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Na KLIK 
DuševNo zDRavje 

konec napornih obiskov v ordinaciji, s tesnobo v srcu, da bomo na hodniku srečali znanca. konec 
dolgih čakalnih vrst! stres, depresijo, izgorelost lahko premagate doma, v dnevni sobi, ob sveŽi kavi. 
vaš psihoterapevt je namreč le klik stran. tako psihoterapevtske storitve in svetovanja po medmreŽju 
oglašujejo nekatere tuje spletne strani. v deŽelah velikih razdalj, kot so zda ali avstralija, se je takšen 
način izkazal kot dobrodošel in uspešen, saj si ob pomoči elektronskih medijev lahko uporabniki tudi na 
najbolj odročnih krajih hitro, v realnem času, ‘priklikajo’ svojega psihoterapevta. zadnja leta se online 
psihoterapija uveljavlja tudi v nemčiji, na švedskem in nizozemskem, prve plahe korake pa dela Že tudi 
v sloveniji. lahko udobni kavč v dnevni sobi sčasoma nadomesti dobro uleŽani kavč pri psihoterapevtu?

 kristina jurkovič
Fotografija: SHutterStock 
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I skanje psihoterapevtske pomoči je v 
Sloveniji še vedno stigmatizirano, saj 
okolica obisk pri strokovnjakih za dušo 

dojema kot znamenje posameznikove nesposobnosti, 
njegovega poraza ali še huje – norosti. Čeprav raziskave 
kažejo, da se potrebe po psihološki pomoči večajo, 
razpoložljive pomoči pa je premalo, v našem prostoru 
še vedno ni nekaj povsem naravnega, da si ob bolečini 
v duši poiščemo strokovnjaka, prav tako, recimo, kot pri 
bolečinah v križu. Najprej se raje zaupamo svoji okolici, 
ne nujno najbližji. O človeških usodah znajo veliko 
povedati ‘šankisti’, taksisti, natakarice ali prodajalke, 
ki zaradi narave svojega poklica nosijo obremenitve 
vsakdana in pri ljudeh tudi zato vzbujajo zaupanje. Po 
objavah in odzivih sodeč pa kot terapevtska platforma 
očitno deluje tudi Facebook, na katerem številni 
uporabniki radodarno delijo radost in žalost in se 
intimni trenutki prevesijo v pravo žalno komemoracijo 
ali neselektivno slavljenje. Kot kaže, Slovenci radi 
‘šeramo’ in radi uporabljamo elektronske medije, 
kajti prek spleta lahko opravimo malodane že vse: 
plačamo položnice, poiščemo princa na belem konju, 
preženemo osamljenost, naročimo knjige ali najnovejša 
zdravila proti raku – zakaj torej ne bi mogli v pol ure 
s strokovnjakom predebatirati svojih napadov tesnobe! 
Toda čeprav se spletna vrata psihoterapevtskih ordinacij 
vsaj za zdaj v obliki pogovorov po skypu v Sloveniji 
odpirajo vedno bolj, se hkrati poraja tudi vprašanje, ali 
je to, v seštevku, pravi način dostopa do utrujene duše, ki 
je ne vodi razum, pač pa jo usmerjajo vedenje in čustva, 
ki so ušli izpod nadzora. Jo je tako moč usmeriti k novim 
vzorcem, spremembam?  

Začne se Z Zavestno željo
Z raziskavo bo na vprašanje, ali je psihoterapevtski 
proces uspešen z uporabo elektronskih medijev, skušala 
odgovoriti tudi Fakulteta za psihoterapevtsko znanost 
Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani, ki bo preverila 
izkušnje različnih terapevtskih smeri pri terapijah in 
supervizijah na daljavo. Ker pa bo do izsledkov minilo 
še kar nekaj časa, nam je v tem trenutku nekaj plusov in 
minusov novih terapevtskih oblik osvetlila terapevtka 
Urška Ajdišek (psihoterapija-konsulta.si), ki s strankami 
dela po načelih jungovske analitične psihologije. Kot 
pravi Urška Ajdišek, se moramo najprej osredotočiti na 
bistvene prvine terapevtskega procesa, če hočemo, da je 
ta sploh uspešen. 
Prvi in najosnovnejši vidik je klientova zaveza, torej 
njegova zavestna želja za vstop v terapevtski proces. 

Odločiti se mora sam, sam mora poklicati terapevta, 
sam se mora dogovoriti za termin. Pomembno je še, da 
ob budni terapevtovi spremljavi sam dejavno išče tudi 
mogoče načine, poti do ozdravitve in si sam prizadeva 
tudi za razrešitev svojih težav. Realno: klient ne čaka, 
da mu terapevt prinese neko priporočeno knjigo o 
določeni temi, ampak jo poišče sam. Od terapevta ne 
pričakuje analize svojih sanj, ampak išče asociacije sam, 
in podobno. Aktivnost je ključnega pomena. Da se 
na terapijo odpravimo ‘lastnoročno’, z avtom, javnim 
prevozom, peš. »In če to primerjamo z aktivnostjo, da 
sedeš za mizo, ali še to ne, da ležiš na postelji in priključiš 
računalnik, potem je odgovor jasen,« pravi Ajdiškova. 
»Za korenitejše spremembe v načinu našega razmišljanja 
in delovanja, ki posledično prinesejo drugačen način 
našega življenja in omogočajo odpravo določenih težav, 
kratkotrajne, instantne rešitve brez večjega napora 
in truda ne bodo zadostovale. Po drugi plati pa bi 
morala terapija potekati v okoliščinah, ki so čim bliže 
realnemu stanju v življenju. In če realno stanje pomeni, 
da je potrebna terapija prek elektronskih medijev, je po 
mojem mnenju vsekakor bolje to kot nič.«
Naslednji vidik je natančno določanje terapevtskega 
okvirja, to pa pomeni natančen dogovor med klientom 
in terapevtom o načinu, času in trajanju terapije ter 
plačilu. Ta poglavitna merila morajo biti jasno določena, 
če želimo, da prinašajo varnost tako klientu kot tudi 
terapevtu. Termin srečevanja naj bi bil čim bolj stalen in 
v tem pogledu so elektronski mediji morda v prednosti, 
kajti ne glede na to, kje terapevt in klient sta, lahko 
brez večjih težav ohranjata dogovorjeni termin. To je 
še kako pomembno ob pogostih potovanjih ali bolezni 
(majhnih) otrok. »Pri uporabi elektronskega medija 
za terapijo pa je ključnega pomena okolje, v katerem 
med terapijo smo,« opozarja Ajdiškova. »Če smo 
sredi množice, ki se v ozadju sliši bolj od nas, če terapijo 
motijo naši jokajoči otroci ali če med njo mimogrede 
kuhamo ali opravimo kakšen ‘nujen’ telefonski klic, 
je terapija seveda nesmiselna. Prav tako, če zaznamo, 
da je ob terapevtu še nekdo, ki posluša, mimogrede ali 
namerno, naše izpovedovanje – takemu terapevtu bomo 
le težko kadarkoli karkoli sploh še zaupali.«
A ključne za vsak terapevtski proces so projekcije. V 
terapevtski proces sicer stopamo zavestno, to pomeni, 
da se analitik/terapevt in analizirani/klient ‘preprosto’ 
pogovarjata. Ta del procesa tudi za terapije po elektron-
skih medijih, torej skypu, ni problematičen, oziroma 
postane tak s stališča vseh drugih projekcij oz. interakcij, 
ki se v času terapije sprožajo v klientu in terapevtu, 
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predvsem ko gre za medsebojno vplivanje na nezavedno 
raven. Ko denimo zavestno govori in razmišlja 
terapevt, vpliva na svojo in klientovo podzavest. In 
prav tako klientovo glasno razmišljanje vpliva na 
podzavest obeh. Gre torej za intenziven preplet. »Če 
je to videti preveč zapleteno, si predstavljajmo klienta, 
ob katerem se terapevt nenadoma zelo razjezi. Na 
zavestni ravni ne najde razloga za svojo jezo. Ko pa 
poskuša raziskati globlje, mu klient čez čas pove, da je 
njegovo pripovedovanje podobno tistemu, s katerim 
je v otroštvu vedno zelo razjezil mamo, saj je v njem 
prepoznavala njegovega očeta, ki ju je zapustil, za klienta 
pa je podobnost z očetovim govorjenjem pomenila 
edini spomin nanj.« Ta del terapije, ki je najbolj ključen 
za dojemanje ozadij in razlogov klientovih težav, je po 
elektronskih medijih izjemno težko začutiti, ali pa ga 
terapevt zazna v zelo omejenem obsegu, zaradi česar 
lahko klient za uvide, ki so ključni za njegov napredek, 
potrebuje več časa kot pri običajni terapiji. 
Prav tako pomembna je energija, ki se ustvarja med 
klientom in terapevtom in med njima kroži kot v 
nekakšnem loncu. Zelo povedna je predvsem pri stva-
reh, ki jih klient ne zmore ali ne želi deliti s terapevtom 
na zavestni ravni ali pa se jih morda celo ne zaveda. 
Terapevt pa lahko prav prek energetske sporočilnosti 
bolje in hitreje spozna klientovo težavo. Energija, kot 
si lahko zamišljamo, prek elektronskih medijev težko 
kroži. »Seveda pa obstajajo primeri, ko je terapija 
prek elektronskih medijev skoraj neizbežna,« pravi 
Urška Ajdišek, »a v vsakem primeru je dobro vključiti 
vsaj občasne obiske v ordinaciji oziroma terapevtovi 
pisarni. Zagovorniki terapij prek elektronskih medijev 
poudarjajo tudi manjše stroške, saj klient ne plačuje 
bencina in parkirnine ter ne ureja in plačuje varstva za 
otroka.«
Ali so vse stiske in težave primerne za zdravljenje online? 
»Pri izbiri terapije naj klient upošteva vrsto težave, 
s katero se sooča, če jo v začetni fazi lahko prepozna. 
Psihoterapije psihoz ali mejnih struktur osebnosti prek 
elektronskih medijev ne bi priporočala, lahko pa bi se 
te vrste psihoterapija izkazala za koristno v primerih 
nevroz, še posebej določenih fobij ali kompulzij, pri 
katerih bi varnost domačega okolja pripomogla k boljši 
začetni prognozi bolezni. Ko bi se s časom stanje bolj 
stabiliziralo, pa bi tudi v teh primerih priporočala obisk 
v ordinaciji, kajti srednjeročni in dolgoročni cilj takšnih 
pacientov je zmožnost delovanja v drugih, manj varnih 
okoljih. Prihod v ordinacijo je zanje poseben izziv, kljub 
vsemu pa gre za varno okolje, ki jim lahko postopoma 

pomaga do odprave motečih simptomov in soočanja z 
manj varnimi okolji zunaj doma.«

KAJ PA zAuPNOST?
Ob vsem naštetem je dobro omeniti še kakovost zvoka 
in povezave. Če je oboje slabo, se pogosto zgodi, 
da terapevtu pomenljiva dejstva uidejo ali jih sliši/
vidi z zamikom. Mimika obraza, telesa ter način in 
glasnost govora so lahko zelo sporočilni. Ob težavnih 
temah recimo klient pogosto govori tiše ali hitreje in 
če tega zaradi slabše zveze, zamika v govoru ali sliki 
terapevt ne opazi, splava priložnost za nova spoznanja 
po vodi. Ponudniki terapij oziroma svetovanj po 
spletu pa morajo poskrbeti tudi za zaupnost. V ta 
namen obstajajo posebne vrste varovanih zvez, ki so 
namenjene medicinski uporabi in so varnejše glede 
zaupnosti in bolj kakovostne glede zvoka in slike, to pa 
je pri teh procesih ključno. Do zdaj so se osredotočali 
predvsem na terapije prek skypa, v tujini pa obstajajo 
tudi možnosti dopisovanja prek elektronske pošte ali 
pogovorov, chatov. Toda Urška Ajdišek takšnih oblik 
ne bi uvrščala v psihoterapijo: »Gre bolj za druge vrste 
pomoči, ki je seveda legitimna, verjetno tudi tržno 
zanimiva in lahko v določenih primerih tudi pomaga, 
vsekakor pa takšni načini zaradi vseh poprej omenjenih 
procesov ne izpolnjujejo psihoterapevtskih kriterijev.«
Med ponudbami na trgu najdemo tudi online svetovanje 
v primerih akutnih težav na delovnem mestu – vendar 
le, če se podjetje s tem strinja. Tako odpadeta odsotnost 
z delovnega mesta oziroma uslužbenčev bolniški stalež, 
podjetje pa prihrani nekaj denarja. Tudi na takšen 
način se lahko razreši kakšen zaplet, marsikdo se lahko s 
pogovorom sprosti in na novo zadiha, vendar pa nekih 
globljih rešitev ob takšnem načinu ni pričakovati. »Če 
gre za posameznika, ki je na primer preobremenjen 
ali celo izgoreva, mu bolniški stalež omogoča, da se za 
nekaj časa umakne v osamo in se spočije od spornih 
čezmernih dražljajev. V tem primeru je za podjetje 
ceneje, da takšen človek ustrezno poskrbi zase in se vrne 
na delovno mesto zdrav in poln delovne vneme, kot da 
krpa boleče rane, hkrati pa še naprej deluje v okolju, v 
katerem mu različni dejavniki povzročajo vedno nove 
rane. Od takega človeka si podjetje težko obeta dobre 
rezultate.« Po drugi strani pa bi bilo pametno, da bi v 
podjetju, v katerem zaznavajo večje število ljudi, ki jih 
pestijo podobni sindromi čezmerno stresnega okolja 
ali izgorelosti, razmislili o najetju psihoterapevta kot 
svetovalca za ustvarjanje primernejšega delovnega 
okolja (coaching). V tem primeru bi moral svetovalec 

le skozi osebni stik se lahko razvijejo globoki človeški odnoSi, SPozNaNja, 
razumevanje in zaupanje, ki pripomore k ozdravljenju.
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sprva raziskati sporno delovno okolje, razpoloženje 
med sodelavci, način dela in delitve nalog ter možnosti 
sodelovanja med karakterno različnimi ljudmi ter na 
podlagi raziskave predlagati priporočila, ta pa naj bi 
zaposleni, skupaj z vodstvom, upoštevali. Terapevt bi v 
podjetje hodil vse redkeje, periodično pa bi si pomagal z 
elektronskim medijem in prek njega sproti z zaposlenimi 
reševal zagate v njihovem medsebojnem delovanju, saj bi 
bil temelj terapije že ustrezno zastavljen.

Manko fiZične bližine
Ne glede na simpatije in antipatije do elektronskih 
medijev se bodo morali, kot kaže, tudi slovenski terapevti 
prilagoditi novim načinom, pri katerih pa se je vendarle 
treba držati natančno in jasno določenih pravil in okvirjev. 
Ali kot dobro povzema Urška Ajdišek: »Treba je razlikovati 
med različnimi vrstami težav klientov, kajti prav vse niso 
primerne za spletno terapijo. Po drugi strani pa se bo treba 
vnaprej zavedati, da se lahko zaradi slabše čutnih in vidnih 
procesov, odsotnosti določenih energetskih procesov ali 
premalo jasnih projekcij, ki se med klientom in terapevtom 
v ordinaciji dogajajo hitreje in pogosteje ter laže, terapija 
časovno podaljša. Klientova budnost v procesu, njegovi 
aktivnost in energija ter projekcije med klientom in 
terapevtom, skupaj z varnostjo tega odnosa – vse to zdravi 
in izboljšuje način življenja. Spet po drugi strani pa je bolje 
ubrati terapijo po skypu kot pa sploh ne ukrepati.«
Psihoterapija po medmrežju je zares vroča tema tudi 
na televizijskih programih. Med priljubljene sitcome 
namreč že nekaj časa spada Web Therapy z Liso Kudrow 
v vlogi skype-terapevtke Fione Wallice, ki terapije vodi 
humorno in nekoliko narcisistično (o njenem načinu bi 
imela marsikaj povedati kakšna zdravniška zbornica). A 
hkrati mimogrede razgali tržno prednost spletne terapije: 
svoje in tudi v realnosti veljavne 50-minutne terapije vis-
a-vis je ‘zrezala’ na triminutne terapije po skypu. Tako 
lahko doseže več ljudi in opravi več terapij v krajšem času, 
zasluži torej več. In še več: kot dr. Wallice brezsramno 
pove, so ljudje v tisti slabi uri napletali o svojih čustvih, 
sanjah, izkušnjah, zamerah in bolečinah in nikakor niso 
prišli do bistva, povedali so torej zelo malo, tako rekoč 
nič, po njenem mnenju. V kratkem času, ki jim je na voljo 
na spletu, pa so klienti prisiljeni razmišljati hitro, pravi 
televizijska skype-terapevtka doktorica Wallice, kratke 
seanse delujejo, saj so te kratke minute kot pištola, ki 
je pritisnjena ob klientovo glavo in ga prisili v jedrnato 
razmišljanje in izražanje. »V treh minutah je glavnina 
pomoči opravljena,« samozavestno trdi. A hkrati v 
prvi seansi, ko jo ‘pokontaktira’ neka bežna simpatija, 

kljub dobri vidljivosti ne more ugotoviti, ali je tip zaradi 
težav shujšal ali se zredil. Manko fizične bližine in tako 
umanjkanje pomembnih podatkov sta povedna.
A iz sveta približkov v svet natančne realnosti: prednost 
usmerjanja terapije prek elektronskih medijev je lahko 
tudi anonimnost – prava rešilna bilka za marsikoga, ki 
ga za neposredno soočanje preveč premagujejo sram 
in travmatske izkušnje. Tako se tim petih psihologov 
berlinskega centra za žrtve mučenj Bzfo, ki so (deloma) 
tudi sami arabskega rodu, vsak dan prek mejlov ‘srečuje’ s 
travmatiziranimi žrtvami vojn in nasilja iz arabskih držav. 
Svojih pacientov ne vidijo nikoli, tudi osebni podatki 
znajo biti skopi, saj se strokovnjaki pred računalnikom 
zanašajo le na to, kar jim pišoči pove, da je tako na primer 
nekdo iz Libije, star 38 let, in da je prestal mučenja v 
tamkajšnjih zaporih. Terapija poteka po strogo določenem 
konceptu oziroma po korakih vedenjske terapije, ki jih je v 
devetdesetih letih minulega stoletja izoblikovala univerza 
v Amsterdamu (terapija praviloma ne traja dlje kot osem 
tednov in ima tri faze). Vprašanje, zakaj je na primer nekdo 
bil v zaporu, je prepovedano, saj terapevt ne obravnava 
družbenega sistema, pač pa posameznika. Tako anonimni 
klient po mejlu dvakrat na teden prejme različne naloge, 
opisati mora vse v zvezi s svojim travmatsko izkušnjo. V 
razdejanih deželah posvetovalnic ni in tudi če bi bile, bi 
bil posvet s psihologom preveč stigmatiziran. Tako pa 
jih kibernetski prostor na neki način varuje, saj se klienti 
še vedno nahajajo v istem sistemu, anonimnost pa jih 
sprosti in obremenitve grejo tako laže z jezika in duše. Še 
pomembnejše pa je to, da jih na drugi strani v vsakem času 
pričakajo razumevanje, empatija, potrpežljivost … in tako 
se krog pravzaprav spet sklene pri odnosu med klientom in 
terapevtom, ki je ne nazadnje najpomembnejši.
Renata Bačer Slabe (psihoterapija-bacer-slabe.si) spada 
med ‘staroste’ psihoterapevtskega dela pri nas, saj je na tem 
področju dejavna že skoraj štirideset let. Komunikacija 
po telefonu ali skypu je v njeni terapiji zgolj dopolnilo 
oziroma nadomestilo, uporabna le takrat, ko okoliščine 
ne dopuščajo osebnega stika. Le skozi osebni stik se lahko 
razvijejo globoki človeški odnosi, spoznanja, razumevanje 
in zaupanje, ki pripomore k ozdravljenju. »V osebnem 
odnosu so na voljo vsa čutila, prek skypa pa ne, pa 
neverbalne reakcije, in celotno telo,« pravi, »integrativna 
terapija, ki jo zastopam, dovoljuje telesni stik in v dolo-
čenih trenutkih, ki so za klienta lahko zelo pretresljivi, 
je telesni stik včasih edino zavetje. Po definiciji sloni 
psihoterapija na človeškem odnosu, virtualni svet pa 
ustvarja bolj občutke povezanosti kot pravo povezanost. 
A bolje tako kot nič. Če deluje, je dobrodošlo.« µ

»bolje ubrati terapijo po Skypu kot pa sploh ne ukrepati.«


