? Kako napetost, ki jo proži 

prizadevanje za sočutje, mehčati in sproščati, brez da bi s tem izgubili moč in ustvarjalnost 

motivacijske sile? Podteme »Sočutje je v stiku z zmožnostmi, možnostmi in pripravljenostjo na 

delovanje«, »Sočutje je v stiku s potrebo po sočutju in zavedanjem pomena sočutja zase« in 

»Sočutje je v stiku z namero« najbolj neposredno odgovarjajo na ta vprašanja. Izpostavljam 

zgolj nekaj vidikov. Za udeleženke je zelo pomembno to, da imajo v sebi neko vizijo in tudi 

čutenje tega, kaj jim sočutje pomeni in zakaj ima zanje takšno vrednost, saj jih je to tudi 

motiviralo za sočuten odnos do sebe. Precej pa se mi pa zdi izmuzljiva pot do spoznanja, zakaj 

bi bilo zanje sočutje pomembno in vredno prizadevanja ter vsega, kar spada na to pot 

prizadevanja, ki vsebuje tudi veliko soočanja z neprijetnim in neizogibne »padce«. En izrazit 

način, kako so to spoznavale, je bil preko prepoznavanja notranjega kritika, izkušnje 

deindentifikacije z njim, prepoznavanje kritika kot »tujega glasu«, preko stika z bolečino, ki jo 

kritik povzroča, in istočasno prek izkušnje odnosa, v katerem so lahko čutile, kako to je, čutiti 

in deliti sočutje, kaj to naredi, spremeni. To je bil proces, ki se je ponavljal vedno znova in se 

je tudi moral ponavljati, da se je motivacija lahko ohranjala in krepila. Po drugi strani pa je bilo 

zanje zato prav tako pomembno zavedanje in nežno sprejemanje meja svojih zmožnosti, tega, 
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kar v danem trenutku zmorejo narediti. To sprejemanje je bilo že samo po sebi izraz sočutja in 

»vaja« v sočutju ter bistveno za to, da je lahko delovanje šlo v zanje koristno smer in ostajalo 

v stiku z realnostjo. Pokazale so na to, da je v sočutju pomembno oboje, sprejemanje in 

spreminjanje, pa četudi spreminjanje včasih pomeni zgolj spremembo stališča. Stik z realnostjo 

je pomenil zanje tudi stik s tem, kar je resnično in pomembno zanje v nekem trenutku, z 

realnostjo njihovega sveta vrednot, kar so odražale njihove namere. Namera jih je pritrjevala v 

pomembnosti in vrednosti vsakega trenutka, neodvisno od navideznih »doseženih rezultatov« 

njihovega prizadevanja. Tako kot sem z besedami Christopherja Germerja že zapisala, jih je 

namera spominjala na to, da gre za prakso sočutja in da si prvotno ne prizadevajo za sočutje 

zato, da bi se počutile bolje, temveč prav zato, ker se počutijo slabo, ker jih boli, ker trpijo. 

 

6.2.3 Z glavo in srcem 

 

»Spreminjanje občutka sebe … To doživljam zelo močno. Res se spreminja občutek sebe. K 

mojemu staremu občutku sebe, ki je bil kritičen, zahteven, neizprosen, se dodaja del mene, novi 

občutek sebe, ki je prijazen, nežen in topel, ljubeč, sočuten. Pravzaprav, kot da se rojevam na 

novo, v bolj prijazni obliki. Tudi ti kruti deli mene izgubljajo moč, ker res niso prijetni in si jih 

ne želim več. Ne želim živeti pod njihovo vladavino. Se imam preveč rada.« To je v dnevniku 

zapisala U1, vendar se mi zdi, da ne izraža zgolj njene izkušnje, temveč na nek način tudi 

izkušnjo U2, na trenutke pa tudi izkušnjo U3. Vsekakor kaže na to, kako se z ustvarjanjem 

novega odnosa do sebe spreminja občutek sebe in kako občutek sebe vpliva na odnos do sebe. 

V tem sklopu diskusije želim izpostaviti enega izmed načinov, ki se je v času raziskave izkazal 

kot precej impresiven in učinkovit pri ustvarjanju novega odnosa in občutka sebe, to je uporaba 

imaginacije, ki je bila prisotna v vaji »sočutni prijatelj«. Hkrati pa želim poudariti tudi pomen 

čutenja oz. srca in čustvene podprtosti v procesu soočanja z vsakdanjim trpljenjem in čustveno 

stisko. Prispevek Deborah A. Lee (2005, 326–351), »The perfect nurturer«, ki ga je mogoče 

najti v knjigi Compassion: Conceptualizations, research and use in psychotherapy, jasno 

pokaže pomembnost obojega. Namreč, avtorica ugotavlja, da tisti, ki v sebi ne nosijo spominov 

na ljubeznivo skrb in toplino, ki bi jo prejemali od drugih, ki torej v sebi nimajo razvitih 

mehanizmov samopomirjanja in čustvene podpore, večinoma nimajo razvite zmožnosti, da bi 

se vpričo svojih samokritičnih in samoobsojajočih misli, ki izražajo sovražnost do sebe in 

vzbujajo občutke ničvrednosti, zaščitili pred temi napadi, bili empatični do svoje stiske, se 

čustveno podprli, pomirjali v njej in si jo lajšali. Zaradi pomanjkanja čustvene topline v odnosu 
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do sebe je pri takih posameznikih težko vplivati na čustveno spremembo zgolj s klasičnimi 

tehnikami kognitivno vedenjske terapije, ki so usmerjene v spreminjanje načinov  razmišljanja 

in vedenja. To je bilo jasno razvidno tudi pri udeleženkah, ki so neprestano ponavljale, kako 

bistvenega pomena je zanje to, da čutijo čustveno podporo in bližino sebi in da jim zgolj 

kognitivni, racionalni pristop k lajšanju čustvene stiske ne pomaga, jim ne seže do »srca«, do 

bistva bolečine. Poročajo o tem, da je čustveno bolečino lažje »prenašati«, jo spoznavati in z 

njo delati vpričo občutenega odnosa naklonjenosti, topline, prijaznosti in dobrohotnosti do sebe. 

Avtorica poudarja, da se je zato potrebno osredotočiti na razvijanje novega odnosa do sebe, iz 

katerega lahko nato šele pridejo novi uvidi in misli o sebi ter nov način izkušanja samega sebe. 

Eden od načinov, ki posamezniku ponudi priložnost za čutenje topline do samega sebe, 

sprejemanja sebe in drugačnega doživljanja sebe, je preko tehnike imaginacije, to je priklica in 

ustvarjanja podobe, ki jo avtorica imenuje »the perfect nurturer«. Gre za podobo bitja brez 

človeških šibkosti (npr. angela, boga, dobrohotnega bitja), ki si jo posameznik ustvari na način, 

da je ta zanj vedno in brezpogojno prisotna, njemu naklonjena, z ljubeznijo odzivna na sleherno 

njegovo čustveno potrebo in ki vedno deluje njemu v dobro.  Tehnika zelo spominja na vajo 

»sočutni prijatelj«, h kateri sta se v času programa vračali U1 in U2 ter našli veliko podpore 

zase tudi izven same vaje. Podoba sočutnega prijatelja oz. popolnega skrbnika je uporabljena z 

namenom, da posameznik prek nje koristi in črpa iz izkušnje negujočega, podpornega odnosa, 

ki sčasoma postane posamezniku realna in dosegljiva možnost notranjega, lastnega odnosa do 

sebe. Takšen odnos in dialog s seboj je uporabljen za vzbujanje občutkov varnosti, topline, 

pomirjanja sebe in deluje kot način samoregulacije, kot nek na novo razvit in pogojen čustveni 

odziv, ki se pojavi v situacijah, v katerih je s strani notranjega sovražnega kritika zaznana 

grožnja »selfu« – to je bazičnemu občutku vrednosti, ljubljenosti ipd. Prednost uporabe tako 

ustvarjene podobe ni zgolj v prebujanju občutkov topline in sočutja ter v zmanjševanju 

negativnega afekta, temveč tudi v tem, da lahko z njo posameznik ustvari nov in prepoznaven 

spomin, ki se v svoji posebnosti razlikuje od drugih, zato je v situaciji zaznavanja grožnje tudi 

lažje dosegljiv in priklican. U1 je na primer poročala prav o tej izkušnji – kako jo podoba 

svetlobnega bitja spremlja tudi izven te vaje imaginacije, v drugih meditacijah in tudi izven 

meditacij, v vsakdanu. Poleg tega, da je ta vaja izkustvena, je tudi kognitivna, zato navaja 

avtorica kot drugo korist uporabe takšne podobe to, da lahko popolno bitje preko konteksta 

občutene čustvene podpore pomaga posamezniku izzvati in preokviriti samokritične misli in 

najti misli, ki bodo do njega bolj sočutne – bitje je namreč popolno in v tem smislu popolnoma 

zanesljivo, na noben način ni mogoče spodkopati njegove pozicije. Takšen pristop eksplicitno 
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naslavlja pomene, ki so osnovani na čustvih in kogniciji, in je zato z vidika kognitivno 

vedenjske terapije zelo pomemben. Avtorica pravi, da se »iz klinične perspektive zdi, kot da bi 

bila skladnost premika v čustvih tista, ki bi delovala kot lepilo, ki omogoča alternativnim 

vzorcem mišljenja, da se obdržijo« (Lee 2005, 330). Takšni spremembi v mišljenju bi bila nato 

lastna tudi zmožnost spremembe vedenja. 

 

6.2.4 Jaz in mi 

  

Ko sem zastavljala raziskavo te naloge, nisem pričakovala, da mi bo pokazala na tako izrazit 

relacijski značaj sočutja. Seveda sem ta značaj do neke mere že razumela, nisem pa si 

predstavljala, kako ga doživljajo udeleženke. Namen naloge ni raziskovanje, kako se iz 

zgodnjih relacij ustvarjajo pogoji za kapacitete sočutja v kasnejših obdobjih življenja, čeprav 

se je v nalogi odpiral tudi ta vidik. Na tem mestu želim spregovoriti o relacijah bolj z vidika 

neločljive povezanosti sočutja do sebe in do drugih in v tem o načinu razumevanja sebe v 

relaciji do drugih, to je o dveh vidikih, ki sta mi bila v nalogi osebno zelo zanimiva. Presenetilo 

me je zavedanje skupne človeškosti udeleženk in to, kako je v njihovih poročilih izstopalo 

sporočilo o medsebojni odvisnosti in povezanosti ljudi, o inkluzivnem doživljanju sebe v 

skupnosti, ki je tudi sporočilo o tem, da človek res ni »osamljen otok«. Na nek način sem ta 

vidik omenjala že v teoretičnem delu v modelu sočutja Kristin Neff. Izčrpno o tem med drugim 

piše tudi Shelia Wang v njenem prispevku »A conceptual framework for integrating research 

related to the physiology of compassion and the wisdom of buddhist teaching« (2005, 75–120), 

ki ga je mogoče ponovno najti v knjigi Compassion: conceptualizations, research and use in 

psychotherapy. V nadaljevanju navajam nekaj njenih ugotovitev iz prispevka, ki so močno 

povezane z izkušnjami udeleženk, kot smo jih spoznavali v analizi. Menim, da te izkušnje 

osvetljujejo ugotovitve avtorice, hkrati pa avtorica lahko poglobi razumevanje teh izkušenj.  

 

Wang opisuje organiziranost delovanja dveh principov oz. sistemov, ki ju imenuje »sistem 

samoohranitve« in »sistem ohranitve vrste«. Prvi, ki je evolucijsko starejši, je osnovan na bolj 

ločenem občutku jaza, ki se doživlja v opoziciji do drugih. Fokusiran je na zaščito organizma 

pred zunanjo grožnjo, pred prizadejano škodo in na zagotavljanje virov preživetja. V prisotnosti 

notranje stiske je za ta sistem značilna pretirana absorpcija vase, potreba po kontroli, poskusi 

zmanjševanja stiske z obrambnim in agresivnim vedenjem, izogibanjem in umikom, oviran stik 

z jasno percepcijo danega trenutka, manj zmožnosti zavedanja drugih in povezanosti z drugimi, 
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manj pripravljenosti za pomoč drugim, večji občutek izoliranosti in manjša možnost spontanega 

izraza sočutja. Drugi omenjen sistem je evolucijsko mlajši in je osnovan na bolj inkluzivnem 

občutku jaza, ki podpira zavedanje medsebojne povezanosti z drugimi. Fokusiran je na dobrobit 

in potrebe drugih, še posebej dojenčkov/mladičev. Zanima ga dobrobit vseh živih bitji in 

planeta ter deluje kot »sistem ohranjanja življenja«. Sistem ohranitve vrste omogoča 

uravnotežen in jasen stik s percepcijo notranjega dogajanja v danem trenutku brez reaktivnosti 

in obsojanja, zato lahko bolj ostajamo v stiku s seboj v danih okoliščinah, tudi v prisotnosti 

neprijetnega notranjega vznemirjenja. Omogoča več občutka povezanosti in bližine z drugimi. 

Avtorica poudarja, da je za sočutje značilno, da deluje v sklopu organizacije sistema ohranitve 

vrste in inkluzivnega občutka jaza, ki pa lahko za doseganje svojih ciljev uporablja tudi 

mehanizme, ki se običajno pojavljajo v okviru delovanja sistema samoohranitve (npr. reševanje 

nekoga iz nevarne situacije – aktivacija simpatičnega živčnega sistema in amigdale).  

 

Wang navaja Paula Gilberta in Dalai Lamo, ki postavljata sočutje v neodvisnost od čustvene 

navezanosti na drugega. Gilbert v sočutju poudarja pomen empatičnega razumevanja na eni 

strani in na drugi strani simpatije, ki empatiji prinese občutke ganjenosti s strani trpljenja in 

topline. Dalai Lama pa poudarja, da sočutje temelji na razumu. Wang obe stališči povzame in 

ju izrazi s tem, da resnično sočutje prvotno potrebuje čustveno in fiziološko infrastrukturo 

sistema ohranitve vrste skupaj z občutkom inkluzivnega jaza, da lahko nato v dobro drugega in 

sebe koristi tudi razum. Inkluzivni občutek jaza namreč ohranja zavedanje svoje človeškosti in 

človeškosti drugih, torej skupnosti v tej človeškosti in medsebojne povezanosti v njej – 

zavedanje tega je tisto, iz česar resnično sočutje izvira in kar sočutje vodi. Menim, da je bilo to 

pri vseh udeleženkah razvidno, tako posredno kot tudi bolj neposredno. Kot da bi, kot pravi 

tudi Wang, način naše percepcije samih sebe bistveno vzpostavljal ali odrekal možnost sočutja 

tako do sebe kot tudi do drugih. Izkustvo trenutka sočutja je izkustvo inkluzivnega občutka 

jaza, pri čemer se omejen, zakrčen in ločen občutek jaza zrahlja in sprosti, s tem pa tudi z njim 

povezana negativnost. Wang razmišlja, da je mogoče prav občutek te sprostitve tisto, zaradi 

česar mnogi uvrščajo sočutje med pozitivna čustva. V sprostitvi običajnih meja ega, pravi 

Wang, tudi dajanje in prejemanje sočutja izgubi svojo usmerjenost. Razlika med »mano« in 

»teboj« postane manj relevantna. Ko dajem, ne odvzemam sebi in dodajam drugemu. In ko sem 

sočuten do drugega, tudi sebe vključujem v sočutje. Svoje misli zaključuje z besedami, v katerih 

lahko močno prepoznavamo tudi izkušnjo udeleženk: »Sočutje nas vabi k polni vključitvi v 

našo človeškost, k polnemu prepoznanju enosti človeštva.« (Wang 2005, 112) 
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6.2.5 Spodbuda za nadaljnje raziskovanje – odpori 

 

Tema, ki se je odprla in je žal nisem imela priložnosti bolj raziskati, so t. i. odpori, ki se 

pojavljajo v praksi sočutja bodisi v okolju programov, podobnim mojemu, v terapevtskem 

okolju ali v sklopu neke vsakodnevne izkušnje. U2 in U3 sta me s to temo konkretno soočili. 

Odpori so se pojavljali v povezavi z aktivnostmi progama in angažiranjem v njem, v soočanju 

s tem, k čemur so jih vabile posamezne vaje. Opazila sem, da se je na začetku tudi v meni do 

tega pojava vzbudil odpor, ki pa je nato vodil v radovednost. Nekoliko se je spremenil način, 

kako jih vidim – ne več zgolj kot ovire do doseganja lastnega cilja, temveč tudi kot preprosta 

izhodišča za »delo«. Zdi se mi, kot da odpor na nek način lahko nastopa v funkciji samozaščite 

in postavljanja mej tedaj, ko posameznik začuti, da ga situacija vodi v nekaj zanj nevarnega, s 

čimer se še ne zmore ali noče soočiti na način, ki se od njega »pričakuje«, oz. da ga vabi v 

nekaj, kar njemu ni lastno in z njim skladno. Na nek način se je v raziskavi pokazalo, da so 

odpori kazali pravzaprav na neko prisotno, vendar še nejasno zavedanje udeleženk o tem, kdo 

so in kaj zares potrebujejo. Kazali so na njihovo moč, na gravitacijsko silo, ki jih je vlekla v 

neko zvestobo sebi, v istovetnost s seboj, k temu, kar so v nekem trenutku zmogle, potrebovale 

in kar je bilo zanje realno. V procesu sem dobila občutek, da je odpore zelo pomembno 

spoštovati, jih upoštevati in z nežnostjo, potrpežljivostjo in zaupanjem v človeka raziskati, kaj 

sporočajo, namesto da jih zgolj označimo kot nekaj, kar zavira proces in kar je potrebno čim 

prej odstraniti, da pridemo do cilja. Kot da je lahko že sama raziskovalčeva ali terapevtova 

percepcija tega pojava tisto, kar lahko ta pojav dejansko spremeni v oviro procesa – če ga vidi 

kot rezistenco, to postane rezistenca in s tem nato tudi dela, kot da je rezistenca, tj. neka ovira, 

katero je potrebno odstraniti, da pridemo do cilja, ker se ta »tukaj in zdaj«, kakršen je, pač ne 

sklada z našo idejo o tem, kako bi stvari morale biti. Podobno je bilo mogoče opazovati tudi pri 

udeleženkah, in sicer v načinu, kako so njihove ideje, prepričanja in predpostavke o tem, kaj 

sočutje je, vplivale na to, kako sprejemljivo in »ustrezno« bo zanje neko notranje stanje, v 

katerem so se znašle v neki točki procesa, in na to, kaj se pravzaprav dogaja in kaj je mogoče 

storiti. Zdi se mi, kot da je mogoče prav pri ravnanju z »odpori« pokazati na to, kaj sočutje je, 

ko se z občutljivostjo naravnamo na potrebe sebe ali drugega, ko izrazimo zanimanje za 

resnično dobrobit sebe ali drugega in se angažiramo v tej smeri. Na nek način že s tem vnesemo 

v svet posameznika neko spremembo, saj je največkrat prav to sprejemanje, razumevanje in 

toplina nekaj, česar sam ne pozna oz. »ne zna«, in nekaj, kar lahko ta odpor morda tudi zmehča. 
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6.2.6 Kaj je sočutje? 

 

Menim, da mi na to vprašanje ni potrebno odgovoriti, saj se je v nalogi sočutje izkazalo kot 

pojav, katerega razumevanje je odvisno predvsem od perspektive. Pojavilo se je kot občutek, 

motivacija, kvaliteta zavedanja, drža, odnos, stanje, lastnost, modrost in več. Na nek način sem 

hvaležna, da je mogoča tolikšna obilica perspektiv, ki nam pomagajo ustvarjati in spoznavati 

večjo kompleksnost človeka, in s tem prepoznavati obilje, ki nam ga nudi naša človeškost. 

Hkrati pa želim sedaj, na koncu, bolj izpostaviti perspektivo, preko katere spoznavamo pojem 

sočutja zgolj kot idejo, kot izbirno in specifično perspektivo, ki pozornosti približa neko 

izkustvo, ga izloči iz toka doživljanja in ga opazuje skozi »očala« te ideje, ga osvetli na nek 

partikularen način tako, da lahko bolje služi namenu opazovalca. Tako udeleženke kot jaz sama 

kot raziskovalka smo pokazale zgolj na nekaj izmed možnih načinov ustvarjanja pomena oz. 

smisla izkustva, ki smo ga dogovorno opisovale kot sočutje. Zavedam se, da ta naloga ne govori 

o sočutju per se, o sočutju kot takem (čeprav sem na to v procesu neprestano tudi pozabljala), 

temveč da sem preko naloge zgolj skušala, kolikor je bilo zame mogoče, razviti idejo, ki bi 

lahko vodila v drugačno, bolj »človeško« ustvarjanje smisla našega tukajzemeljskega življenja. 

Naloga kaže na to, kakšno idejo sem zmogla razviti o sočutju, kakšno funkcijo in uporabnost 

sem ji zmogla dati oz. kako smo z udeleženkami izkustvo sočutja osmislile in kako nam je ta 

osmislitev služila. Tako sem s to nalogo na nek način o sočutju zgolj odkrila to, kar sem sama 

ustvarila, ko sem izkustvu pripisala neke pomene. In morda je prav to »sočutje samo po sebi«, 

ki ga, priznam, z naravno naravnanostjo skušam v nalogi zajeti, odkriti – in edino sočutje, ki je 

– to je sočutje, ki je v sočasnem ustvarjanju in izkušanju pomenov v toku zavedanja in 

doživljanja. In ker s temi pomeni ustvarjamo svoj svet, je zelo pomembno, kakšne pomene 

izbiramo, saj to vpliva na to, kako bomo izkušali svoj svet, kakšen bo ta za nas in kaj bo v njem 

za nas mogoče. In morda je tukaj spet pomemben stik z našo človeškostjo, ki nas edini lahko 

vodi v ustvarjanje sveta, v katerem se bo sleherno življenje občutilo kot vredno in ljubljeno. 
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7 ZAKLJUČEK 

 

 

Temo sočutja sem si pravzaprav izbrala za nalogo zato, ker sem se z njo želela izogniti trpljenju 

– in beseda trpljenje je tukaj čisto na mestu – v katero me je klicala okupiranost mojih misli s 

tem, da moram v nalogi na vsak način pisati o tistih najbolj vztrajnih in navidezno brezupnih 

oblikah depresivnih stanj duha. Temo sočutja sem si izbrala tudi zato, ker me je bilo hkrati 

strah, da me bo to delo potegnilo še globlje v brezup izkušnje depresivnosti, ki je bila, odkar se 

spomnim, tudi del mojega načina doživljanja življenja in sebe v njem. Nato se je na lepem 

nekega dne, resnično kot strela z jasnega, pojavila misel o sočutju. Priznam, da v tistem trenutku 

nisem vedela, kaj sploh mislim s sočutjem, vendar sem ob tej misli začutila veliko radost, tisto, 

čisto otroško, naivno, prijetno drhtenje v telesu, občutek, lahek kot helijev balonček, ki se 

vzpenja proti nebu … Nekaj, kar sem zelo redko čutila, in mi je mogoče prav zato pustilo takšen 

vtis. Nekakšne z veseljem doživete prijaznosti.  

 

In vendar je študijski proces raziskovanja sočutja in izdelovanja te naloge zame bil vse kaj 

drugega to to. Vsak dan znova mi je bil včasih do neznosnosti mučen in poln trpljenja vseh 

mogočih oblik. Kar hecno, glede na to, da sem se temu želela izogniti, da sem toliko energije 

porabila za to, da bi iznašla nek eleganten način, kako se izogniti trpljenju tega procesa. In tema 

sočutja mi je predstavljala prav to, način izogibanja in umikanja trpljenju. Kot je dejala ena 

izmed udeleženk v intervjuju, namreč, da je mislila, da bo »delati sočutje« tako kot jesti neke 

bombončke. Nekaj prijetnega, sladkega, nekaj, k čemur komaj čakaš, da se vrneš. Naj na tem 

mestu povem, da se zavedam večplastnosti situacije – tega, kaj sočutje »dejansko« je, in kaj je 

bila moja predstava o sočutju, ideje, kakšen naj bi bil proces izdelovanja naloge in tega , kako 

naj bi ideja in odkrivanje sočutja na to vplivala. Česar takrat nisem vedela in se nisem zavedala 

je, da lahko pridem v stik s sočutjem, s pomenom sočutja zgolj preko stika z bolečino in 

trpljenjem, kateremu sem želela ubežati, ga nekako v izkušnji s pomočjo sočutja obiti, ga 

»preskočiti« in zgolj pristati na zelenem, mehkem, dišečem travniku, kjer bo vse za vedno lepo 

in prav … Mogoče je to predstava, kateri na nek način sledi veliko ljudi, ko se z vso silo 

oprimejo neke ideje ali tehnike misleč, da je to rešitev sama po sebi, nekaj, kar jih bo preprosto 

rešilo, kar bo preprosto ustavilo ves ta gnev in jok in stok, jih zgolj potegnilo iz te izkušnje 

bolečine in trpljenja, ki jih dohaja iz dneva v dan. In mogoče je tudi to čisto v redu, da se začasno 

oklenemo neke ideje, pa četudi je iluzorna, ne samo zato, da nam podaljša življenje še za kak 
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dan ali teden ali mesec, temveč predvsem zato, da se še enkrat in še z večjo gotovostjo nato 

lahko prepričamo, da preprosto ni poti ven. Ni je. Je res samo pot skozi, kot pravijo vsi tisti, ki 

so to pot že kdaj sami prehodili. Je pa res, da lahko to pot »skozi« prehodimo na različne načine. 

In v tem smislu sem odkrila vrednost sočutja zase – ne sočutja kot neke neke ultimativne rešitve 

ali daljnega cilja neke blaženosti »za vredne in zaslužne« na koncu poti, temveč kot način, s 

katerim lahko stopam po poti »skozi«, s katerim ta »skozi« sploh dobi svoj smisel in pomen, in 

kot kompas, ki mi kaže smer na tej poti, to je smer vase, da sem v vsakem koraku v stiku s 

svojimi resničnimi potrebami in vrednotami, da sploh vem, kam iti, kje je ta »skozi«.  

 

In sedaj, ob koncu procesa izdelovanja te naloge, se spet počasi vračam k tem začetnim 

občutkom radosti. Vendar ne zgolj zato, ker z nalogo končujem, temveč tudi zaradi rastočega 

zavedanja, kako pomembno je sočutje. Kako zelo je pomembno to, da imaš možnost v največji 

bolečini, trpljenju in obupu priti v stik s čutenjem podpore v tem. Da se tvoj fokus namesti v tej 

podpori, da se ne izgubiš v bolečini, ampak si v zavedanju podprtosti, medtem ko boli. To 

naredi vso razliko, tako veliko razliko ... In ko si v stiku s to podprtostjo, si v stiku s tistim 

temeljnim zaupanjem, ki je zaupanje v danost svojega življenja kot nečesa bistveno vrednega 

in dobrega. To zaupanje ni slepa vera, ni verovanje ali upanje v tri dni, temveč je utemeljeno, 

realno, saj je v stiku s to podporo, ima podporo, je podprto. Sočutje vidi, da trpiš, vidi bolečino, 

je ne zanika, sprejema njeno prisotnost, hkrati pa tudi vidi, da je zate mogoče veliko več, da je 

zate mogoča tudi prostost od bolečine, da je zate mogoče izkušati tudi podporo ljubezni, da ti 

je na voljo tudi prostost ljubezni in da je mogoče nekaj narediti, spremeniti in se podpreti. In to 

je tisto, kar sočutje radosti, ta stik, uravnotežen stik z realnostjo. To je tisto, kar dela sočutje v 

prvi vrsti nekaj radostnega in ga zato spreminja v motivacijo, ki jo žene to zavedanje. In ta silna 

radost lahko daje sočutnemu prizadevanju lahkotnost, moč in neustavljivost, da mu ni težko 

nekaj storiti in je vedno pripravljeno nekaj storiti. Da je to mogoče – podpreti življenje, biti v 

življenju podprt in čutit radost iz tega. 

 

Radost, ki jo sedaj čutim, je vseeno drugačna od tistega zanosa, ki me je vodil v pisanje o tej 

temi. Sedaj jo doživljam, se mi zdi, z neko večjo globino, je bolj prizemljena radost, saj zato, 

da (lahko) je, ne potrebuje ignorirati, izključevati ali se znebiti tistih delov človeške izkušnje, 

ki so boleči in pričajo o prisotnosti trpljenja in odsotnosti radosti – saj vendarle ravno v teh 

izkušnjah najde radost svoj smisel, svoj pomen, svoje »poslanstvo«, »razlog«, svojo orientacijo. 

Kot da te izkušnje kažejo na ogromen potencial, koliko več se je še mogoče radostiti, koliko 
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prostora je še na voljo za to, da se radost razširi, koliko še lahko »razmaknemo« njene meje. 

Usmeritev k bolečini in trpljenju iz izhodišča sočutja izvira iz tega vedenja radosti in tudi vodi 

v radost. In zdi se mi, da je prav to, da sta se radost in sočutje bolj prizemljila in sprejela danosti 

časa in minevanja, tisto, kar ju je namesto zgolj kot občutek in idejo naposled pokazalo oz. 

predstavilo tudi kot nekaj drugega. Nekaj, kot da skoraj čas presežnega, skoraj neminljivega, a 

hkrati tudi najbolj konkretnega, utelešenega, nepogojenega in realnega, kot nekaj, v kar imam 

možnost vsak trenutek se prebuditi in v tem preprosto biti. Kot da bi radost pridobila na večnosti 

s tem, ko trpljenju in bolečini priznam in dopustim tudi njuno časnost. In kot da spust v globino 

bolečine šele lahko radosti odstre njeno višino, ki ne pozna padca. In sedaj, čisto na koncu, 

naposled dobita zame svoj smisel tudi beseda »prijaznost« in ta pesem. 

 

 

 

Kindness 

 

Before you know what kindness really is 

you must lose things, 

feel the future dissolve in a moment 

like salt in a weakened broth. 

What you held in your hand, 

what you counted and carefully saved, 

all this must go so you know 

how desolate the landscape can be 

between the regions of kindness. 

 

How you ride and ride 

thinking the bus will never stop, 

the passengers eating maize and chicken 

will stare out the window forever. 

 

Before you learn the tender gravity of kindness 

you must travel where the Indian in a white poncho 

lies dead by the side of the road. 
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You must see how this could be you, 

how he too was someone 

who journeyed through the night with plans 

and the simple breath that kept him alive. 

 

Before you know kindness as the deepest thing inside, 

you must know sorrow as the other deepest thing. 

You must wake up with sorrow. 

You must speak to it till your voice 

catches the thread of all sorrows 

and you see the size of the cloth. 

Then it is only kindness that makes sense anymore, 

only kindness that ties your shoes 

and sends you out into the day to gaze at bread, 

only kindness that raises its head 

from the crowd of the world to say 

It is I you have been looking for, 

and then goes with you everywhere 

like a shadow or a friend. 

 

- Naomi Shihab Nye 
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Priloga 1: Shema polstrukturiranega intervjuja 
 

UVOD 

 

Motivacija: Kaj te je vodilo v to, da si se odločila določeno časovno obdobje se nekoliko bolj 

angažirati v raziskovanju in praksi sočutja? Kaj te je motiviralo?/Kako si tedaj razmišljala? Kako 

si se počutila? Kaj si pričakovala? Kaj si si želela zase? Kako si si osmislila to angažiranost? 

 

Namera: Si si ustvarila kakšno specifično namero za ta čas?/Kakšno? Kako si si želela vzeti ta 

program zase? Kako si jo uresničevala? 

 

1. OSEBNI POMENI POJMA SOČUTJA  

 

Kaj ti pojem »sočutja« pomeni?/Mi lahko opišeš pomen, ki ga pripisuješ temu izrazu? Je to nekaj, kar 

prepoznavaš tudi iz lastne izkušnje?  

 

Kako razumeš pojem »sočutja do sebe«?/Mi lahko opišeš pomen, ki ga pripisuješ temu izrazu? Je to 

nekaj, kar prepoznavaš tudi iz lastne izkušnje?  

 

Možna podporna vprašanja: 

- Kaj bi bila zate idealna utelešenost sočutja? Če si predstavljaš nekoga, ki bi ga opisala kot  

sočutnega, ali če si predstavljaš sebe kot sočutno – kakšna si oz. kakšna in kako bi bila tedaj, ko bi 

bila/si sočutna? 

- Kakšne možnosti ti odpira takšno razumevanje sočutja pri soočanju s 

trpljenjem/neugodjem/duševnim vznemirjenjem/bolečino? Kaj ti omogoča? 

- Se to, kako razumeš (in sprejemaš) sočutje, spreminja? Kako? 

 

Kakšen pomen in mesto ima sočutje do sebe zate v tvojem življenju/ta trenutek?  

 

Možna podporna vprašanja: 

- Je sočutje prisotno, odsotno? Kdaj? 

- Je sočutje do sebe zate neka realna možnost? Se zavedaš te možnosti? 

- Zakaj je zate sočutje pomembno? 

- Kako ti služi? 

- Kaj si sporočaš tedaj, ko si sočutna do sebe? 

 

2. POJAV SOČUTJA DO SEBE 

 

Kaj si opazila,v času »programa«, pa tudi sicer iz svoje vsakdanje izkušnje, kdaj si lahko sočutna 

do sebe? Kdaj se sočutje lahko pojavi?  

 

Možna podporna vprašanja: 

- Kaj so recimo zate neki pogoji, kriteriji, okoliščine, ko se sočutje pojavi kot možnost zate? Kaj ti 

omogoča, da si sočutna do sebe? Kako? Kaj podpira sočutje? 

- Kako lahko ustvariš prostor za sočutje? 

- Je sočutje nekaj, kar sama narediš ali ga doživljaš kot neko danost, ga odkriješ? 

- Kdaj je lažje biti sočutna? Zakaj ravno tedaj? Kdaj je težje? Kaj ti to otežuje, kako? 

- Kaj bi ti pomagalo pri tem, da bi bila bolj sočutna – kaj bi te podprlo? Kako bi ti to pomagalo? 

 

Na kakšen način moraš opaziti, doživeti, ovrednotiti svojo bolečino/stisko/neugodje/občutek 

trpljenja/duševno vznemirjenje, da si lahko tedaj sočutna? 

 

Na kakšen način moraš tedaj opaziti, doživeti, ovrednotit sebe, da si lahko sočutna?  

 



 

 
 

3. ZAVZEMANJE PERSPEKTIVE – JAZ KOT DAJALEC IN JAZ KOT PREJEMNIK 

SOČUTJA 

 

Vaje v času programa so te vabile in nagovarjale k zavzemanju perspektiv – po eni strani k zavzemanju 

perspektive tvojega trpečega dela oz. trpeče »ime« in po drugi strani k zavzemanju perspektive tvojega 

sočutnega dela oz. sočutne »ime«./Ti je ta način pristopa k sebi in svoji bolečini poznan, domač? Ali je 

to zate nekaj novega?  

 

Kako si doživljala/doživljaš to dvojno prisotnost, to sočasnost, tebe, ki trpi, in tebe, ki je sočutna? 

Kakšna izkušnja je (bila) to zate?  
 

Možnost kratke vaje: 

 

Če se za nekaj trenutkov spomniš oz. se vživiš v to, kako je zate, ko se doživljaš v koži trpeče »ime« in 

gledaš skozi njene oči (lahko zamižiš, se povežeš z dihom, občutkom telesa) – kako tedaj doživljaš 

sočutno »ime«? Kaj trpeči »ime« pomeni prisotnost sočutne »ime«, kaj ti pomeni sočutje, ko trpiš? Kako 

lahko trpeča »ime« osmisli zase to sočutje? Na kakšen način lahko trpeča »ime« sprejme pomen, 

vrednost sočutja zase? Kaj lahko prinese prisotnost sočutja v izkustvo trpeče »ime«? 

Se lahko sedaj za nekaj trenutkov spomniš, se vživiš v to, kako je zate, ko se doživljaš v koži sočutne 

»ime« in gledaš skozi njene oči. Morda si lahko pomagaš tako, da ta trenutek prikličeš prisotnost svojega 

sočutnega prijatelja, spremljevalca, nekoga, ki mu je mar zate in vstopiš v njegov notranji svet, pogledaš 

skozi njegove oči (lahko zamižiš, se povežeš z dihom, občutkom telesa) – kako tedaj doživljaš trpečo 

»ime«? Kakšen pomen lahko sočutna »ime« podari, ponudi tej prisotnosti občutkov trpljenja, bolečine, 

neugodja? Kaj ti pomeni trpljenje, ta bolečina tedaj, ko si sočutna? Kako lahko sočutna »ime« sprejme 

to trpečo »ime«, njeno bolečino, na način, ki bo za trpečo »ime« podporen? Lahko prisotnost teh bolečih 

občutkov prinese sočutni »ime« kaj zanjo pomembnega?  

 

Kako bi opisala odnos med sočutno »ime« in trpečo »ime«? 
 

Možna podporna vprašanja: 

- Kakšen je ta odnos? 

- Kako se ta odnos med njima vzpostavi? Kaj mora biti omogočeno? 

- Kako se prepoznata, kako lahko opazita ena drugo?  

- Kaj je potrebno za odnos sodelovanja, dialoga? 

- Kako ovrednotita sebe in druga drugo, da lahko sodelujeta? 

- Kaj se ti zdi pri tem pomembno? 

- Kaj prinaša takšen odnos med sočutno in trpečo »ime«? 

- Kako doživljaš sebe v tem odnosu? Kdo, kakšna je »ime«, ki opazi to interakcijo, v kateri se to 

dogaja, ki vse to doživlja, ki daje prostor temu odnosu? 

 

4. IZKUSTVENI VIDIKI SOČUTJA 

 

Kdaj in kako veš, da si sočutna do sebe?  
 

Možna podporna vprašanja: 

 

- Kako to doživiš, sočutje do sebe, da si sočutna? Kako bi prepoznala prisotnost sočutja v: 

       Doživljanju misli in mišljenja/Doživljanju čustev in razpoloženja/Doživljanju telesa in telesnih 

občutkov/Regulaciji pozornosti in načinu zavedanja/Vedenju, delovanju/Doživljanju sebe? 

- Kaj bi določila kot neke kriterije, po katerih bi prepoznala ali gre za sočutje ali kaj drugega? 

- Kaj vse je vključeno v to izkustvo sočutja do sebe? Kaj ga soustvarja? 

- Kaj ti je tedaj pomembno? Zakaj? 

- Kako ti to lajša občutke neugodja, bolečine, trpljenja?  

- Kako se to pokaže v doživljanju bolečine, trpljenja, neugodja? 

- Kako se to pokaže v tvojem odnosu do neugodja/trpljenja/bolečine? 



 

 
 

- Kako se to pokaže v tvojem odnosu do sebe? 

- Kako je to del sočutja? Kaj ti to prinese? Kako te to podpre? 

- Kako bi se to doživljanje razlikovalo od tistega, v katerem je izkustvo sočutja odsotno? Kaj bi bile 

glavne razlike?                                    

- Na kakšen način je spodbuda sočutja drugačna od »spodbude« samokritike? 

 

Ko oceniš, da si sočutna do sebe, kako se doživljaš tedaj? Kaj prinaša sočutje v način, kako 

doživljaš sebe? 

 

Možna podporna vprašanja: 

 

- Kako bi se opisala tedaj, ko si sočutna? 

- Kako si s seboj? Kakšne odnos imaš do sebe? 

- Kako je to doživljanje sebe ob prisotnosti sočutja drugačno od doživljanja sebe v odsotnosti sočutja 

(v isti situaciji)? 

- Kaj ti to omogoča? 

 

5. KAJ PREPREČUJE SOČUTJE? 

 

Kdaj je (naj)težje biti sočutna do sebe?  

 

Možna podporna vprašanja: 

 

- Kdaj se ti zdi, ne bi/nisi mogla biti sočutna do sebe?  

- Kaj pri tem prepoznavaš kot ovire, ki preprečujejo, da bi bila sočutna? Zakaj misliš, da ti to 

preprečuje sočutje? 

- Kako te to ovira? 

- Čemu misliš, da služijo te »ovire«? Kakšna je njihova funkcija? 

- Kaj bi moralo biti drugače, da bi lahko bila sočutna? 

- Se ti zdi to nekaj, kar bi še želela poglobiti, raziskati, spoznati?  

- Si te ovire/odpore srečevala še kje drugje? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Priloga 2: Transkripti meditacij iz programa raziskovanja sočutja 
 

MEDITACIJA »LJUBEČA NAKLONJENOST« 

 

To je vaja ljubeče naklonjenosti, zato si dovolite biti še posebej prijazni do sebe in svojega telesa. Če je 

mogoče, se namestite v sedeč položaj, tako, da sedite vzravnano in sproščeno. Naj vam bo udobno, ko 

sedite. In mehko zaprite oči. 

S pozornostjo se obrnite k občutku telesa, ki tukaj sedi. K občutku podpore, ki jo telesu nudijo blazina, 

stol, tla.  

Opazite, kako vam je v tem trenutku – kako se počuti telo, kje zaznavate občutke v telesu, kakšni so. 

Opazite tudi delovanje uma, če so morda prisotne misli. Opazite razpoloženje, s katerim vstopate v vajo. 

Zavedate se lahko česarkoli, kar je ta trenutek prisotno za vas – in pustite, da je takšno, kot je, da ste 

takšni, kot ste, ta trenutek. 

Sedaj dovolite, da v ospredje zavedanja stopi dihanje. Pozornost namenite tistemu delu telesa, kjer 

zaznavate, da je za vas dih najbolj prisoten, živ in dostopen opazovanju. Puščate, da telo diha samo, v 

svojem ritmu, in si ga samo pustite čutiti, v zavedanju vdiha in izdiha, iz trenutka v trenutek. Opuščate 

prizadevanje za tem, da bi dihanje kakorkoli spreminjali.  

Dih je vedno tukaj, vedno zdaj – vedno na voljo v zavedanje in pomiritev, kadarkoli opazite, da se um 

vznemiri ob prisotnosti misli in občutkov, in izgubite stik s sedanjim trenutkom in s telesom.  

Sedaj pustite, da vaša desna ali leva dlan najde svoje mesto v središču prsi in skupaj z dlanjo položite 

tja tudi svojo pozornost. Čutite toplino pod dlanjo. Naj tudi srce diha, mehko in toplo. 

In prepoznavate – ta, ki tukaj sedi, v zavedanju diha, v zaznavanju srca – ta prisotnost sem jaz. Sem 

živo, čuteče in ranljivo bitje. In tako kot ostala živa bitja, si tudi jaz želim sreče, in ne želim trpeti. 

Lahko, če želite, še naprej podržite dlan na prsih, čuteč toploto, in si ta trenutek v sebi tiho notranje 

namenite dobrohotne želje: 

 

Naj bom varen/varna. 

Naj bom zdrav/zdrava. 

Naj bom srečen/srečna.  

Naj bom miren/mirna. 

Naj se ta trenutek sprejmem, takšnega/takšno, kot sem. 

 

Lahko se v vas pojavijo tudi kakšne druge želje in druge besede. Pustite, da se vaše hrepenenje izrazi 

na vaš način, da izraža vaše potrebe tega trenutka in te situacije. Lahko si zaželite več veselja, 

potrpežljivosti, poguma, počitka ... Lahko se oblikuje v vas zgolj ena želja, ena beseda. Izberite tisto, 

kar odpira in mehča vaše srce, kar zares čutite kot vaše, kar vam veliko pomeni. 

Tiho, nežno v sebi izgovarjate dobrohotne želje. Lahko vam je v pomoč, če jih združite z ritmom dihanja, 

tako da samo puščate, da se mehko notranje izrekajo v naravnem ritmu diha. 

Nič ni potrebno storiti za to, da bi si te dobre želje zaslužili. Niti ni sebično, da si želite nekaj dobrega 

zase. Kolikor najbolje lahko, si dovolite hrepeneti po svoji blaginji, ta trenutek. Dovolj je samo 

zavedanje hrepenenja v tem trenutku – tega, da si sedaj želite dobro. Mogoče si dovolite celo občutiti 

veselje ob tej dobrohotni želji. 

Prepoznavate, ali je to hrepenenje, občutek predanosti, ali pa željo, da bi vam vaja koristila, moč čutiti 

v telesu. Pustite si opaziti, čutiti in nežno sprejeti kakršne koli misli in občutke, s katerimi vaš um in telo 

oznanjata, da vam ni vseeno, kako se počutite, da vam je mar za svoje dobro, in da si želite biti srečni 

in prosti trpljenja - ne glede na to, kako nerodno in neuspešno si včasih za tem prizadevate.  

Iz diha v dih prepoznavate svojo prisotnost kot čuteče človeško bitje, ki si tako kot vsa druga živa bitja 

želi biti srečno in prosto trpljenja. Ta trenutek. 

Pojavijo se lahko tudi občutki napora, odpora, nemira, sramu, žalosti, jeze, napetosti – opazujte jih v 

telesu, mehko dihajte z njimi, kot bi jim sporočali »da, lahko ste tukaj«. Ničesar ni potrebno popraviti. 

Dovolj je, da dihate, prav takšni kot ste ta trenutek, morda ob tem čutite toploto dlani na srcu. »Naj si 

dovolim čutiti in mirno sprejeti tudi neprijetne občutke tega trenutka«. Ostajajte nežni in potrpežljivi s 

seboj, dokler ne čutite v sebi dovolj notranjega prostora in mehkobe, da se vrnete v aktivni stik z željo, 

katero si izbirate zase. 



 

 
 

Izrekanje želja lahko popolnoma opustite, če opazite, da um miruje, in nekaj časa zgolj ostajate v 

zavedanju in okušanju tega miru. 

Postopoma se v svojem ritmu vrnite v občutenje stika telesa s podlago v zavedanje prostora, v katerem 

ste.  

In če želite, lahko oblikujete namero, da tudi po tem, ko odprete oči in zaključite z vajo, vsak naslednji 

trenutek postane opomnik, da je mogoče vedno znova in zgolj zavoljo vaše preproste živosti in 

ranljivosti, ki si jo delite z drugimi čutečimi bitji, zase izbirati nežno skrb, prijaznost in dobrohotnost – 

ne glede na to, kaj se dogaja v vas ali okoli vas. (Van den Brink in Koster 2015, 63–64)  

 

VAJA »TRIJE KORAKI ZA SOČUTJE« 

 

PRVI KORAK -  PREPOZNAVANJE: TO JE TRENUTEK TRPLJENJA 

Z nežnostjo in zanimanjem usmerite pozornost svojemu doživljanju, in namerno odprete zavedanje za 

karkoli, kar je prisotno za vas v tem trenutku. Brez obsojanja svojega doživljanja ali sebe, brez sile in 

naprezanja po iskanju nekih posebnih ali določenih odgovorov zgolj opazujete, tiho prepoznavate 

notranje dogajanje: Kaj zaznavate v telesu? Kakšni so telesni občutki? Kje so bolj intenzivni, kje manj? 

Kaj se dogaja v umu? So prisotne misli? Kako je čutiti prisotnost teh misli? Morda vplivajo na počutje 

telesa? Kakšna čustva so prisotna? Morda razpoloženje? Kje se ta čustva kažejo v telesu?  

Ničesar ni potrebno izključiti iz zavedanja, niti tistih bolj bolečih ali neprijetnih vidikov. Opustite lahko 

kakršne koli ideje, predstave ali razlage o tem, kaj se sedaj dogaja, in si samo notranje prisluhnete, z 

dobrohotno odprtostjo do česarkoli, kar se pojavi.  

Dovolite si ob tem opaziti, kako težko vam je v tej situaciji, v tem trenutku. Dovolite si prepoznati občutke 

stiske, bolečine, napora, napetosti, s katerimi vam je morda sedaj težko ravnati. Če želite, lahko na srce 

položite dlan, se povežete s toplino dlani, v znamenje podpore. In si pustite prepoznati, si priznati: »To 

je trenutek trpljenja. Da, težko mi je, to res boli«. Uporabite svoje besede, svoj način, s katerim si daste 

prepoznanje in potrditev v tem trenutku.  

 

DRUGI KORAK – DOPUŠČANJE: TRPLJENJE JE DEL ŽIVLJENJA 

Naj sedaj pozornost stopi v stik z občutkom dihanja. Pozorno in nežno sledite občutkom vsakega vdiha 

in vsakega izdiha. Naj dih s svojim naravnim, mehkim ritmom pomaga ustvarjati mehak prostor 

sprejemanja za karkoli neprijetnega in bolečega, kar morda sedaj zaznavate v sebi. Puščate, da dihanje 

postaja mirno in mehko. 

Če je dihanje hitro in plitko, ga lahko poskusite nekoliko upočasniti, poglobiti, a brez sile. Dovolite si 

izdihniti do konca, in dovolite, da se ponovno naravno pojavi vdih. Lahko tudi prilagodite držo ali 

mimiko na obrazu na način, da podpre ta miren ritem diha. Če želite, lahko dihanju sledite v občutkih 

trebuha in na trebuh položite drugo dlan, nato zgolj puščate, da postaja dih vedno mehkejši. Lahko z 

zavedanjem dihate preko področja srca in pustite, da se tukaj naselijo občutki prostornosti, svetlobe, 

topline, mehkobe. Lahko se podprete s kakršno koli podobo ali mislijo, ki vam v tem trenutku pomaga k 

umirjanju, k občutkom nežne skrbi zase. 

Ko se uglašujete z občutki dihanja, je kot da bi iz diha v dih dopuščali, da je vse to, kar čutite sedaj, 

lahko tukaj, takšno kot je. In če se pojavi občutek odpora, občutek nesprejemanja – z naslednjim vdihom 

in izdihom dopustite tudi ta odpor, tudi to nesprejemanje. Z občutkom topline dlani na prsih, z občutkom 

prisotnosti dihanja v telesu, in v prisotnosti boleče izkušnje, prepoznavate: »Tako je čutiti, ko mi je 

hudo, ko sem v stiski. Tako čutimo vsi ljudje, ko trpimo. Nič ni narobe z menoj. Nisem sam/-a v tem. Ta 

trenutek si delim to izkušnjo bolečine z mnogimi, ki so podobno doživljali pred mano, ki trpijo sedaj, ali 

bodo trpeli v prihodnosti. Vsi kdaj trpimo. Naj se v tej bolečini povežem z drugimi. Naj ustvarim v sebi 

prostor za ranljivost svoje človeške narave.« 

 

TRETJI KORAK – ODZIV SOČUTJA: NAJ BOM PRIJAZEN/-NA S SEBOJ, NAJ SI NAKLONIM 

TO, KAR SEDAJ POTREBUJEM 

Sedaj razširite svoje zavedanje tako, da vanj vključite svoje celotno telo, ki ta trenutek diha, skupaj z 

vsemi občutki, ki so ta trenutek prisotni v telesu. Pustite, da vsak del, vsaka celica vašega telesa sprejme 

vase kvaliteto sočutnega zavedanja, ki z nežno skrbjo objame vsak občutek bolečine in napetosti v telesu, 

ki je ta trenutek morda prisoten. Kot da bi utelešali sočutje.  



 

 
 

Dovolite si prepoznati, kaj potrebujete ta trenutek? Kaj vas lahko v tem trenutku stiske, bolečine, 

trpljenja, podpre? Lahko najdete nekaj prijaznega, podpornega, kar si sedaj lahko zaželite, ali naredite 

zase? Kaj lahko storite zase, da vam bo bolje? 

In če je to za vas morda v tem trenutku težko, si pomagajte tako, da si predstavljate nekoga, ki vam je 

pri srcu, in ta trenutek izkuša podobno stisko kot vi. Kako bi podprli tega prijatelja, kaj bi mu želeli 

sporočiti?  

Pustite, da pridejo besede bolj iz srca, naj bodo vaše besede. Ni se potrebno naprezati, mučiti z iskanjem 

besed. Lahko je to nekaj čisto preprostega, kratkega. 

»Naj si v tem trenutku podarim sočutje. Naj bom prijazna/en do sebe. Naj bom prost/a bolečine. Naj 

ohranim mirnost. Naj si naklonim to, kar me podpira.« 

Izrekanje dobrohotnih želja lahko povežete z občutkom dihanja. Pustite si čutiti tudi telo, in dopuščajte, 

da te želje in dobri nameni polnijo vaše telo. In če zaznavate dele telesa, v katerih je ta trenutek prisoten 

močnejši občutek neugodja, bolečine, napetosti, lahko dihate vanje in preko diha vanje mehko spuščate 

dobre želje. Naj občutek nežne skrbi, sočutja, doseže in objame celotno telo, vsak občutek čustvene 

bolečine. 

In če ste v situaciji, ki vključuje tudi druge ljudi, lahko prav tako prepoznate njihovo bolečino in 

trpljenje, in se, če je to tedaj za vas mogoče in sprejemljivo, tudi do njih naravnate z dobrohotnostjo: 

»Da bi bil srečen, da bi ti in jaz bila srečna, da bi bili vsi srečni in zadovoljni«.  

(Van den Brink in Koster 2015, 81–82; Neff 2017) 

 

MEDITACIJA »SOČUTNI PRIJATELJ« 

 

Pričnete tako, da si izberete udoben položaj za telo, lahko je to sede, lahko tudi v ležečem položaju, ki 

ga lahko vzdržujete približno 20 minut. Ko se namestite, nežno zaprite oči. In najprej nekajkrat globoko 

vdihnite in izdihnite, da se umirite v telesu.  

Če želite, položite eno ali obe dlani na svoje srce, ali na kakšno drugo prijetno mesto na telesu, v spomin, 

da si med vajo naklanjate prijazno pozornost, da si namenjate sočutje. 

In sedaj v mislih in pozorno vstopite v predstavo nekega prostora, ki je ali bi bil za vas varen in udoben, 

kolikor je to mogoče. Lahko je to prijetna soba v vašem domu, ali pa namišljena soba, lahko je to zunanji 

prostor, kot npr. mirna plaža, s toplim soncem in nežnim vetričem, ali morda gozd, gozdna jasa. Lahko 

je to tudi izmišljen prostor, ki vas drži, kot npr. mehak oblak. Predstavljajte si, da se znajdete v prostoru, 

kjer se čutite mirni, varni in vam je udobno. – In res si dovolite udomačiti v tem prostoru, se v njem 

umiriti, in užiti udobje tega prostora. Morda si celo dovolite čutiti v občutkih telesa, kako je biti v tem 

prostoru, in samo pustite, da se ti prijetni občutki varnosti in pomirjenosti, razvijejo, poglobijo v vas, ta 

trenutek.  

Kmalu lahko pričakujete obiskovalca tople in sočutne prisotnosti, sočutnega prijatelja. To je bitje, ki 

uteleša kvalitete modrosti, notranje moči, in brezpogojne ljubezni. To bitje je lahko duhovno bitje, lahko 

je moder in sočuten učitelj, oseba iz vaše preteklosti ali pa morda bitje nima neke določene oblike. 

Mogoče je ta prijatelj prisoten bolj kot svetloba, ali toplina, kot topla prisotnost. Izberite si takšne vrste 

prisotnost, ki vam ne predstavlja nobene grožnje ali neprijetnih občutkov, prisotnost take oblike, ki je 

za vas smiselna, s katero se lahko povežete. Zgolj dovolite si predstavljati takšno bitje, takšno prisotnost. 

Morda tudi njegove barve, morda spola, je človeško ali nečloveško, veliko, majhno ... Opazujte, če ga 

lahko vidite, kako ga slišite, kakšen glas ima, če ga morda zaznavate prek vonja ...  

In to bitje vam je globoko naklonjeno, resnično mu je mar za vas in vaše dobro, in si želi, da bi bili 

srečni in prosti kakršnega koli nepotrebnega trpljenja, bolečine, stiske v življenju. Ni ga strah in ni mu 

težko prisluhniti in čutiti vaše bolečine. Popolnoma vas lahko razume, z vsem, kar prestajate. Ne sodi, 

ne obsoja, ne kritizira. Sprejema vas točno takšne, kot ste. 

Naj se takšno bitje pojavi v vašem umu, vaših predstavah.  

Sedaj imate možnost, da izstopite iz varnega prostora in se srečate s sočutnim prijateljem, ali da ga 

povabite k sebi, v svoj varni prostor. Kar vam je ljubše. Vabljeni, da sedaj izkoristite to priložnost.  

Dovolite si najti način, kako je za vas prav in prijetno, da se srečate s sočutnim prijateljem. 

Predstavljajte si vajino bližino, skupen prostor, ki bi bil za vas udoben in prijeten. Prijatelja si 

predstavljajte kar se da natančno, kolikor je za vas mogoče v podrobnosti. Vendar jasna vizualna 

podoba ni najpomembnejša. Podoba bitja je lahko tudi spremenljiva, bežna, komaj zaznavna. Bolj kot 

stabilna in jasna podoba, naj vas sedaj podpira duh sproščenosti, radovednosti, odprtosti in igrivosti v 



 

 
 

meditaciji. Pustite si čutiti, kako je biti v prisotnosti tega prijatelja, kako je čutiti njegovo bližino in 

naklonjenost, kako je sprejemati njegovo nežno skrb, zanimanje za vas, ta trenutek. Predstavljajte si, 

kako vam je, ko vaš prijatelj izraža dobrohotnost do vas, ko je brezpogojno predan vaši dobrobiti. – Nič 

drugega vam ni potrebno storiti kot to, da si preprosto pustite občutiti ta trenutek prijateljeve 

prisotnosti, jo izkušati, okušati. Kako je biti v družbi takega bitja? Kako se prisotnost prijatelja kaže v 

občutkih vašega telesa? Morda v čustvih? Mislih? Dihu? Kako je z držo vašega telesa sedaj? Kako 

občutite obraz in izraz na obrazu? Vzemite si nekaj trenutkov, da zares vpijete to izkustvo, da uživate v 

njem.  

Vaš sočutni prijatelj je moder in vseveden, in ve natančno kje ste na vaši poti življenja. Vaš prijatelj vam 

morda želi nekaj povedati, prav tisto, kar bi sedaj potrebovali slišati, na tej točki v življenju. Vzemite si 

nekaj trenutkov za to, da mu prisluhnete.  In tudi če se ne pojavijo nobene besede, je vse v redu – pustite 

si še naprej izkušati in uživati to dobrohotno, dobrodejno prisotnost prijatelja. Že sama njegova 

prisotnost in užitek v njej, je blagoslov sam po sebi.  

Morda bi si prijatelju sami želeli kaj sporočiti, saj vas pozorno in globoko posluša, čuti, in vas 

popolnoma razume. Je mogoče v tem trenutku kaj takega, kar bi si želeli podeliti z njim?  

In morda bi vam sočutni prijatelj želel podariti nekaj v dar, darilo, nekaj konkretnega, materialnega. 

Predmet se lahko preprosto pojavi v vaših dlaneh, ali pa dlani razprete v izraz sprejemanja in vanje 

prejmete ta predmet. Nekaj, kar ima za vas poseben pomen.  In če se dar pojavi, kaj je ta predmet?  

Sedaj si vzemite še nekaj trenutkov za to, da užijete prisotnost vašega prijatelja.  In ko tako uživate v 

njegovi družbi, si dovolite prepoznavati, da je ta sočutni prijatelj pravzaprav del vas samih. Vsi občutki 

sočutja, podobe in besede sočutja, vse kar izkušate sedaj, priteka iz vaše lastne notranje modrosti in 

sočutja. Vaš prijatelj je del vas.  

In končno, ko ste pripravljeni, dovolite, da se podobe v umu razpustijo.  

Končno se vrnete nazaj v zavedanje telesa. Pustite si okušati prijetne občutke te izkušnje, jih sprejeti v 

občutkih telesa. Mogoče reflektirate prijateljeve ali svoje besede, ki so se pojavile med meditacijo – kaj 

je bilo rečenega? – Ali se spomite predmeta, ki vam je bil izročen. Kako je bilo to za vas, prejeti ta dar? 

Pustite si čutiti hvaležnost za prijatelja, in za to, da ga lahko prikličete v prisotnost, vedno znova, 

kadarkoli ga potrebujete, vedno vam je na voljo. Pustite si vpiti celotno izkušnjo, še posebej ostajajte z 

občutki in spomini tistih trenutkov, ki si jih še posebej želite zapomniti, tistega, kar je bilo za vas še 

posebej pomembno, dragoceno, prijetno.  

Nazadnje opustite celotno meditacijo, dovolite si čutiti, karkoli čutite ta trenutek, in pustite si biti, čeprav 

samo ta trenutek, takšni kot ste, prav zdaj. In nato, v svojem ritmu, nežno odprite oči. (Van den Brink in 

Koster 2015, 87–89; Germer 2017) 

 

VAJA »SOČUTNO PISMO« 

 

Najprej vabljeni, da se udobno namestite v sedeč vzravnan položaj, v katerem se telo počuti sproščeno, 

udobno in hkrati budno. In ta trenutek v telo in um povabite svojo čuječno prisotnost. Zavedate se tudi 

dihanja, ritmičnega gibanja diha, kako potuje v telo, prek telesa in iz telesa, preko vdiha in izdiha. 

Dovolite si čutiti pomirjujoče valovanje dihanja v telesu.  

Naj to zavedanje prisotnosti diha, postane vaše sidro, ki vas lahko kadarkoli se um vznemiri ali izgubite 

stik s svojo sočutno namero, vrne nazaj v bolj uravnoteženo zavedanje danega trenutka in morda usmeri 

um in telo k nežni umiritvi.  

Sedaj lahko dovolite, da se v vašem umu pojavi varen prostor, v takšni obliki kot se sedaj želi pojaviti. 

To je prostor, v katerem se čutite v tem trenutku kolikor mogoče prijetno, udobno, in varno. Pustite, da 

se občutki varnosti in udobja, ki jih čutite ob podobi tega prostora, udomačijo in poglobijo v vašem 

telesu.  

In pustite si prepoznati, kaj se sedaj dogaja v vašem telesu, in kaj v vašem umu. Kako se njuno delovanje 

prepleta, ko tako počivate v tem varnem prostoru.  

V tem varnem prostoru ali pa mogoče neodvisno od tega prostora, naj se sedaj pojavi podoba vašega 

sočutnega prijatelja, v kakršni koli obliki se želi pojaviti. Ni se potrebno naprezati, da bi ustvarili to 

podobo, zgolj pustite, da se pojavi sama od sebe.  

Ta podoba je lahko jasna ali nejasna in minljiva, mogoče se skupaj preliva več različnih podob. 

Zaznavate, kako se pojavlja, in kako vam daje vedeti, da ta prijatelj uteleša sočutje in vse kvalitete 



 

 
 

sočutja. Modrost, pogum, prijaznost, nežno naklonjenost, odpuščanje, brezpogojno sprejemanje ... In 

kako se to izraža v njegovih očeh, na obrazu, v drži.  

Opazite tudi, kaj se dogaja tedaj v telesu in kaj v umu.  

Ta trenutek vas vabim, da si predstavljate, da ste vi sami to sočutno bitje. Da vi sami utelešate sočutje 

in kvalitete sočutja, ki ste jih zaznavali pri svojem sočutnem prijatelju. In tudi to je samo vaja. In če se 

pojavi odziv v smislu »tega pa ne (z)morem«, ga zgolj opazit, in se k vaji ponovno povabite na igriv 

način, kot otrok, ki se rad igra in pretvarja, da je nekdo drug. Igrivo se zgolj pretvarjajte.  

Kaj se zgodi, ko si predstavljate, da ste sočutno bitje in utelešate sočutje? Predstavljajte si, da resnično 

utelešate to globoko motivacijo za skrb zase in za druge. Da globoko vrednotite dobrobit, da vam je 

resnično mar zase in za druge in ne želite da kdorkoli trpi. Da ste občutljivi in dojemljivi za svoje potrebe 

in potrebe drugih. Da ste zmožni čutiti simpatijo do sebe in drugih, ko trpijo. In da ste empatični, da 

lahko razumete in sprejemate boleče občutke, čustva, misli, namere, vzgibe, potrebe, pri sebi in drugih. 

In tudi pogum, da se lahko sočite s težavnim, da ostajate prisotni s tem, kolikor dolgo je to potrebno. 

Da potrpežljivo ohranjate zavedanje težavnega doživljanja, brez da bi iskali hitre instantne rešitve zanj. 

Da tolerirate neprijetnosti in neugodje, in vztrajate z vprašanji, dokler se ob svojem času ne pojavi pravi 

odgovor. Da imate modrost razločevanja, kaj je potrebno storiti, reči, na način, ki se lahko poveže 

trpečim delom vas samih ali drugih. Kako je to čutiti, da utelešate sočutje? Kakšen je tedaj občutek 

vašega telesa, kako občutite izraz na obrazu, kakšne misli in občutki so prisotni, ko ste sočutni.  

Kako je to čutiti, biti v stiku s sočutjem v vas samih, s sočutnim delom vas samih? Kaj se zgodi v telesu, 

kako je to čutiti na obrazu, v očeh, ustih, grlu? Kaj se zgodi v predelu prsi in srca, v trebuhu, ramenih, 

rokah, dlaneh, nogah, stopalih, ko utelešate sočutje v vsaki celici, v slehernem tkivu telesa, in ga 

izžarevate v svet?   

Vsakokrat, ko v nadaljevanju vaje opazite, da niste povezani več s svojim sočutnim jazom, se preprosto 

nežno vrnite vanj – morda s pomočjo podpore toplote dlani, ki jo položite na srčni predel, s pomočjo 

zavedanja pomirjujočega ritma vašega dihanja, s pomočjo priklica sočutnega prijatelja, ki vam je vedno 

na voljo v podporo.  

Vabljeni, da sedaj skozi oči svojega sočutnega jaza pogledate proti področju v svojem življenju, se ozrete 

proti delu vas samih, kjer je ta trenutek prisotno trpljenje. Mogoče je to trenutna težava v vašem 

življenju, dilema, težava v odnosu, mogoče fizično neugodje ali čustvena bolečina, s katero vam je ta 

trenutek težko. Mogoče opazite nekaj o sebi, česar ne marate, česar ne morete sprejeti, do česar ste 

boleče kritični, kar vzbuja sram, mogoče krivdo. Naj bo to del vas ali področje, za katerega čutite, da 

je v tem trenutku mogoče delati z njim, kjer čutite, da je na voljo dovolj potrebnega prostora. 

Karkoli že to je, poglejte skozi oči svojega sočutnega jaza proti temu trpečemu delu vas. Kaj lahko vidite 

v tej situaciji, v kateri je trpljenje jasno prisotno? Kakšen je ta trpeči del vas, ki ga lahko vidite preko 

oči svojega sočutnega jaza? Ali morda opazite anksiozni jaz, jezni, žalostni, zavistni jaz? Kako zgleda 

ta trpeči jaz, kakšna je njegova drža, obrazni izraz, kaj počne, česa se izogiba, kaj govori? Kaj zadržuje 

v sebi, kaj skriva?  

Sedaj ste povabljeni, da skozi oči svojega sočutnega jaza, iz perspektive brezmejnega sočutja, z 

besedami izrazite to, kar si trpeči jaz, ki ga opazujete, želi slišati, tisto, kar ta trenutek potrebuje. Kako 

ga lahko sedaj podprete? Kaj bi mu želeli povedati, na način, ki izraža razumevanje, brezpogojno 

sprejemanje, sočutje, prijaznost, skrb, podporo, mehko spodbudo?  

In če vam je v tem trenutku težko vzpostaviti in čutiti stik s seboj kot sočutnim bitjem, morda lahko 

napišete pismo iz stališča vašega sočutnega prijatelja. Morda se lahko na ta način bolj povežete s tistim 

delom vas samih, ki je lahko prijazen, razumevajoč, sprejemajoč, in se mu na ta način bolj približate. 

Napišite pismo, iz svojega sočutnega dela, trpečemu delu v sebi. Trpeči jaz naslovite tako, kot čutite, da 

je to primerno. V pismu pišete v prvi osebi vašega sočutnega jaza, tako da je tisti, ki piše vaš sočutni 

jaz, tisti »ti«, ki mu pišete, pa vaš trpeči jaz. Naj bodo besede kar se da vaše, naj pridejo na papir v taki 

obliki, kot želijo, ob svojem času, kot čutite, da je resnično in prav za vas ta trenutek. Pri pisanju se 

lahko podprete tudi s priloženimi opornimi točkami.  

Ne pozabite, da je tudi to samo vaja. Ni pravega ali napačnega načina, kako pišete. Pomembna je samo 

vaša namera, da ste kar se da prijazni in razumevajoči do sebe. 

Povabljeni sedaj k pisanju. (Van den Brink 2016) 

 


