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1. del: psihopatska, depresivna in mazohistična, paranoidna, manična in hipomanična, OKOM 

2. del: mejna, narcisistična, shizodidna, histrionična, disociativna, sindrom mrtve matere 

 

- značilnosti  

- organizacija 

- čustvovanje, razmišljanje, vedenje 

- obrambe 

- razvojne značilnost 

- diferenciacija notranjega in zunanjega prostora 

- integracija dobrega in slabega 

- učenje (klasično, instrumentalno, modelno) 

- diferencialne diagnostiče značilnosti 

- psihoterapevtske implikacije 

- motiv prihoda 

- anamnestične značilnosti 

- terapevtski dogovor 

- cilji 

- transfer, kontratransfer 

- priložnosti in nevarnosti 

- metode 

- podpora, sprejemanje 

- korektivna izkušnja 
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- interpretiranje (smer: vsebine, afekti, obrambe, proces) 

- konfrontiranje  
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1 DEPRESIVNA STRUKTURA 

 

- normalno žalovanje nastopi zaradi izgube objekta (prihaja v valovih), depresija zaradi izgube 

dela sebe (traja konsistentno) 

 

1.1 Značilnosti 

 

- značilni sta egosintona, predirna krivda ter nezavedna, navznoter obrnjena jeza, ki se kaže 

kot zavedna žalost 

- poleg afektivnih aspektov so pomembne podobotvorne, spoznavne, vedenjske, čutne 

komponente 

- pomembni so notranji procesi, ko pacient ni v klinično depresivnem stanju 

- pacient je pogosto osamljen, nedružaben, redko najde aktivnosti, ki ga osrečujejo in 

razbremenjujejo 

 

- glavne obrambe so: 

- introjekcija, običajno neželenih lastnosti objekta (skoraj slišimo govorit introjekt)  

- projekcija lastnih negativnih emocij (jeza, razočaranje) na objekt (otrok, ki ga zapusti 

starš, svoje doživljanje in reakcijo projicira na starša ter si ustvari prepričanje, da je ta 

odšel jezen, prizadet, razočaran) 

- obračanje proti sebi 

- idealizacija (odnosov in objektov) 

 

- Blatt: introjektivni (samonapadalni, krivdni) in anaklitični (hrepeneči, odvisnostni) depresivni 

tip: samodefiniranje (napihnjenost, self-definition) in sebstvo v razmerju (izpihnjenost, self-in-

relation) 

 

- introjektivna različica 

- centralni občutek je krivda 

- subjekt taji, da objekt ni vreden zaupanja, ter krivdo pripiše sebi, s čimer si pripiše 

tudi moč in nadzor 

= zanikanje odvisnosti od nezanesljivega objekta + prevzem odgovornosti nase 
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- značilni so nesorazmerna samokritičnost, huda občutljivost na kritiko, pretiran čut 

odgovornosti ter uravnavanje dinamike s filatropijo, predajanjem drugim 

- sebe zaničuje, druge občuduje, išče idealizirane objekte, pri čemer idealizacija 

gravitira okoli morale, ne okoli statusa in moči, kot pri narcistični strukturi 

- pacient se ima za nepopravljivo slabega, ima resnično slabo samopodobo, lahko celo 

samoveličave misli tipa, nihče ni slabši od mene 

- pri psihotičnem pacientu se lahko krivdnost kaže tako, da se prijavi kot storilec 

kaznivega dejanja, ki ga ni zagrešil 

 

- anaklitična različica 

- nezanesljivi objekt pogojuje občutke praznosti življenja, nesmisla, eksistencialnega 

obupa, nemoči, ki vodijo v obup, depresijo, nebogljenost, pasivnost 

= sprejetje realnosti, da objekt zapušča, in generalizacija > pasivnost, nemoč, zatiranost 

- dominantno čustvo je žalost 

- ne čuti krivde, ampak prej sram, ima se za nesposobnega, na življenje gleda 

pesimistično 

- značilna je nenasitna hlepota 

- pacient zlahka odpušča, ker želi za vsako ceno ohranit razmerje 

 

1.2 Razvojne značilnost 

 

- transgeneracijsko: genetsko in naučeno 

- oralna fiksacija ni teoretično utemeljena 

- pomembni dejavniki tveganja so zgodnja izguba, ločitev, lahko materina zavrnitev, 

depresivnost starša, preobremenjeni starši, stalne selitve 

- družinsko ozračje, v katerem ni razumevanja za žalovanje, ker to odrasle bodisi ogroža, ga 

razumejo kot smiljenje samemu sebi, bodisi ker jim je v breme 

- na isti način lahko vplivata preveliko razvajanje ali prikrajševanje 

 

- težave z diferenciacijo 

- če objekt zapušča, to otroka jezi, z introjekcijo jeze pa skuša odnos ohranit  

- ključno vlogo ima zgodnja in/ali ponavljajoča se izguba, lahko je le interna in duševna 

izguba, npr.: 
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- če se mati otroka oklene in ga navdaja s krivdo, otrok normalno željo po 

agresivnosti in neodvisnosti poveže s prizadetostjo drugih 

- če mati otroka defenzivno pahne od sebe, mu postanejo lastne potrebe po 

odvisnosti mrzke (otrok se mora sam odmaknit, mati ga ne sme prehitet) 

- če se otrok prehitro ukloni pristisku in se odreče svoji odvisnosti, ko za to še 

ni dovolj zrel (otrok se bo prej ločil, če bo starš na voljo za refuelling) 

= del selfa je doživljen kot slab 

- dečki samopodobo gradijo na razlikovanju od negovalne osebe, deklice pa na identifikaciji z 

njo; dečki se potrjujejo z ločitvijo, deklice pa z zlivanjem 

 

- težave z žalovanjem: prepovedano, potlačeno, zaničevano, obsojano 

= otrok začne del sebe skrivat + identificira se s kritizirajočim staršem ter sovraži trpeče dele 

sebe 

 

1.3 Diferencialne diagnostiče značilnosti 

 

- pogosto kot depresivno napačno diagnosticiramo izpraznjeno različico narcizma in 

mazohizem, saj oboji dejansko pogosto imajo simptome klinične deperesije, zlasti distimične 

 

- anaklitično depresivni pacient izraža čustva praznosti, nesmisla in brezupa, vendar ni prazen 

on sam, tako kot narcistični 

- narcistični pacienti je patološko prazen, depresivni pa poln sovražnih introjektov 

-  narcistični pacient je subjektivno manj hlepoten, odnos mu manj pomeni 

- ključna dinamika narcističnega pacienta je skrivanje sramu 

- narcistični pacient ima self-objektne transferje, depresivni pa objektne 

- kontratransfer z depresivnim pacinetom je jasen, toplejši, močnejši, lahko z odrešeniško 

fantazijo, kontratransfer z narcističnim pa nejasen, razdražen in afektivno plitek 

- dobrohotnost narcističnega pacienta tolaži in opogumi, depresivnega pa demoralizira 

- pri narcističnemu pacientu ne učinkujejo: 

- napadanje nadjaza 

- interpretacija jeze, ker jeza ni njegovo središčno afektivno stanje 

- interpretacija nergaških staršev in ločitev, ker zavrženje in travma nista njegovi glavni 

vsebini 
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- delo s transferjem 

 

- tako pri depresivnih kot mazohističnih sta prisotni krivda in nezavedna jeza 

- mazohistični pacient od trpljenja kaj pričakuje, depresivni pa samo trpi 

- mazohistični pacient jezo usmerja tudi navzven, z vzdejanjanjem, projekcijo in projekcijsko 

identifikacijo 

- potrebna sta različna terapevtska sloga 

 

1.4 Psihoterapevtske implikacije 

 

- pacient se hitro naveže, se trudi, je hvaležen, nas idealizira, nam ne želi bit v breme 

- priporočeno je vzdušje sprejemanja, spoštovanja, razumevanja 

- nujni pogoj zdravljenja je sprejemanje brez obsojanja, ne pa tudi nenehno crkljanje; pacient 

potrebuje predvsem izkušnjo, da se vedno znova vrnemo 

- terapija je dolgotrajna zaradi globokih in pacientovih egosintonih prepričanj o tem, kako težko 

ga je imeti rad, zaradi česar lahko dalamo vis-a-vis in pacientu olajšamo preverjanje reakcij 

- izogibamo se dolgim premolkom, če jih pacient razume kot ločitev in ga v tišini preplavljajo 

občutki slabe samopodobe 

- zaradi pretirane občutljivosti na kritiko, zapuščanje, zavračanje, smo pazljivi glede sodb, 

vrednotenja, kritike 

- pozorni smo na teme separacije, krivde, sramu 

- zagotavljamo korektivno izkušnjo + krepimo avtonomijo in spodbujamo separacijo, 

individualizacijo 

- stalna empatična drža, živahno interpretiranje in pojasnjevanje, vztrajno raziskovanje 

odzivanja na ločitev 

- napadanje ega in superega 

- ega ne krepimo, ampak ga napadamo, ker pacient dobro sprejema kritiko, saj je 

egosintona 

- podpiranje deluje kot bumerang, ker se začne pacient počutit krivega, da ga ni vreden 

 

- ker je patološko podredljiv in poslušen, so vedenja, ki jih sicer inerpretiramo kot odpor (npr. 

zamujanje) razvojni dosežki 
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- napredek kaže s kritiko in razočaranostjo nad nami, dokler nas idealizira, namreč sebe 

degradira 

- zaradi težav s separacijo zaključevanju namenjamo še posebej veliko pozornosti in 

previdnosti 

- o koncu pacient odloča sam, pustimo mu odprta vrata in se pogovorimo o zadržkih, da bi se 

vrnil 

 

- introjektivni pacient v nas projicira svoj primitivni nadjaz, tekom terapije pa svoje sovražne 

vzgibe vse bolj izraža neposredno kot jezo in kritičnost 

- pri introjektivnem pacientu izzivamo in razkrivamo implicitne depresivne misli in občutek 

nedobrosti, pri čemer pomaga analitični kavč, ko pacient ne more preverjat (ne)odobravanja 

- konkordantni kontratransfer: sami se začnemo čutit nekompetentne 

 

- anaklitično depresivni pacient se v terapiji prej počuti udobno, od terapije prejema, kar 

potrebuje, vendar se lahko upira prakticiranju in je prikrito pasiven ter prepričan, da bomo za 

vse poskrbeli mi 

- anaklitično depresivnemu pacientu se simptomatika kmalu izboljša, vendar se simptomi 

povrnejo ob koncu terapije, če ni dovolj dolga, da bi pacient internaliziral dober objekt 

 

2 MAZOHISTIČNA STRUKTURA 

 

- zgodnja psihoanalitična teorija je odgovore glede mazohizma iskala pri Sacher-Masochu 

- pri mazohistični strukuri ni nujno prisoten spolni mazohizem, spolni mazohizem pa ni 

pogojen z mazohistično strukturo 

- poznamo različne vrste in intenzivnosti mazohizma: junaško, psihotično, deloholično ... 

- lahko variira od psihotične ali blodnjave samodestruktivnosti do požrtvovalnih dejanj za širše 

družbeno ali politično dobro 

- samozatajevalno, mazohistično vedenje ni nujno patološko, če je namenjeno višjemu smislu 

 

2.1 Značilnosti 

 

- samodestruktivna osebnost 
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- v analitičnem smislu mazohizem ne pomeni ugodja ob trpljenju ali bolečini, ampak 

izpostavljanje trpljenju in bolečini zaradi zavednega ali nezavednega pričakovanja nagrade 

- pohabljanje in povzročanje bolečine ter škode brez suicidalnega namena, velika nagnjenost k 

nesrečam in poškodbam 

- mazohistična dejanja imajo notranji smisel, samodestruktivnost je metoda za dosego česa, gre 

za zasledovanje cilja, v primerjavi s katerim je trpljenje inferiorno in instrumentalno (zunanja 

škoda), npr. emocionalna razbremenitev, notranje olajšanje 

 

- mazohizem sestavljajo depresivni afekti z jezo in zamero 

- zavedna žalost in nezavedna krivda 

- ego procesi vsebujejo depresivnostne obrambe (introjekcijo, obračanje proti sebi, 

idealiziranje), vendar še vzdejanjanje, moraliziranje, zatajevanje 

- ključna lastnost je obrambno vzdejanjanje, ki izziva poškodbo, lahko zaradi anksioznosti 

pričakovanja, da se bo bolečina ali kazen slej ko prej zgodila (prisila ponavljanja) 

 

- dimenzije mazohističnega vzdejanjanja: 

- provociranje: razbremenitev anksioznosti zaradi pričakovanja 

- pomiranje: zaščita pred napadom agresorja 

- ekshibicionizem: razkazovanje trpljenja 

- vzračanje krivde: vloga žrtve 

 

- jeza in trpljenje, da bi bil kdo drug kriv, ali trpljenje kot samokompenzacijski temelj 

samospoštovanja 

- introjektivna ali anaklitična mazohistična struktura, moralni ali odnosni mazohizem 

- moralna mazohistična struktura ima svoje samospoštovanje organizirano okoli svoje 

zmožnosti, da prenaša bolečino in se žrtvuje 

- anaklitična mazohistična struktura je odnosna in skuša s trpljenjem za vsako ceno 

ohranit navezanost 

- pri odnosnem mazohizmu je samoporazno lahko vedenje obramba pred ločitveno 

tesnobo 

 

2.2 Razvojne značilnost 
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- vprašanje konstitucijske dovzetnosti ostaja odprto 

- grajanja, okrivljanja, zamenjane družinske vloge, izgube, travme, zlorabe, učenje 

depresivnosti, poleg tega pa še nek odziv na otrokovo trpljenje 

- značilno učenje: 

- da je junaštvo nagrajevano 

- da je s poškodbo in trpljenjem mogoče dobit pozornost 

- da sta bolečina in trpljenje cena za odnos 

- da je kaznovanje edina emocionalna investicija objekta  

- zanemarjanje in zloraba v kombinaciji z občasno toploto, pogojeno s trpljenjem 

- lahko prisila ponavljanja 

- zgodnja travma in zanemarjenje pri deklicah, medtem ko se dečki pogosto poistovetijo z 

agresorjem (sadizem) 

 

2.3 Diferencialne diagnostiče značilnosti 

 

- depresivna, paranoidna, disociativna 

 

- mazohistična in depresivna struktura se prekrivata, predvsem na ravni zdrave in nevrotične, 

na mejni in psihotični ravni zahtevata različna terapevtska sloga 

- ključna razlika je prepričanje mazohistične strukture, da trpi neupravičeno (kot da je proces 

introjekcije izpeljan samo deloma) 

- mazohistično sebstvo je podobno depresivnostnemu oz. nadgrajeno s trpljenjem kot 

instrumentom za doseganje samospoštovanja ali ohranjanje odnosa 

- prisotni sta zavestna žalost in globoko nezavedna krivdnost kot pri depresivni, vendar 

mazohistična struktura zlahka čuti jezo in zamero (kar je bolj podobno paranoidni) ter je lahko 

prepričana, da trpi nezasluženo in je žrtev 

- mazohistična struktura je aktivnejša od depresivne ter skuša ukrepat proti demoraliziranosti, 

pasivnosti, izolaciji 

- depresivna struktura obupa, mazohistična pa upa, da bo z dovolj trpljenja pritegnila sočutje 

in skrb  

- pogosta je kombinacija depresivnostne in mazohistične dinamike, razlikujemo jih, ker 

zahtevajo različna terapevtska sloga 
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- podobnost s paranoidno strukturo je, da obe pričakujeta napad od zunaj, pred katerim se 

paranoidne strukture varujejo z napadom na okolico, mazohistične pa z napadom nase 

- obe strukturi projicirata nedobrost in zlohotnost, ampak paranoidna ju projicira v distancirane 

objekte, mazohistična pa na bližnje  

- paranoidna oseba žrtvuje ljubezen za moč, mazohistična pa moč za ljubezen 

- mazohistična struktura ima manj primitivne groze in afekta ni treba tako močno preoblikovat 

 

- disociativni pacietni v disociativnih stanjih ponavljajo, kaj se jim je dogajalo, in generalna 

dinamika je v teh primerih mazohistična 

- če ima pacient dostop do spomina, ko se je poškodoval, ugotavljamo, ali se je počutil 

razosebljen ali iztelešen 

- zmanjševanje disociacije pa ima prednost pred interpretacijami mazohističnega dejanja 

 

2.4 Psihoterapevtske implikacije 

 

- depresivnostno in mazohistično dinamiko razlikujemo, ker zahtevata različni terapevtski slog: 

- depresivna struktura mora ugotovit, da je terapevt ne bo obsojal, zavračal ali zapustil, 

nudimo skrb in nego 

- zdravljenje mazohističnega pacienta s slogom za depresivnega pa poglablja 

samouničevalnost 

- mazohistična struktura mora ugotovit, da bo deležna sprejemanja, če se bo 

uveljavljala, ne pa trpela: ne smemo krepit pogojevanja! 

- pacienta taktično konfrontiramo glede odgovornosti za počutje ter skušamo vzbudit 

zanimanje za pomen njegovih samodestruktivnih vzorcev (ker se ne počuti krivega, kot 

depresivni pacient, ampak se ima za žrtev) 

- dejavno tolmačimo dokaze o obstoju iracionalnih nezavednih prepričanj (npr. da bo 

pacient deležen ljubezni, če bo dovolj trpel) ter jih ne potrjujemo 

- vztrajno razkrivamo, spodkopavamo in prilagajamo patogena prepričanja 

- ne krepimo prepričanja, da je pacient pozornosti in skrbi deležen zaradi svojega 

trpljenja, saj to ovira željo ozdravet! 

- zdravljenje depresivnega pacienta s slogom za mazohističnega, poglablja depresijo ali 

izzove samomor 

- pri mešanih tipih prilagajamo intervence aktualno aktivni strukturi 
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- dobro je, če ne skušamo bit velikodušni in izkoriščeni ter pacientu ne nudimo mazohističnega 

zgleda, predvsem mu ne popuščamo pri plačilu 

- pacientu smo zgled zdravega samospoštovanja ter spoštujemo njegove zmožnosti 

prevzemanja odgovornosti 

- vedemo se na načine, ki so nasprotni patološkim pričakovanjem 

 

- pacient v terapiji preigrava dramo otroka, ki je potreben nege in jo dobi le, če dovolj trpi 

- v transferju odraža željo, da bi ga cenili, ga rešili, tolažili, kar sproža strah, da smo brezbrižni, 

nepozorni, sebični, grajajoči, zlorabniški; vse to zavedno ali nezavedno, egosintono ali 

egodistono 

- če pacientu v tem preveč ustrežemo, regresira 

- samouničevalnost običajno eskalira, preden gremo na dopust  

 

- kavč in interpretacijo lahko mazohistična struktura doživlja kot ponavljanje poniževalnih 

interakcij dominacije in podrejenosti, čemur se izognemo z vis-a-vis setingom, poudarjanjem 

tukaj-in-zdaj in transferja ter ogibanjem kakršne koli sledi vsemogočnosti 

- brez eliminacije vseh sadomazohističnih značilnosti terapevtske situacije bo pacient terapijo 

dojel kot ponavljanje podrejanja in žrtvovanja avtonomije v zameno za bližino 

 

- kontratransfer se pojavlja kot somazohizem in sadizem: zlasti mladi terapevti smo najprej 

mazohistično velikodušni in pacientu zagotavljamo, da ga slišimo in ga ne bomo napadli, 

kasneje pa postanemo razdraženi zaradi njegove stagnacije 

- pri introjektivnem mazohizmu je lahko obrambno moraliziranje nadležno, ker je pacientu 

pomembnejše, da zmaga, kot da reši problem, in ima raje sočutno ogorčenost kot akcijo 

- kontratransferno občutje je lahko bes, ker je pacient kljub našemu trudu vse slabše 

- če si tajimo mazohistični in sadistični kontratransfer, zaidemo v težave, na primer sadistični 

kontratransfer vzdejanjamo 

 

- pacient taji samouničevalska vedenja in tesnobo prelaga na nas ter nam vzbuja pritisk 

- branimo se pred tem, da bi prevzeli tesnobo nase, s čimer pacienta prisilimo, da jo začuti sam 

 

3 (HIPO)MANIČNA STRUKTURA  
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3.1 Značilnosti 

 

- pacient je energičen, se zna promovirat, je duhovit in samooveličav, veder, nagnjen k 

idealizaciji, deloholičen, spogledljiv, simpatičen 

- ne more bit sam, ni empatičen, ne more ljubit, ni pošten, kuje samoveličave načrte, bega, 

ignorira svoje potrebe in potrebe drugih, njegova duhovitost pa lahko utruja 

- ker se ne more pomirit, posega po alkoholu in pomirjevalih 

- druge zlahka pripravi, da se navežejo nanj, sam pa se ne naveže in se samo navidezno razkriva 

 

- osnovne organizirajoče teme, pričakovanja, želje, strahovi, konflikti in nezavedna 

pojasnjevalna tomlačenja so podobna depresivi strukturi; značilna je oralna organizacija 

(pacient pije, grize nohte in lica, žveči) 

- fantazije nepremagljivosti, neizmernosti, nadpovprečnosti 

- mišljenje je lahko neorganizirano 

- somatski vidik zaznamuje energičnost 

 

- organiziranost je v temelju depresivna, vendar se zaradi tajenja kaže kot nasprotje, ko tajenje 

popusti, pa se pokaže depresija 

- ko manične obrambe odpovedo, pacientu grozi subjektivno doživljanje samorazpadanja 

- negativni afekt se ne manifestira kot žalost, ampak kot jeza, lahko bes, in čezmerna radost 

- prisotno je nezavedno občutje krivde zaradi agresivnosti do drugih  

 

- zaradi obrambe tajenja Kernberg hipomanično osebnostno motnjo uvršča na raven mejnine 

- izmenična manična in depresivna stanja na psihotični ravni z blodnjami in samomorilnostjo 

so manično-depresivna bolezen  

- bipolarnost zajema cikle manije in distimije brez psihotičnih in samomorilskih simptomov 

 

- centralni obrambi sta tajenje (pacient ignorira in humorizira dogodke, ki so ga prizadeli ali 

vznemirili) in vzdejanjanje (beži pred možnostjo izgube, beži s seksualizacijo, zastrupljanjem, 

provokacijo) 

- ključna obramba je tudi dezidealizacija, in sicer pacient omalovažuje (odnos in objekt) kot 

nasprotje depresivne idealizacije 
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- na psihotični ravni uporablja omnipotentno kontrolo, počuti se neranljiv in nesmrten 

- v maničnem zlomu lahko pride do eksibicionizma, nadvladovanja, posilstva 

 

3.2 Razvojne značilnost 

 

- vzorec vedno novih travmatičnih ločitev brez možnosti predelave: smrti, razveze, selitve 

- kritizerstvo, čustvena ali telesna zloraba 

 

3.3 Diferencialne diagnostične značilnosti 

 

- zdi se, da pacient uporablja bolj zrele obrambe ter da ima bolj čvrst ego, kot je v resnici 

- strukturo pogosto napačno diagnosticiramo kot histerično, narcistično, kompulzivno, ADHD, 

shizofrenično 

 

- strukturo napačno diagnosticiramo kot histerično, ker je pacient šarmanten in videt uvideven 

- v anamnezi je polno naglo pretrganih razmerij, hkrati pa je zgodba polna travmatičnih in 

neobičajnih izgub, kar ni znalično za histerično strukturo 

- ni zanimanja za spol, spolnost, nadvlado, ki je značilno za histerično strukturo 

 

- z narcistično si deli obrambmno ustvarjanje videza drugačnega od resničnega stanja, fantazije 

nepremagljivosti, neizmernosti, nadpovprečnosti 

- obe strukturi si prizadevata za ustvarjanje vtisa, sta samoveličavi 

- od narcističnih pacientov se manični razlikujejo v turbulentnem, katastrofalno  

fragmentiranem ozadju 

- obe strukturi postaneta dostopnejši v zrelejših letih 

- intrapsihična razlika se nanaša na praznost narcističnih v nasprotju z divje negativnimi 

introjekti pri maničnih, ki jih lahko obvladajo le s tajenjem 

- pri narcistični strukturi je nevarnost pobega manjša 

 

- po videzu, da ju nekaj žene, je manična stuktura podobna kompulzivni, obe sta tudi 

ambiciozni in zahtevni, a so podobnosti le površinske 

- hipomanična struktura je pompozna, ljubi družabno, se hitro uglasi in nato naveliča, predvsem 

pa se ne meni za podrobnosti 
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- kompulzivna struktura je za razliko od manične moralna in konfromna 

- kompulzivna struktura je sposobna globokih objektnih relacij, zrele ljubezni, skrbi, iskrene 

krivde, žalovanja in žalosti 

- kompulzivni pacient je skromen in obotavljiv 

 

- manična struktura v psihotičnem stanju je podobna shizofreniji v akutni hebrefrenični epizodi 

 

- od ADHD se razlikuje v tajitveni obrambi in notranji tematiki izgube, hrepenenja in 

samosovraštva 

 

3.4 Psihoterapevtske implikacije 

 

- pacient med anamnezo ob viharni zgodbi ne kaže čustev 

- je fascinanten, prikupen, poln vpogledov 

- manično tajenje in obrabno šarmiranje lahko data vtis sočutnega opazujočega ega in 

zanesljivega delovnega zaveništva 

- hitro lahko podcenimo mero trpljenja in potencialne dezorganiziranosti 

- projektivno testiranje lahko da šokantne rezultate 

 

- nezavedno je pacient prepričan, da ne more bit nikomur všeč, če ga ne preslepi, kar lahko 

vodi v dezidealizacijo in beg od terapevta 

- naša prva skrb je, da pacient ne pobegne, tako da se na začetku o tem pogovorimo in 

interpretiramo obrambno potrebo po umiku iz navezanosti ter sklenemo sporazum proti begu, 

tako da se dogovorimo za odpovedni rok, ki omogoči čustveno ustrezen način razhoda 

 

- obvladujemo pacientovo hitenje ter napredujemo počasi in potrpežljivo sprejemamamo 

zmožnosti klienta, saj je manko potrpežljivosti objekta razlog za pojav primarne travmatične 

izkušnje neuglašenosti, soočanje z za zmožnosti otroka prekruto realnostjo 

- zaradi strahu pred navezanostjo taktno ustrezno doziramo bližino  

- smo odločni, aktivni, verbalni 

 

- terapevtsko delo usmerjamo na tajenje žalosti in drugih negativnih emocij 

- pacient mora v psihoterapiji predelat izgube in jih odžalovat 
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- zahtevamo pošteno samoizražanje 

- smo zgled za soočanje z negativnimi čustvi 

- poučujemo o normalnosti negativnega afekta, ki mu ne sledi katastrofa 

- podobno kot pri paranoidnih gremo pod obrambo ter interpretiramo navzgor 

- aktivno nasprotujemo tajenju in verbaliziramo zatajevano ter pacienta ne vabimo, da svojo 

rigidno obrambo sam raziskuje  

 

- dobro je, če pacient jemlje zdravila 

- če je starejši, je pacientu včasih lažje pomagat, ker v zrelih letih goni in energija upadejo 

- pacient lažje uvidi svojo razdrobljeno in nezadovoljivo življenjsko zgodbo 

- a vedno sklenit sporazum proti pobegu 

 

4 OBSESIVNO-KOMPULZIVNA STRUKTURA 

 

- visoka incidenca, ker zahodna družba idealizira razum in napredek, znanstveno racionalnost, 

storilnostni pragmatizem 

- produktivni, občudovanja vredni ljudje, deloholiki, osebnostni tipi A 

- pri OKM so obsesije in kompulzije egodistione, pri strukturi pa egosintone  

- obsesije in kompulzije so lahko ločene 

 

4.1 Značilnosti 

 

- perfekcionizem, ambivalantnost, pretirana vestnost, ogorčenost, samoobvladovanje, ogibanje 

krivdi z zavlačevanjem ali s kompulzivnostjo 

- instrumentalno mišljenje in ekspresivno čutenje sta omejena, razmišljanje in delovanje 

nesorazmerno presegata čustvovanje, čutenje, intuicijo, igro, sanjarjenje, ustvarjanje 

- pacient idealizira kognicijo in mentalizacijo, čustva prezira in jih povezuje z infantilnostjo, 

šibkostjo, pomanjkljivim obvladovanjem, dezorganiziranostjo, kaosom 

- pacient si z razmišljanjem in/ali početjem prizadeva za čustveno varnost, blaži tesnobo, 

vzpostavlja samospoštovanje, ohranja samovrednost, razrešuje notranje konflikte 

- ker sta razmišljajnje in početje prvotni vir samospoštovanja, postane pacient (introjektivno 

ali anaklitično) depresiven, če okoliščine razmišljanje ali počenjanje preprečujejo 
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- sposoben je ljubeče navezanosti, čustev pa ne more izrazit brez bojazni in sramu ter se pogosto 

izraža tretje- in brezosebno, izogiba se čustveno nabiti celoti in se osredotoča na podrobnosti,  

o svoji dinamiki razpravlja s tonom avtomehanika, z besedami čustva skriva, namesto da bi jih 

izražal, izjema sta jeza in sram 

- za pacienta je sprejemljiva pravičniška jeza, jeza zaradi lastne prikrajšanosti pa ne in ta je 

izražena pasivno-agresivno 

 

- pacient je prikrajšan v spolnosti, za humor, spontanost 

- njegova razmerja so pusta, formalna, moralizirana, čeprav se načeloma lahko naveže 

- pogosti sta anoreksija in bulimija 

 

- pretirana želja po ohranitvi avtonomije pogosto vodi v njeno izgubo 

- obsesivna struktura se izjemno težko odloča, dela sezname ter odločanje odlaga na čas, ko se 

bo videlo, katera odločitev je idealna, lahko razvije dvomljivsko manijo 

- kompulzivna struktura z odločitvami nasprotno prehiteva 

 

- fiksacija na dveh straneh konflikta: med sodelovanjem in uporom, redom in neredom, 

skopostjo in razsipnostjo 

- temeljni afektivni konflikt se razpenja med sramom in besom, ker subjekt predpostavja, da bi 

se moral podredit zunanjemu obvladovanju, ter med strahom pred obsodbo in kaznijo, ker se 

temu upira 

- afekt je neformuliran, zracionaliziran, zmoraliziran, priglušen, potlačen, nedostopen  

- izoliranje in razresničevanje dušita večino afektov, želja, gonov 

- ni težko identificirat nezavedne krivdnosti (zaradi sovražnosti) in zavedne dovzetnosti za  

sramovanje (zaradi neustrezanja) 

 

- temeljna obramba obsesije je izolacija čustva, v kombinaciji s predeljevanjem, moralizacijo, 

racionalizacijo, intelektualizacijo, lahko tudi reaktivno tvorbo in premeščanjem, posebno za 

upravljanje jeze, ker jo je premeščeno lažje upravičit 

- na mejni in psihotični ravni lahko pacient uporablja izolacijo do ravni, kjer deluje shizoiden 

- hudo moten pacient meji na paranojo 

 

- temeljna obramba kompulzije je razresničevanje 
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- kompulzije nastanejo v fazi pred delitvijo dejanj od misli 

- Freud je imel kompulzije za reaktivne tvorbe 

- kompulzivno vedenje se razlikuje od impulzivnega, ker je stalno isto, in od vzdejanjanja, ker 

ga ne žene prisila ponavljanaja 

- funkcija razresničevanja sta spokoritev in/ali magična zaščita  

- kompulzije so lahko tudi koristne in v tem primeru se pacient ne pride zdravit 

- vsak kompulzivni pacient ima svoj nepospravljen kot 

 

- introjektivna, samodefinirajoča, krivdna struktura in anaklitična, odnosna, sramna struktura 

- tradicionalno dinamiko obvladuje občutek krivde, medtem ko danes pogosteje temelji na 

sramu 

- obe različici se ubadata s problemi nadzora in ustreznosti ter se držita na kratkih vajetih: 

pacient je pobožen, garaški, samokritičen, zanesljiv 

- introjektivni pacient pri tem črpa samospoštovanje iz izpolnjevanja visokih meril 

internaliziranih staršev, značilne so nezavedna krivdnost in vsemogočniške fantazije 

- anaklitični pacient se vede isto, le žarišče dinamike je zunaj njega 

 

4.2 Razvojne značilnost 

 

- po Freudu: konstitucijska in fiziološka rektalna preobčutljivost, posledica nadjaza, ki izhaja 

iz avtoritativnega in strogega starša  

- analna metaforika se kaže v sanjah, spominih, jeziku, fantazijah 

- povezanost med analnostjo in obsesivnostjo potrjujejo empirične raziskave in klinična 

poročila 

- pregrobi toaletni trening, pri učenju zadrževanja blata se otrok prvič odpove naravnemu v 

imenu družbeno sprejemljivega, ampak starši, ki pretirano kontrolirajo v analni fazi (Freud), 

so isti tudi v ostalih fazah, npr. dojijo po urah, prepovedujejo masturbiranje 

 

- značilna sta pretiran nadzor ali čista odstotnost nadzora 

- starši bodisi postavljajo previsoka merila, so striktni in dosledni, nagrajujejo zaželeno 

in kaznujejo nezaželeno 

- v družinah je ključno vprašanje nadzora 
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- pogosti so prisotni z ločitveno tesnobo povezani kontaminacijski strahovi, ki 

jih porajata prevpletenost in prezaščitništvo staršev, zaradi katerih otrok ne 

more skozi drobna tveganja, s katerimi razvije občutek lastnih mej (od tod tudi 

omnipotentnost in magično mišljenje) 

- starši so nepopustljivi, s prezgodnjimi zahtevami, ki ne obsojajo le 

nesprejemljivega vedenja, ampak tudi misli, čustva, fantazije 

- bodisi so čezmerno popustljivi 

- druga vrsta družinskega ozadja je nasprotje pretirane kontrole in morale z 

brezbrižnimi starši 

- otrok se oklene idealiziranih meril za vedenje in čustvovanje, ki jih najde v 

kulturi, ter si tako izmisli avtoritativnega starša 

 

4.3 Diferencialne diagnostiče značilnosti 

 

- izoliranje in razresničevanje sta zelo opazni in strukturo običajno zlahka prepoznamo  

- pri težji motenosti je težje razlikovati od shizoidne in narcistične dinamike ali od organskih 

možganskih sindromov 

 

- z narcistično strukturo si delita visoke standarde ter distanciranost, ki pa ima različno 

dinamiko: narcistična struktura se boji, da bo izdala svoj pravi jaz, obsesivno-kompulzivna pa 

poseganja v svoj pravi jaz 

- veliko škodo naredimo, če kot obsesivno-kompulzivno diagnosticiramo narcistično strukturo 

ter namesto narcisitične subjektivne praznosti in krhke samovrednosti iščemo obsesivno-

kompulzivno nezavedno jezo, vsemogočniške fantazije in občutje krivde 

- če obsesivno-kompulzivno zamenjamo za narcistično, ni takšne škode, ker pride na sebstvene 

probleme osredotočena psihoterapija prav vsakemu pacientu, se mu pa lahko zamerimo, če ga 

imamo za hlepotnega, on pa ima v resnici čustveni konflikt 

 

- regresivno obsesivi se lahko zaradi hude izolacije zdijo shizoidni 

- shizoidni pacient se iz zunanjega sveta umika zaradi intenzivnih notranjh čustev in fantazij, 

vase umaknjeni obsesivni pacient pa do te mere izolira, da deluje prazen oz. odrevenel 
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- perservativno mišljenje in repetitivno početje sta značilni za organske motnje, vendar jih 

lahko ločimo s psihodinaskimi vprašanji, ki pri organskih motnjah razkrijejo odsotnost 

čustvene izolacije in razresničevanja 

- ločimo jih tudi z dobro anamnezo in preverbo možnostih alkoholnega fetusnega sindroma, 

zapletov med porodom, obolenj, poškodb ipd. 

- zavedati se moramo, da organska poškodba nujno ne pomeni inteligentnega manka 

 

4.4 Psihoterapevtske implikacije 

 

- pacient pride v psihoterapijo pogosto razrešit kakšno dilemo 

- običajno je dober, resen, vesten, motiviran, garaški, nas iskreno doživlja kot predane, vendar 

zahtevne, kritične 

- zavestno je pacient pohleven, nezavedno pa se upira, nagnjen je k ugovarjanju, prizadeva si 

ohranjat kontrolo, je kritičen in škoda mu je denarja, značilni zanj so dvomi v terapijo, svojega 

negativizma pa se ne zaveda 

- pri zelo oškodovanih se terapevstkemu sodelovanju upirajo rigidna izolacija afekta in 

kompulzije 

 

- transferna in kontratransferna vprašanja gravitirajo k zaznavanju in absorbiranju pacientove 

nezavedne negativnosti 

 

- v kontratransferju čutimo nestrpnost, pacienta bi hoteli strest in ga prisilit k odkritosti glede 

čustev 

- iztirita nas lahko čezmerno zavestno podrejanje in silovita nezavedna kljubovalnost; 

zakrinkana kritičnost nas lahko plaši in spodkopava; nepopustljivo intelektualiziranje nas lahko 

dolgočasi ali nas distancira 

- še posebej anaklitično obsesivni vzbujajo občutke zdolgočasenosti in nepomembnosti ter 

občutek ignoriranja 

- nezavedno razvednotenje terapevta je objektnoodnosno 

- kontratransferno bomo merili moči, kar povzroča začasne afektivne premike, dolgoročno pa 

ponavlja oteževalne objektne odnose, zato se merjenju moči ogibamo 

- se nam pa zdijo ganljivi, ker se tako trudijo 
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- pravo pravilo je, da smo prijazni 

- ne sme se nam mudit 

- vzdržimo se svetovanja, priganjanja in grajanja ter ne konfrontiramo, pazimo, da ne 

postanemo ekvivalent grajajočega starša 

- introjektivni so kritični do sebe in drugih, zato jih ne smemo prikrajšat za resnično empatijo 

- bistveno je spoštovat in interpretirat pacientovo občutljivost na sram 

- najprej analiziramo racionalizacijske in moralizacijske obrambe 

- izmikamo se in odvračamo od intelektualiziranja, intepretacije kognitivnega imajo nasproten 

učinek od želenega 

- prezgodnje interpretiranje je nevarno, ker obstaja razlika med intelektualnim in emocionalnim 

uvidom, ki ni dovolj, da bi ublažili sram 

- zrcaljenje lahko škodi procesu, ker začne pacient dvomit v našo moralnost 

 

- ne spodbujamo le k identifikaciji in poimenovanju afektov, ampak tudi k temu, da se jih 

pacient veseli 

- učimo, da zaradi neobčutenja nastaja škoda; za izražanje čustev lahko ponudimo 

racionalizacije 

- v skupinski psihoterapiji člani običajno naravnost napadejo izolacijo, v individualni pa 

terapevt pomaga, da pacient sam predela doživetja 

- dajemo zgled veselja nad čustvi in fantazijo 

- poskušamo s prispodobami, simboliko in umetnostjo 

 

- pozdravljamo jezo in kritiko 

- jezo in kritiko v zvezi s terapijo in terapevtom pomagamo izrazit tako, da se čudimo temu, 

kako pacient ni jezen in kritičen 

- krivdne občutke lahko lajšamo s humorjem 

 

- nekateri govorijo ogromno, nekateri potrebujejo, da govorimo mi, da ne delujemo 

nezainteresirano 

- pacienta lahko vprašamo, kaj mu odgovarja ali kaj meni, da bi mu pomagalo 

 

- splošno pravilo, da ne svetujemo in ne kontroliramo, ne velja za samopogubne kompulzije  
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- v nekaterih primerih (alkohol, droge, pedofilija, kleptomanija) se mora pacient najprej naučit 

brzdat kompuzijo, preden se lahko lotimo odpravljanja 

- sodelovanje pa z odrekanjem kompulziji pogojimo le v izjemnih primerih, ker spodbuja k 

neiskrenosti 

 

5 PARANOIDNA STRUKTURA 

 

- iz paranoje izhaja nacizem, razvojno pa iz silnega ponižanja Nemčije po prvi svetovni vojni 

ter poznejše hude gospodarske krize 

- homofobija je oblika paranoje, pogosto izhaja iz nezavednih istospolnih želja, homoseksualne 

paranoidne strukture so podvržene paniki pred homoseksualnostjo 

- sodno kverulanstvo izvira iz potrebe izzvat in porazit preganjalskega starša 

- paranoidni pacient neredko zavzeto pomaga žrtvam tlačenja in zlorab, ker je nagnjen k boju 

proti krivični oblasti, tudi najdlje zdrži na barikadah  

 

5.1 Značilnosti 

 

- razen pri visoko funkcionalnih, ki skušajo svoje stanje prikrit, ni težko postavit diagnoze 

- značilne so sumničavost, nehumornost, samoveličavost 

- manifestne in latentne značilnosti se nanašajo na projiciranje, doživljanje notranjega kot 

zunanjega, in zatajevanje projiciranega 

- pacient si taji svoje negativnosti in jih projicira, zatajeni atributi pa se spremenijo v zunanje 

grožnje 

- pacient je lahko paranoiden tudi, če je prestrašen zaradi realnih okoliščin, lahko pa tudi ni 

paranoiden, če ga je strah nerealnih, bistvena je projekcija kot vir strahu, ne njegova 

neupravičenost ali upravičenost 

- ker nevarnost vidi zunaj sebe, je bolj nevaren drugim kot sebi, paranoidni pacient je npr. manj 

samomorilen, obstajajo pa primeri samomorov z namenom prehitet preganjalca 

- pacient lahko tudi napade, da napade prvi in razbremeni tesnobo, kar lahko celo eskalira v 

serijo umorov 

- projekcije so lahko neposredne: vsi so se zarotili proti pacientu, ker mu tako zavidajo, 

pogosteje pa čustva pomagajo pri tajenju in projiciranju drugih afektov in vzgibov 
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- pri manifestno paranoidnem pacientu moramo bit pozorni na morebitne psihotične procese 

- na psihotični ravni so spotakljivi deli sebstva projicirani in pacient je vanje popolnoma 

prepričan 

- na mejni ravni se odvija projektivna identifikacija in pacient se potrudi, da se projekcija žrtvi 

prilega ter lahko pri njej sprovocira ustrezni odziv 

- na nevrotični ravni so projekcije egodistone 

 

- izmenjavanje nebogljene ranljivosti in omnipotentne destruktivnosti  

- pacientov mentalni svet preveva nasprotje med nemočno, ponižano, prezirano podobo sebstva 

v nasprotju z omnnipotentno, upravičeno, zmagoslavo: na enem koncu je groza pred zlorabo 

in prezirom, na drugi krivda (strah?) zaradi premoči 

- megalomanstvo prinaša krivdo ter strah pred razkritjem 

- samoveličava plat je očitna iz samonanašalnih misli: kar koli se zgodi, ima nekaj opravit s 

pacientom, kar je najbolj jasno vidno pri psihotičnih 

- zavedno megalomansko doživljanje sebe je opcijsko 

 

- neobvladljiva jeza, zamera, maščevalnost, strah, sram 

- paranoidni strah je anihilacijska tesnoba, strah pred izničenjem, razpadom, izginom = FEAR, 

ne PANIC, zato serotoninska zdravila ne pomagajo, pomagajo pa benzoti, alkohol, droge in je 

pacient pogosto zasvojen 

- pacient doživlja stalni strah in namenja neizmerne energije sledenju virom strahu v okolici 

 

- skrbi so posledica krhke jedrne identitete ter krhkega samospoštovanja 

- pacienta je groza odvisnostnih potreb, hrepenenje se mu zdi pogosto nevarno in razjeda ga 

sumničavost, vendar se je kljub temu zmožen navezat in ostat zvest 

- možna je globinska obremenjenost s krivdo, ki je tudi projicirana 

 

- v središču samodoživljanja sta huda čustvena izolacija in potreba po potrditvi v obliki 

prijateljskega soglasja 

- samospoštovanje skuša pacient krepit z uporom avtoritetam 

- upravičenje in zmagoslavje mu dajeta bežno občutje varnosti moralnega prav 

 

5.2 Razvojne značilnost 
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- obramba izvira iz časa pred diferenciacijo notranjega in zunanjega prostora, iz časa mešanja 

sebstva in objekta 

- predvidevamo visoko stopnjo prirojene agresivnosti in razdražljivosti, ki povzročata 

dovzetnost za strah, sram, zavist, krivdnost 

- visoke ravni prirojene agresije je težko obvladovat in jih intergrirat v pozitivno občutje 

sebstva, negativno odzivanje okolice na prirojeno agresijo pa krepi občutek neprijazne okolice 

 

- izkušnje groženj, žalitev, poniževanj, teptanja, kritiziranja, kaznovanja (Schreberjev oče je 

zagovarjal naporne telesne režime, nato so Schreberja ponižale še oblast in sodni sistem) 

- glavno gojišče paranoje so starši, ki se jih otrok boji, ter odstotnost ljudi, ki bi otroku pomagali 

predelat čustva 

- projektivni procesi znotraj družine; otrok je lahko grešni kozel, tarča osovraženih in 

projiciranih lastnosti družinskih članov 

- lahko so paranoidni starši in je vir neobvladljiva tesnoba prvotne negovalne osebe, otrok 

prejema tesnobna, protislovna sporočila 

- negovalne osebe so sicer preganjavske in neustrezne, vendar očitno v zadostni meri na voljo 

in konsistentne, da se pacient nauči se navezat 

- nevrotični pacienti so poleg draženja in roganja običajno deležni tudi topline in stabilnosti 

 

5.3 Diferencialne diagnostiče značilnosti 

 

- s psihopatsko strukturo si paranoidna deli projektivne procese, nagnjenost k vzdejanjanju in 

vprašanje nadvlade 

- ključna razlika je osrednja dinamika, ki je pri paranoidni strukturi krivdnost 

- paranodini pacient je globoko v sebi povezan z objektom, antisocialni pa je v temelju 

antipatičen 

- paranoidna struktura je zmožna ljubit ter je lojalna in velikodušna, če čuti našo pripadnost 

 

- sram je za paranoidnega pacienta podobno huda nadloga kot za narcističnega pacienta, vendar 

ga paranoidna struktura doživlja drugače: narcističnega pacienta je strah, da bodo razkrinkane 

njegove hibe, paranoidni pa tako taji in projicira, da se boji, da bi ga neupravičeno sramotili in 

poniževali 
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- podobno kot narcistični pacient je paranoidni podvržen zavisti, vendar jo projicira, zamere in 

ljubosumnosti pa lahko dosežejo blodnjave dimenzije 

 

- z obsesivno-kompulzivno strukturo si paranoidna deli občutljivost glede pravičnosti in pravil, 

rigidnost in tajenje čustev, preobremenjenost z nadzorom, ranljivost od sramu in pravičniško 

ogorčenje ter skrb glede podrobnosti 

- obsesivni pacient lahko v procesu psihotične dekompenzacije iz iracionalnih obsesij razvije 

paranoidne blodnje 

- od obsesivno-kompulzivne se paranoidna struktura razlikuje v vlogi ponižanja v anamnezah 

- strah obsesivno-kompulzivne je zunanji nadzor, ne boji pa se telesnega poškodovanja in 

čustvenega trpinčenja 

- obsesivni pacient skuša kljub svojemu nezavednemu nasprotovanju sodelovat in ob njem ne 

čutimo silne tesnobe, ki jo inducira paranoidni 

- obsesivnemu pacientu običajno pomaga običajna psihoanalitična tehnika in če se na 

konvencionalne osvetlitve ter interpretacije odzove z besom, je verjetno paranoiden 

 

- pri disociativni strukturi je lahko alternativna osebnost nosilka paranoje 

- pri obeh je v etiologiji čustvena zloraba 

 

5.4 Psihoterapevtske implikacije 

 

- paranoidni pacient redko pride v psihoterapijo 

- pri jemanju anamneze ni videt paranoičen 

- lahko mu dejansko preti nevarnost 

- osredinjen je na motive drugih, namesto na dogajanje v sebstvu, kar je lahko huda ovira 

zdravljenju 

- lahko se naveže, kar zdravljenje podpira 

- odnosa pacient ne prekine zaradi odsotnosti čustev, ampak če ima občutek, da smo ga izdali 

 

- najprej moramo navezat čvrsto delovno zavezništvo, ne moremo pa čakat, da nam pacient 

začne zaupat, ker to traja predolgo 

- pacient se povezuje na osnovi moralnih ozirov 
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- spregovorimo o negativnem transferju in da pričakujemo določeno mero sovraštva in 

sumničavosti, s čimer pacientu zagotavimo, da ne bomo povračilno ukrepali 

 

- transfer je običajno hiter, intenziven in pogosto negativen 

- pacient običajno projicira, da mu bomo nasprotovali in ga sramotili 

- od evalvacije pričakuje, da bomo hoteli bit superiorni in bomo ugotavljali, kako je on slab 

- v redkih primerih lahko pacient na nas projicira tudi vlogo odrešenika 

- krivdnost lahko sproža grozo pred tem, da ga bomo zavrgli 

- pacient lahko doživi zlonamerno preobraženje ter nas začne nenadoma doživljat kot nevarne 

ali sprijene 

 

- kontratransfer je običajno tesnoben ali celo sovražen, občasno dobrodušno samoveličav 

- pacienta se lahko bojimo ali postanemo obrambni, pogosto se nam zdi mračen, slabe volje in 

pripravljen na kritiziranje, lahko paranoidno srepi 

- običajno se zavemo močnih odzivanj, ki se razlikujejo od medlih na narcistične in shizoidne 

paciente 

 

- ker paranoidni pacient v nas projicira zatajene vzgibe, v kontratransferju najdemo pot do 

njegovih čustev 

- tajenje in projekcija nam lahko omogočita, da zavestno čutimo pacientov izgnan čustveni 

odziv, npr. pacient bo sovražen, mi pa prestrašeni, ali pa bo on ranljiv in nebogljen, mi pa 

sadistični in mogočni 

- imamo željo, da bi pacientu odprli oči glede nerealistične naravnanosti in včasih se nam zdi, 

da to potrebuje, vendar to zanj pomeni le, da smo del zarote 

 

- delo s paranoidnimi se znatno razlikuje od običajne psihoanalitične prakse 

- sicer skušamo doseči globok uvid, ozaveščanje, sprejemanje, vendar te cilje dosegamo na 

drugačne načine 

- delamo z afektom in procesom, ne z obrambami in vsebinami 

- odvajanje čustev s projekcijo zahteva veliko količino tajenja in reaktivne formacije, zato je 

razdalja med temeljimi afekti in njihovo obrambno predelavo velika 

- razdalje od izhodiščnega afekta do končnega rezultata prek vseh obramb ni mogoče premagat 

s prostim asociiranjem, zato interpretiranje s površja v globino ni mogoče 
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- bolje je zaobit kompleksno obrambo in se lotit afekta 

- analiza obramb je kontraindicirana, ker povzroči samo še bolj zavito rabo obramb 

- analiziranje odpora pred vsebino ni učinkovito, ker komentiranje dejanj in izjav le potrdi 

pacientova sumničenja 

- kontraindicirana sta tudi skupno raziskovanje namesto neposrednega odgovarjanja na 

vprašanja  

- s paranoidnim pacientom smo bolj odkriti, saj je običajno pripravljen iskat vpogled v latentno 

vsebino, če najprej razrešimo manifestno 

- opozarjanje na vedenja, izražanja, lapsuse, že pohvala pričeske, posoja knjige ipd. lahko 

prinesejo komplikacije 

- izogibamo se konfrontacij, sploh neposrednih, ter fronalnih napadov na paranoidna 

doživljanja 

- izrazimo razmevanje pacientovih interpretacij, vendar opozorimo na alternativno možnost 

- od pacienta ne zahtevamo, da eksplicitno sprejme ali zavrne naše ideje, ker je sprejetje zanj 

lahko poniževalno, zavrniti pa se boji zaradi strahu pred maščevanjem 

- osvetljujemo razliko med idejami in dejanji 

 

- pomembni so spoštovanje, poštenost, obzirnost in potrpežljivost 

- paranoidna struktura je tako polna sovražnih in agresivnih teženj, tako zmedena glede mej 

med mislimi in dejanji ter tako okužena s čustvi uničevalske vsemogočnosti, da se nas boji 

raniti ali poškodovati, zato mora vedeti, da smo močnejši od njegovih fantazij! 

- da sporočamo z gotovostjo, naravnost in neustrašno, je lahko pomembnejše od same vsebine 

- pacient naj čuti našo osebno trdnost in nepopustljivo odkritost 

- ohranjamo meje, naša drža naj odraža osebnostno čvrstost, samospoštovanje, avtentičnost 

(anamneza paranoidne strukture je lahko brez temeljne avtentičnosti, zato je lahko naša 

neposredna čustvena iskrenost zanj razodetje) 

- ključna je ustaljenost, ki da pacientu občutek varnosti, veliko bolj terapevtske so trdne meje 

kot občutek, da nas je mogoče zapeljat in prepričat 

 

- lahko se zatečemo k humorju, ki omogoča varno razelektrovanje agresivnosti, vendar moramo 

bit previdni, da ga pacient ne bo doživel kot norčevanje, raje se šalimo na svoj račun, saj 

paranoidnim ne uida nobena naša hiba 

- sprejemajmo se z vedrino s svojimi napakami vred 
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- izražamo tudi sprejemljivost zla, s čimer pacientu olajšamo strah pred jedrom neobvladljivega 

zla v njem 

- ne glede na spol lahko postanemo tarča intenzivne seksualizirane lakote ali razjarjenosti, 

sploh ker pacient težko ločuje med privrženostjo in spolno željo, med mislimi in dejanji, med 

notranjim in zunanjim; v tem primeru vzpostavimo terapevtski okvir, toleriramo izbruh, 

normaliziramo in zdiferenciramo čustva in vedenjske meje 

 

- identificiramo specifične pospeševalce simptomatičnega vznemirjenja 

- iščemo nedavne sprožilce: ločitve, neuspehe, uspehe 

 

6 PSIHOPATSKA 

 

6.1 Značilnosti 

 

- ključni značilnosti: nezmožnost se nevezat in primitivne obrambe 

- bistvo psihopatske osebnosti: manipulacija 

- skrajni konec narcističnih, sebstvenih motenj 

- od psihotičnih, dezorganiziranih, impulzivnih, sadističnih do uglajenih urbanih šarmerjev 

- antisocialnost je zunanji fenomen, psihopatskost pa se lahko pojavlja na visoki ravni 

organiziranosti: integrirana identiteta, realitetna kontrola, zrele obrambe 

 

- primitivne obrambe 

- prvotna obramba je omniponentna kontrola, prednost ima potreba po prevladi, ki ščiti 

pred sramom in skriva seksualno perverznost 

- vzdejanjanje, od majhnih do ogromnih 

- pacient uporablja tudi projektivno identifikacijo, ki je odraz razvojnega zastoja, 

čustvene nezrelosti, neartikuliranosti 

- disociacija 

 

- pacient čustva povezuje s šibkostjo in ranljivostjo 

- ne čuti krivde in zavednega sramu ter se lahko hvali z izkoriščanjem in lažmi, npr. ne skriva 

umora, če s tem naredi vtis, skriva pa manjše prekrške, npr. spolne kompulzije in majhne kraje, 

če jih razume kot znamenje svoje šibkosti 



Psihoanalitična psihoterapija SFU, specialistični študij: Psihodiagnostika osebnostnih motenj 

(zapiski 2019, M. Čeh) 

 

 

26 

- raven strahu in tesnobe je izrazito nizka 

- značilna je primitivna zavist, ko pacient uničuje, česar ne more imet 

- značilno je maligno samoveličje; ob udarcu samoveličavosti lahko izbruhne nasilnost 

- razlikujemo med pasivnim parazitskim in agresivnim nasilnim psihopatom, oba tipa sta 

izkoriščevalska 

- manipulacija je egosintona (ne kot pri histeričnih in borderline) 

 

6.2 Razvojne značilnost 

 

- konstitucijska agresivnost, zaradi katere je otroka težko umirit in potrebuje močnejšo 

očetovsko figuro, vodi v doživljanje otroka kot problematičnega in otežuje pridobivanje 

samospoštovanja prek ljubezni in ponosa skrbnikov, zato ni mogoča čustvena investicija v 

zunanje objekte in otrok investira vase 

- kaotično in negotovo otroštvo, selitve, izgube, razpad družine, nestabilnost, brutalnost, 

zlorabe, konfuzni amalgami stroge discipline, zanemarjanja 

- skoraj ni stanovitih, ljubečih, varnih in varovalnih objektnih odnosov, čustveno 

nerazumevanje 

- slabotne, depresivnostne, mazohistične matere; eksplozivni, nestanovitni, sadistični očetje, 

alkoholizem, zasvojenost 

- ne moreta se razvit normalna zgodnja omnipotentna kontrola in zaupanje v moč drugih, ki 

nudita varnost 

- ne pride do navezanosti in posledično do ponotranjenja ter inkorporiranja dobrih objektov, 

identifikacija z negovalnimi osebami ni mogoča, lahko pa pride do istenja s tujskim objektom, 

predatorjem 

- brez primarne navezanosti, odsotnost ponotranjene, organizirane navezovalne strategije in 

dezorganizirano-dezoirentiran slog navezanost 

- otrok se ne nauči verbalizacije čustev, ker se skrbniki na njegove čustvene potrebe ne znajo 

odzivat, otroka lahko materialno razvajajo, vendar trpi čustveno pomanjkanje 

- otrok se čustev ne uči iz odnosa, ampak se nauči le čustvene govorice, s katero manipulira 

- zanemarjanje in zloraba vplivata na razvoj orbitofrontalnega korteksa in moralne funkcije, 

zaradi defektnega nadjaza subjekt ne razvije sramu 

- nizke ravni 5-HT in nizka odzivnost avtonomnega živčnega sistema pogojujeta višji prag 

ugodja, stalno iskanje občutkov ter slabo funkcijo učenja 
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- alternativno poreklo: razvajanja, investicija skrbnikov v omniponentnost, ogorčenost nad 

mejami, ki jih njihovemu otroku postavlja okolica, v kaotičnem otroštvu otrok ne zadene ob 

posledice impulzivnih dejanj 

 

6.3 Diferencialne diagnostiče značilnosti 

 

- tudi paranoidna struktura ima problem z oblastjo, a z druge perspektive: pri paranoidnih 

analiziramo krivdo 

 

- z disociativno strukturo si delita globoko nezaupanje, vendar iz drugih razlogov: strah pred 

zlorabo pri disociativni in omnopotentni triumfalizem pri psihopatski strukturi 

- psihopat, ki uprablja disociativne obrambe, ali disociativna osebnost, ki ima eno psihopatsko 

alternativo 

- dosociativni pacient se dobro odziva na terapijo 

 

- narcistična 

 

- zasvojenost 

 

6.4 Psihoterapevtske implikacije 

 

- čeprav veljajo za neozdravljive, ker ne sklenejo zavezništva, psihotarepija nekaterim lahko 

pomaga, ne pa vsem 

- sabotiranje terapije zaradi prizadevanja sadističnega triumfiranja nad terapevtom (maligno 

samoveličje) 

- strinjanje na površini, v globini subverzivnost 

 

- mlajši pacient je manj dovzeten za psihoterapijo, v srednjih letih pa izgori in postane 

dovzetnejši 

- prognoza je boljša pri psihopatiji, ki je posledica učenja, kot tisti, ki je posledica kaosa in 

zanemarjanja, saj se otrok pri učenju vsaj identificira 

 



Psihoanalitična psihoterapija SFU, specialistični študij: Psihodiagnostika osebnostnih motenj 

(zapiski 2019, M. Čeh) 

 

 

28 

- temeljni transfer: projekcija predatorstva, pacient ne more verjet v terapevtove dobre namere  

- kontratransfer 

- temeljni kontratransfer sta šok in upor brisanju naše identitete 

- dokazovanje dobrih namenov spodleti in vodi v sovražnost, zaničevanje, moralistično 

ogorčenost, kar povzroči vživetost, uglašenost, empatičnost z duševnostjo psihopata 

- pogosti kontratransfer sta strah in občutek zloveščnosti 

- kontratransfer si moramo priznat  

 

- za terapetvske namene je bolši Kernbergov struturni intervju, ne pa DSP-IV 

- najbolj ključnega pomena v zdravljenju je odpornost proti miniranju: nepopustljivost, 

vkopanost, neomajanost 

- pacientu smo konsistenten objekt, ki se nad njim ne znaša, in njemu ne pustimo, da se znaša 

nad nami 

- ne moremo pričakovat ljubezni, lahko pa pridobimo spoštovanje 

- psihopat spoštuje moč, zato moč pokažemo, najbolje od pacienta neodvisno moč, 

brezbrižnost, strogo nesentimentalnost 

- konfrontiranje, prezkompromisna poštenost in iskrenost, vendar ne samorazkrivanje, ki bi ga 

pacient razumel kot šibko točko 

- ne moraliziramo in ne skušamo izvleč občutka krivde in slabe vesti, saj pacient nima 

normalnega nadjaza 

- osredotočanje na možne realistične izide amoralnega ravnanja 

- terapevtski cilj je bližanje kleinovski depresivni poziciji, ko pacientu postane mar za od sebe 

ločene objekte  

- prelomnice so, ko začne inhibirat kak svoj vzgib in se začne obvladovat 
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7 NARCISISTIČNA 

 

- Freud ni vedel, kako zdravit narcizem, čeprav je o njem pisal, podobno Adler in Rank 

- v njegovem času je bil narcizem manj epidemičen, sodobne družbene okoliščine so dejavnik 

tveganja 

- gre za probleme s samospoštovanjem, ki jih je težko pojasnit v okviru gonskega in nezavednih 

konfliktov; ni posledica prestrogega nadjaza ali kritičnih internalizacij; ne gre za konflikt, 

ampak deficit, zaradi katerega se substanca umika personi 

- objektnoodnosni teoretiki izražajo dvom v primarni narcizem, tj. da otrok najprej katektira 

sebe 

- pogosto neopazna v svoji patologiji in za družbo manj škodljiva struktura, zato ni veliko 

raziskav; koliko stane narcistična lahkota na zunaj ni tako opazno 

 

7.1 Značilnosti 

 

- ohranjanje samospoštovanja z iskanjem potrditve zunaj sebe do te mere, da ta zasenči druge 

skrbi, izpraznjeni subjektivni svet, obremenjenost z rangiranjem 

 

- opozicijska veličavska in izpraznjena stanja jaza 

- vsak samoveličavi pacient ima infantilni del, ki ga pestita zadrega in sram, vsak 

depresivni in samoočitajoči narcis ima potajeno samoveličavo vizijo o tem, kakšen bi 

moral bit 

- perfekcionizem: pacient skuša dosegat nerealne ideale ter se bodisi uspe prepričat, da 

mu uspeva (napihnjenost, samoveličje), ali pa se zaradi neuspeha počuti notranje 

prirojeno nesposoben ter zapade v depresijo (izpraznjenost) = zaradi zahteve po 

popolnosti kroničnega kritizerstva sebe ali drugih  

- notranji občutki nezadostnosti, sramu, šibkosti, manjvredosti, nejasne ponarejenosti, 

zavisti, praznine, necelovitosti, grdote 

- kompenzacije v obliki hipokrizije, prevzetnosti, prezira, obrambne samozadostnosti, 

nečimrnosti, večvrednosti, ekshibicionizma, nadutosti, čustvene nedostopnosti, fantazij 

vsemogočnosti, precenjevanja 

= dve različici: odkrita in prikrita, napozorna in prežava, ekshibicionistična in 

skrivaška, trdokoža in mehkokoža 
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- tipologije narcističnih, sebstvenih motenj: hlepeča, paranoidna, manipulativna, falična 

 

- glavni emociji sta sram in zavist 

- sram je povezan z nebogljenostjo, grdostjo, impotenco 

- zavist lahko pogojuje kritičnost do sebe in drugih, izhaja iz rangiranja 

 

- najbolj značilni obrambi sta idealiziranje in dezidealizacija = samoveličavo sebstvo je 

občuteno znotraj ali projicirano navzven: problem samospoštovanja pacient rešuje z 

idealizacijo drugega ter se napihuje z identifikacijo z njim, lahko pa z dezidealizacijo drugega 

in napihovanjem sebe v razmerju do drugega 

- selfobjekt je objekt, ki podpira samospoštovanje s pritrjevanjem, občudovanjem, 

odobravanjem ali pa z njegovim razvredotenjem = drugi aspekti ljudi zbledijo 

- okrnjena je pacientova zmožnost ljubit: ima globoko potrebo po drugih, vendar je njegova 

ljubezen plitva, stiki z drugimi so siromašni, odnosni vzorci izkoriščevalstva in izkoriščanja 

 

- pogoltnost potrebe po stalnen potrjevanju izhaja iz nezavedne duševne krhkosti in strahu pred 

razsutjem ob strmoglavljenju samospoštovanja 

- občutenje šibke identitete se lahko premesti v obsedenost s telesnim zdravjem, hipohondrično 

dovzetnost, grozo pred smrtjo 

- ogibanje čustev in dejanj, ki izražajo zavest o osebni zmotljivosti, realistični odvisnosti, 

tajenje obžalovanja in hvaležnosti, ki bi pomenila priznanje lastne stiske, pacient težko prosi, 

zato si želi, da drugi uganejo njegove potrebe, prepričuje nas, da ga obdadajo brezobzirneži 

 

* teoretični razkol med poudarjanjem samoveličavih ali izpraznjenih aspektov doživljanja 

izhaja iz nestrinjanja med Kohutom in Kernbergom 

 

7.2 Razvojne značilnost 

 

- dinamiko znamo identificirat, ideje o etiologiji pa so nepreizkušene hipoteze klinične prakse 

- ena od etioloških predpostavk je občutljivost na neverbalizirana čustvena sporočila, 

nadnaravna uglašenost z neizraženimi afekti, držami, pričakovanji drugih: starša potem 

nezavedno izkoriščata otrokov naravni talent, otrok pa ne ve, čigavo življenje živi 
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- otrok je lahko narcistični podaljšek, življenjsko pomemben za izpolnjevanje neke funkcije, 

kar se lažje zgodi nadarjenemu otroku, vendar ni nujno, da so starši narcistični 

- stalno ocenjevanje znotraj družine ter eksplicitna ali implicitna kritičnost, zasramovanje, če 

otrok ne izpolnjuje pričakovanj staršev 

- otrok v vseh primerih ne loči med lastnimi čustvi in potrebo po ugajanju, ne zmore kazat 

resničnih čustev, ker naleti na zavračanje ali ponižanje, zato razvije lažno, želeno sebstvo 

- atmosfera stalnega hvaljenja in aplavdiranja, razvajanje otroka ali obravnavanje, kot da je 

izjemen, so lahko isto škodljivi 

- otrok lahko zavrne prvotno osebo, ki naj bi ga čustveno rodila ter je zaradi tega notranje mrtev 

in nezmožen v sebi najt vitalnost 

 

7.3 Diferencialne diagnostiče značilnosti 

 

- drugotna narcistična motnja 

- vsak z ranjenim samospoštovanjem se lahko vede narcistično in narcistično funkcijo 

premorejo vse strukture 

- narcistična struktura pomeni trajne, samodejne, od situacije neodvisne vzorce 

brezobzirnosti, kritizerstva, praznega idealiziranja 

 

- psihopatska dinamika izhaja iz zanemarjanja in zlorabljanja, narcistična pa iz posebne vrste 

s sodelovanjem v starševem programu pogojene pozornosti in podpore  

- predvsem kohutski pristop ni primeren za psihopatsko strukturo, medtem ko kerbergski lahko 

pridobi spoštovanje pacienta in deluje 

 

- depresivna motnja 

 

- podobnost z obsesivno motnjo je perfekcionizem: osredotočenost na podrobnosti in iskanje 

popolnosti, vendar narcistična struktura nima problema s krivdo in jezo 

 

- histrionična struktura uporablja narcistične obrambe, eksibicionizem, idealizacijo in 

dezidealizacijo, vendar vezano na spol  

- histrionična struktura je tesnobna ter nima izrazitih težav s sramom 

- je topla in ljubeča ter ni prazna 
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- pomembno razlikovanje, ker histrionični strukturi pomaga delo z objektnimi transferji, 

narcistični pa s selfoobjektnimi 

 

7.4 Psihoterapevtske implikacije 

 

- pacient lahko v srednjih letih ugotovi, da je z njegovimi odnosi nekaj narobe 

- cilj psihoterapije lahko vidi v tem, da doseže perfekcijo, namesto v iskanju načinov 

zadovoljevanja svojih potreb 

 

- Kohut patološki narcizem vidi razvojno, kot posledico motenj zadovoljevanja potreb po 

zrcanjenju, idealizaciji, podobnosti 

- Kernberg problem obravnana strukturno, kot da je kaj šlo narobe zelo zgodaj in pacient 

ohranja primitivne obrambe, ki se od normalnega razlikujejo v vrsti, ne v stopnji 

- Kohut pacienta primerja z rastlino, ki ni dobila dovolj vode in sonca, Kernberg pa z mutantom 

- Kohut zato predlaga sprejemanje precenjevanja ali razvrednotenja ter neuklonljivo empatijo, 

Kernberg pa vztrajno zoperstavljanje samoveličju, sistematično tolmačenje pohlepa ter obramb 

pred zavistjo  

- Kohut  se dobro obnese pri motenih in depresivnih izpraznjenih klientih in je podtip podporne 

terapije, torej za nižje organizirane, čeprav je delal z visoko funkcionalnimi pacienti 

 

- pomembno je predvsem potrpljenje 

- zelo pozorni smo na pacientovo latentno stanje, naj bo manifestno še tako izrazito, intervence 

vokvirjamo s posebnim posluhom, sicer opušča zdravljenje 

- poseben izziv je pacienta pripravit do iskrenosti, ne da mu pri tem vzbujamo sram 

- krivdno orientirane interpretacije pacient doživlja neempatično 

- strokovna neempatičnost lahko narcističnega pacienta uniči, zato izrazimo obžalovanje, s 

čimer potrdimo pacientova čustva in hkrati damo zgled priznanja lastne nepopolnosti 

- poosebljamo nekritizersko, realistično gledanje na lastno šibkost, nismo pa pretirano 

samokritični, saj je to pacient že sam po sebi 

- učimo, kako je ljudi sprejemat brez kritizerstva in izkoričanja, kako jih imet rad, kakršni so, 

brez da jih idealiziraš, kako izražat čustva brez sramu 

- več zadržimo zase 
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- pacient nas izrazito potrebuje zaradi samospoštovanja 

- transferno okolje je specifično: zgodnji analitiki so predspostavljali, da ne pride do transferja, 

ker je pacient samokatektiran, danes pa obravnavamo specifične transferje po Kohutu: 

zrcaljenje, idealizacija, podobnost (alterego) 

- pacient v terapevta ne projicira internega objekta, ampak eksternalizira aspekt svojega 

sebstva, veličavskega ali pa razvrednotenega, tako postanemo vsebnik internega procesa 

vzdrževanja samospoštovanja, kar nas lahko spravlja ob živce 

- ne moremo raziskovat transfernih odzivanj, ker je transfer tako egosintoničen, da ostaja 

nedostopen za raziskovanje 

- če sprašujemo po transferju, lahko pacient to doživlja kot odvračanje pozornosti in ukvarjanje 

s tem, kar nima veze z njegovimi problemi, lahko predvideva, da si želimo pohvale 

- pacient nas lahko silno idealizira ali omalovažuje, a ni zainteresiran za pomen svojega 

doživljanja ter ga bega, zakaj se s tem ukvarjamo 

 

- kontratransferno občutenje ob idealiziranem ali omalovažujočem transferju je brisanje 

identitete, lahko pa preidemo v vzajemno občudovanje 

- kontratransferne reakcije so zdolgočasenost, razdražljivost, zaspanost, nejasnost, občutek, da 

se nič ne dogaja, občutek nepovezanosti, občutek, da nismo pomembni 

 

8 HISTRIONIČNA 

 

- razvoj psihoanalize se je pričel z obravnavo histeričnih pacientk 

- glede terminologije nimamo konsenza, Kernberg izraz histeričen uporablja za bolje delujoče 

ter histeoriden, histrioničen, psevdohisterično intantilen za mejnostne in psihotične oblike 

- čeprav histrionično osebnost večinoma samodejno razumemo kot višje organizirano in veliko 

histrioničnih osebnosti nima pogostih in opaznejših simptomov, pacient ni redko mejno ali 

psihotično organiziran, razpon med zelo bolnimi in zelo zdravimi pa je velik 

- struktura je bolj značilna za žensko kot moškega 

 

8.1 Značilnosti 
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- pacient je intenziven, labilen, reaktiven, energičen, intuitiven, preobčutljiv, »ljudski« človek, 

topel, družaben, anaklitičen, anksiozen, vleče ga v osebno dramatične in tvegane situacije, 

lahko iz krize v krizo 

- njegova emocionalnost se lahko zdi plitva, ponarejena, pretirana: čustva izraža dramatično, 

teatralno, neavtentično, vendar sta plehkost in narejenost posledica notranjega konflikta in 

tesnobe ob pričakovanju odziva; z napihovanjem čustva si pacient pušča prosto pot, da izraženo 

prekliče 

- pacient ponareja to, kar dejansko je, in je tragično nezmožen druge prepričat v avtentičnost 

svojega doživljanja 

- velika hlepotnost po oralni tešitvi, ljubezni, pozornosti, erotični bližini 

- nasprotno kot obsesivi pacient je impresionističen, globalen, imaginalen, ustvarjalen 

- manipulira izrazito drugače kot psihopat, in sicer skuša zagotovit varnost v strašljivem svetu 

in stabilizirat samospoštovanje 

- čeprav daje vtis, da bi rad kontroliral in manipuliral, je njegovo subjektivno stanje pravo 

nasprotje tega: v samoobčutju majhen, preplašen, hibast otrok, ki se trudi preživet v svetu 

mogotcev 

 

- značilna je obremenjenost s spolom in spolnostjo, spolnimi razlikami in vlogami, distribucijo 

moči in avtoritete med spoloma 

- pacient pogost sanja, da ima skrivno maternico ali skrivni penis 

 

- najbolj pereča notranja značilnost histerije sta anksioznost in strah, vezan na moč spolov 

- visoka dovzetnost za sram in krivdo 

- zaradi presežka nezavedne tesnobe, krivdnosti, sramu je pacient lahko temperamentno napet, 

hitro prestimuliran in se zlomi, doživetja so zanj hitro travmatična, nato pa uporablja 

disociacijske mehanizme za zmanjšanje čustvene nabitosti: indiferenca ob resnih krizah, fuge, 

konfabulacije, pripovedovanje očitnih neresnic (histrionično motnjo nekateri opredeljujejo kot 

različico disociativne) 

- čustveni konflikti se izražajo v telesnih ekvivalentih, kot so spolne disfunkcije 

 

- glavne obrambe so potlačitev, seksualizacija, regresija, kontrafobično vzdejanjanje, 

tradicionalno tudi disociacija in somatizacija (konverzija) 
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- ob negotovosti, strahu pred zavrnitvijo, večjih izzivih pacient regresira ter postane 

nebogljen in otročji, lahko zelo dovzeten za sugestije, kar je lahko na nevrotični ravni 

prikupno, na mejni in psihotični pa se kaže kot obolevanje, odvisniško oklepanje, jokava 

zahtevnost, navlečenost na krize 

- kontrafobično vzdejanjanje se kaže kot siljenje v ospredje, herojstvo in junaštvo ob 

strahu in občutkih inferiornosti, zapeljevanje ob strahu pred spolnostjo 

- z vzbujanjem pozornosti pacient preverja svojo sprejemljivost in sprejemljivost svojega 

spolno obremenjenega telesa, ki v otroštvu ni bilo sprejeto  

- ekshibicionizem je ukrep proti depresivnosti, je kontrafobičen, saj pacient razkazuje 

svoje telo, v sprejemljivost katerega ni prepričan 

- izbira opazne poklice, kot so igralstvo, nastopaštvo, pridigarstvo, politika, poučevanje 

- pacient spolnost uporablja obrambno, ne ekspresivno 

 

- samovrednost vzpostavlja s/z 

- občutkom, da premore toliko ugleda in moči kot človek, ki se ga boji 

- povezanostjo z idealiziranim objektom (zaljubljanje v plenilske in destruktivne ljudi) 

- reševalnimi akcijami, tako da skrbi za svojega notranjega otroka  

- (narcistično) nečimrnostjo in zapeljivostjo (vendar ni notranje prazen in brezbrižen) 

 

8.2 Razvojne značilnost 

 

- teorija dvojne fiksacije: oralne in ojdipske 

- napet in čustven temeljni temperament 

- raziskave navezanosti kažejo povezanost zgodnje travme, ko je bil objekt varnosti tudi objekt 

strahu, iz česar se razvije tesnobno-upirajoči se oz. dezorganiziran slog navezanosti z značilno 

subjektivno nebogljenostjo in prisilno skrbjo za drugega 

- otrok je deležen infantilizacije in razvrednotenja, zato napihuje čustva 

- narcistična ali zapeljevalska sporočila staršev 

- favoriziranje drugega spola od otrokovega ali pritisk na otroka, da izraža preveč ali premalo 

atributov svojega spola: deklica lahko dobi vtis, da je zaradi spola manjvredna in/ali zavržena, 

deček pa manjvreden ali zavržen, ker ni dovolj moški 

 

8.3 Diferencialne diagnostiče značilnosti 
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- psihopatska motnja 

- afiniteta: histrionične ženske privlačijo psihopatski moški 

- lastnosti, ki veljajo pri ženski za histerične, so pri moškem psihopatske 

- obe strukturi sta teatralni, vendar pri psihopatiji ne v funkciji obrambe 

- histerični pacient je izrazito anaklitičen, konflikten, prestrašen 

- psihopatski pacient se na močnega terapevta odziva pozitivno, histrionični pa se 

ustraši in regresira 

 

- narcistična motnja 

- histrionični pacient uporablja narcistične obrambe 

- temeljni deficiti obeh struktur so vezani na samovrednost in temeljno čustvo sramu, ki 

ga kompenzirata s potrebo po pozitivni pozornosti 

- obe strukturi precenjujeta in podcenjujeta, vendar se razlikujejo izvori: 

- histrionični pacient ima običajno problem s spolno identifikacijo ali specifični konflikt, 

medtem ko je konflikt pri narcističnem difuzen 

- histrionični pacient precenjuje in podcenjuje spolno specifično, kontrafobično,  

čustveno, medtem ko narcistični samo rangira 

- histrionični pacient ni notranje prazen, se naveže, razvije objektne transferje, z njim 

lahko delamo analitično 

 

- podobnosti z disociativno strukturo 

- povezanost s fiziološkimi problemi 

 

8.4 Psihoterapevtske implikacije 

 

- močan tekmovalen ali erotiziran transfer, zlasti s terapevtom nasprotnega spola: 

- pacienta lahko terapevt vzburja, plaši, dela defenzivno zapeljivega, lahko je do njega 

potajeno sovražen in rivalski, do obeh se lahko vede infantilno 

- na mejni ali psihotični ravni lahko pacient destruktivno vzdejanja, ker ga terapevtsko 

razmerje navdaja s silno ogroženostjo 

- tudi nevrotični pacient lahko ima tako močen transfer, da se počuti skoraj psihotično ter 

vzdejanja s premestitvenim objektom 
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- kontratransfer se lahko pojavlja kot obrabno distanciranje, infantiliziranje, podcenjevanje, 

prezir 

- zaradi regresije, ki je glavna pacientova obramba, je kontratransfer lahko omnipotentna 

kontrola 

 

- pomembne so čvrste meje, topla empatična drža 

- ne zaletavamo se z interpertacijami, ker pacient doživlja kastracijski ali penetracijski učinek, 

raje zastavljamo blaga vprašanja, tj. ekonomično interpretiramo 

 

9 BORDERLINE 

 

9.1 Značilnosti 

 

- težave pri vzpostavljanju in vdrževanju dolgotrajnih in zadovoljujočih tesnih odnosov in 

stabilnega, zadovoljivega poklicnega življenja 

- stalni panični strah pred zapuščanjem in izgubo, ki destabilizira vse odnose 

- slabe kapacitete adaptivnega delovanja in impulzivnost 

- kronične težave s prenašanjem in regulacijo afektov, huda čustvena nihanja, stalni izbruhi, 

impulzivno in tvegano vedenje 

- ključni afekti so bes, sram, strah, notranja praznina 

- katastrofiziranje, močna čustva, ki zlahka uidejo izpod nadzora in dosegajo skrajne intenzitete 

- disociaciji in transu podobna stanja odmaknjenosti, črno-belo zaznavanje 

- preklapljanje z enega afekta v drugega, od ene percepcije selfa do druge, brez indetifikacije 

nekonsistence med različnimi čustvi, predstavami, stanji 

- težave z zaznavanjem kontinuitete lastnega doživljanja, doživljanjem kontinuitete sebe in 

drugih, negotova identiteta in nestabilna samopodoba, 

- težave z diferenciacijo sebe od drugih 

- hitro menjavanje delovnega okolja, prijateljev, življenjskega sloga 

- občutki manjvrednosti in pomanjkljivosti, lahko slabosti, zlobe 

 

- težave pri povezovanju vedenj in doživljanj z razmišljanjem in dogajanjem 

- s predpostavkami in projekcijami skladno pristransko zaznavanje in interpretiranje 

- težave z razumevanjem vedenja, namer, potreb, čustev drugih, nezmožnost mentalizacije 
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- zaradi težav s postavljanjem v perspektivo drugih, pacient druge vidi binarno in egocentrično, 

kot dobre ali slabe  

- lahko je naiven s stereotipnimi razlagami lastnega vedenja in vedenja drugih, namer in želja, 

neupravičeno sumničav, razvija tako zavite interpretacije izkušenj, da niso več na noben način 

povezane z izkušnjami samimi 

- pacient je zaradi lastnega vedenja dezoirentiran in lahko zmede druge, s katerimi stopa v 

interakcijo 

 

- pomirjanje, fokusiranje, integracija s samopoškodovanjem in samomorilnimi grožnjami 

- potreba po objektu, ki predeluje čustva in pomirja ter pridobivanje njegove pozornosti z 

grožnjami, sekualizacijo, agresijo 

- v drugih pogosto vzbuja čustva, ki so podobna njegovim, ali pa čustva, ki se jim sam odreka 

= svoja čustva projicira 

- dezorganiziran, dezorientiran, nevarni slog navezanosti: dojemanje objektov kot objektov 

varnosti in strahu hkrati ter posledično vedenje, ki vključuje sovražno napadanje, obupano 

oklepanje 

- pacient se hitro čuti utesnjenega ter se hkrati boji zapuščanja  

 

- ključne obrambe so razcep, projektivna identifikacija, vzdejanjanje, negacija, disociacija, ter 

druge drage in primitivne obrambe 

 

9.2 Razvojne značilnost 

 

- dedna ranljivost: nevrološke predispozicije, prirojene težave z regulacijo, intenzivnostjo, 

agresivnostjo, sposobnostjo umirjanja 

- relacijska travma, disfunkcionalne družine:  

- zgodnja motnja navezanosti: odstotnost modelnega objekta za učenje regulacije 

afektov 

- kaotična, nestabilna družina: impulzivni prepiri, zgodnja ločitev, odvisnost, depresija 

- zanemarjanje in čustvena zloraba: čustvena hladnost, demoraliziranje, otrok je veliko 

sam ali pa je grešni kozel 

- travma: posebej incest, seksualne in telesne zlorabe v otroštvu, hude bolezni do 3. leta 

- neuspela separacija in individualizacija 
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- ne pride do integracije dobrih in slabih aspektov objekta in selfa, ni razvita konstantnost 

objekta in selfa 

- fiksacija v analni fazi: nihanje med popolno zlitostjo in popolno izolacijo, pogojujejo 

specifične strahove: strah pred izničenjem identitete in pred zapuščanjem 

 

9.3 Diferencialne diagnostiče značilnosti 

 

- mejna organizacija 

- psihotična organizacija 

- histerična osebnost je podobno zelo intenzivna, vendar manj labilna in z manj nihanja iz ene 

skrajnosti v drugo, brez specifičnih težav z integracijo identitete in objektov, brez izrazito črno-

belega gledanja na svet, manj destruktivna 

- disociativna motnja temelji na disociaciji, borderlajn pa na razcepu 

- psihopatska 

- z narcistično osebnostno motnjo si borderlajn deli izbruhe jeze 

 

9.4 Psihoterapevtske implikacije 

 

-  motivi so splošno trpljenje ali specifične pritožbe: panični napadi, depresija, s stresom 

povezane bolezni 

- motnja postane razvidna šele kasneje v procesu, pogosto šele po daljšem obdobju, prvi znaki 

so razumevanje dobronamernih intervenc kot napadov na self, ker ni observirajočega ega 

- težki pacient, izziva terapevtske meje ter izzove močne kontratransferje 

- konkordantni kontratransfer, ko razvijamo enake občutke kot pacient, in komplementarni 

kontratransfer, ko razvijemo nasprotne občutke 

- odnos je intenziven in spremenljiv ter frustrira obe strani, pacient zaradi slabe diferenciacije 

ne more sporočati težav in sledit mislim in čustvom 

 

- potrebna je prilagoditev klasičnih pristopov 

- pripravljeni moramo bit tolerirat pacientov bes, destruktivnost, visoko intenzivnost, 

neogibnost izbruhov 
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- pacient ne razvije transferne nevroze, ampak transferno psihozo: primarni in sekundarni 

objekt sta identična 

- centralna komponenta psihoterapije je delovno zavezništvo, ki ga je treba nujno popraviti, če 

je oškodovano, in kritične so meje  

- vzpostavimo okvir z atmosfero zaupanja, varnosti, stabilnosti 

- ključen je pacientov občutek, da smo čustveno iskreni 

- zavzamemo aktivno terapevtsko držo 

- interpretiramo tukaj-in-zdaj, saj pacient genetskih interpretacij ne razume 

- pomembna funkcija je kontejniranje: sočutje in moč za prenašanje destruktivnosti 

 

- preprečujemo regresijo 

- integriramo razcepljene aspekte 

- z odnosom razvijamo kapaciteto za odnos ter nudimo orientacijo za realitetno kontrolo 

- krepimo ego ter delamo na dograditvi deficitov, ne na uvidu v konflikt 

- razvijamo kapacitete samorefleksije, mentalizacije, čuječnosti 

 

- posebej pomembni sta supervizija in podpora 

 

10 DISOCIATIVNA 

 

- staro poimenovanje je multipla osebnost, v zadnjen DSM pa je disociativna identitetna motnja 

- do 80. je multipla osebnost veljala za izjemno redko, čeprav človek pogosto posega po 

disociativni obrambi, npr. med čustveno napetostjo ima egosintone čustvene disociacije  

- spraševanje o tem, ali disociativna motnja sploh obstaja, je paralelni proces spraševanja 

pacienta, ali se česa res (ne) spominja  

 

- zaradi avtomatičnih in kroničnih disociativnih reakcij govorimo o osebnostni zgradbi, ker 

diagnostično razlikovanje od drugih vzorcev ključnega pomena, čeprav to ni najboljša 

paradigma za fenomen disociativnosti 

- disociativnim psihikam veliko pozornosti namenjajo relacijska PA, teorija navezanosti, 

kognitivna in afektivna nevroznanost, travmatologija 

- disociacijo pomagajo razumet raziskave hipnoze, saj pacient ob disociaciji preide v spontan 

hipnotični trans 
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- porast diagnoze v zadnjih letih: 

- lahko posledica porasta zlorab zaradi družbenih dejavnikov, kot so moderno 

vojskovanje, destabilizacija družine, zasvojenosti, mediji, sodobni življenjski slog 

- lahko pa več ljudi govori o zlorabah zaradi feminističnega gibanja, poročanja o 

travmatizaciji vojakov 

 

- opredelitve pojma disociacija so različne 

- gre za obliko samohipnoze, prehod v trans 

- Freudov koncept potlačitve je zasenčil koncept disociacije, čeprav je potlačitev le pomagalo 

disociacije, Anna O. je bila disociativna 

- v območje disociativnosti je postavljena kopica pojavov, ki so prej veljala za histerične, ter 

ki smo jih prej razlagali kot posledice psihičnih konfliktov 

- kot alternativno freudovskega pojmovanja obrambe Braun predlaga BASK model: behavior, 

affect, sensation, knowledge 

- vedenje: paraliza, samopohabljenje 

- afekt: indiferenca 

- senzacija: konverzivne anestezije, telesni spomin  

- vednost: fuga, amnezija 

 

10.1 Značilnosti 

 

- disociativni problemi se razpenjajo od blage depresonalizacije do motnje z razdrobljeno 

osebnostjo: disociativna osebnost je lahko visoko funkcionalna in lahko dobro funkcionira na 

svoj predeljeni način, lahko pa je pacient brezobzirno samouničevalski ali polifragmentiran, 

posiljuje in mori v blodnji, ki je nasledek travmatične zlorabe in zanemarjanja (veliko 

pacientov je v ječah, namesto v psihiatričnih ustanovah) 

- pacient pogosto skriva svoje spodrsljaje, že v otroštvu izdela tehnike izmikanja in izmišljanja, 

ker ga ljudje obtožujejo, da laže 

- pacient lahko disociacijo uporablja trajno ali ob sprožilcu, na primer ob odraščanju lastnih 

otrok ob soočenju z isto okoliščino  

 

- razlike alternacij: subjektivna stanja, sistemske bolezni, očala, spolna identiteta in  
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usmerjenost, zasvojenost, rokopis, levičnost / desničnost … 

- ena osebnost je običajno gostiteljska, ta poišče terapijo, je anksiozna, distimična, omagana 

- druge komponente so dete, otrok, notranji preganjavec, žrtev, zaščitnik, pomagač, alteracije 

s specifično namembnostjo ... 

- gostitelj lahko pozna vse, le nekatere ali nobene alteracije, isto velja za ostale alteracije 

- v vseh identitetah se pojavljajo ista jedrna prepričanja (core beliefs) zaradi zlorabe: 1. različni 

deli sebstva so med seboj ločeni; 2. žrtev je odgovorna za zlorabo; 3. ni prav kazat jeze, 

zamorjenosti, kljubovalnosti, kritičnosti ipd.; 4. preteklost je sedanjost; 5. primarna osebnost 

ni kos lastnim spominom; 6. pacient ima rad starše, alteracije jih ne marajo; 7. primarno 

osebnost je treba kaznovat; 8. pacient se ne more zanest nase ali druge 

 

- pacienta afekt preplavlja in ga ne zna predelat, zato je v stalnem stanju deregulacije 

- v ospredju so prvinska groza, strah, sram, tudi bes, razburjenje, krivda, ki sprožijo disociacijo 

v travmatični situaciji 

 - pacient se (po prisili ponavljanja) pogosto zaplete v zlorabo, hkrati pa je deležen prijateljstva 

dobrodušnih in razumevajočih ljudi 

 

10.2 Razvojne značilnost 

 

- konstitucijska nadarjenost za samohipnozo, inteligenca, ustvarjalnost, družabnost, ki 

disponirajo odziv na travmo v obliki disociativne obrambe, ki se na zunaj ne bo niti opazila 

 

- sebstvo je kronično discirano v odcepke z različnimi funkcijami, ker ni prišlo do integracije 

- najpogostejši patogeni so spolna travma, zloraba, zanemarjanje, ustrahovanje, vrstniška 

agresija, čustveno zlorabljanje, navzočnost pri nasilju, različne oblike zlorabe 

- dezorganizirana-dezorientirana navezanost zaradi objekta, ki hkrati nudi varnost in je hkrati 

vir strahu, ali izogibajoča navezanost, ki povzroča odnosno travmo in poveča dovzetnost za 

nova travmatska doživetja 

- ni nujno neposredna zloraba, lahko je materina čustvena nedostopnost 

- skrbnik z disociativno identiteto, bodisi zaradi lastne travme, bodisi zaradi PAS, pogost je 

transgeneracijski prenos 

- v anamnezi so občasni topli ljudje 
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- Kluftovi štirje etiološki dejavniki: hipnotizabilnost, huda travmatizacija, nagrajevanje 

disociacije, pomanjkanje tolažbe v času travme in po njej 

 

- travma pači zaznavo, kvari spomin, ustvarja temelj za poznejše mešanje dejstev in fantazije 

- glukokortikoidi ob travmatičnem dogodku izključijo hipokampus, zato se epizodični spomin 

ne beleži, beležijo pa se semantični spomin, somatsko-proceduralni spomin (telesna izkušnja), 

čustveno učenje (amigdalski spomin glede sprožilcev) 

- okrnjenost limbičnega sistema, abnormalnosti corpus callosuma, motnje razvoja vermisa, 

poškodbe hipokampusa zaradi glukokortikoidov 

- na ogroženost kažejo genitalne anomalije ob rojstvu in zdravljenje z invazivnimi posegi (1 : 

2000) 

 

10.3 Diferencialne diagnostiče značilnosti 

 

- pri shizofreniji pacient izkazuje večino simptomov prvega reda (halucinacije, blodnje, 

umikanje, prekinjanje, vsiljevanje misli, transperentnost, kompromitiranost misli) 

- disociativni pacient se od začetka intenzivno naveže, medtem ko daje shizofreni vtis čustvene 

plitvosti in omrtvelosti 

- shizofrenični umik od realnosti se začne v mladostništvu in se nadaljuje v izolirano odraslost, 

kar ne velja za disociativnega pacienta 

- med posttravmatskimi halucinatornimi stanji in psihotično dekompenzacijo razlikujemo z 

vprašanjem, ali so glasovi v glavi ali prihajajo od zunaj? 

 

- shizoafektivna, bipolarna motnja: disociativno preklapljanje lahko imamo za razpoloženjsko 

nihanje, bipolarni oz. shizoafektivni pacient pa niha v razpoloženju in nima spominskih motenj 

- manija pri bipolarni motnji je bistveno bolj grandiozna od agitacije disociativne osebe 

- ciklus pri bipolarni motnji se izmenja okoli štirikrat letno, disociativni pacient pa lahko v 

enem dnevu ali v eni uri preklaplja med zavestmi 

- disociativni simptomi soobstajajo s shizofrenijo in afektivno psihozo 

 

- ločimo od borderlajn motnje, čeprav sta si disociacija in razcep podobna 

 



Psihoanalitična psihoterapija SFU, specialistični študij: Psihodiagnostika osebnostnih motenj 

(zapiski 2019, M. Čeh) 

 

 

44 

- disociativna psihika se prekriva s histrionično in jo nekateri uporabljajo sinonimno, vendar 

histerična nujno ne izvira iz travme 

- vzgibe, fantazije, nezavedna prizadevanja histeričnega pacienta interpretiramo, kar pri 

disociativnem poveča krivdo in okrepi tajenje 

- pri disociativnemu pacientu rekonstruiramo travmatično preteklost, kar lahko pri 

histrioničnem preprečuje prevzemanje odgovornosti in razvoj samoiniciativnosti 

 

- za psihopatsko strukturo so značilne disociativne obrambe 

- razlikovanje med psihopatsko osebnostjo z disociativnimi simptomi in disociativno motnjo s 

psihopatsko alteracijo je težavno 

- diferenciacija ima pravne implikacije in disociativna je dovzetnejša za zdravljenje 

 

10.4 Psihoterapevtske implikacije 

 

- motnja ni primerna za obravnavo pri začetniku, zahteva podporo kolegov in supervizorjev 

 

- pogosto je večletno podajanje pacienta s kopico resnih diagnoz (bipolarna motnja, borderlajn 

motnja, shizofrenija, huda depresija), s številnimi spodletelimi terapevtskimi režimi, veliko 

nepotrebnimi farmakološkimi zdravljenji, med drugim s pomirjevali, ki lahko poglobijo 

disociacijo, invazivnimi posegi, elektrošoki, infantilizirajočimi oblikami vzdrževanja 

 

- analitiki disociacije prepogosto interpretiramo kot neamnezične regresije ali razcepe 

- zaradi kernbergovskega povezovanja travmatske disociacije z razvojno normativnim 

razcepljanjem, disociativne osebnosti zmotno diagnosticiramo kot borderlajn oz. 

shizofrenične, kar vodi v napačno zdravljenje 

 

- primere pogosto srečamo šele v dolgotrajnih psihoterapijah  

- zaradi zlorabe lahko pacient ne zaupa avtoriteti in ne pričakuje, da je razkritje v njegovem 

interesu, dolgo skriva svoje stanje 

- indikacije disociacije so pogosto subtilne in na terapijo pogosto hodi le ena alternacija in 

morebitno disociacijo opredelimo kot regresijo 

- značilni sta depersonalizacija in derealizacija, a pacient o teh običajno ne poroča, zato ga 

previdno izprašamo 



Psihoanalitična psihoterapija SFU, specialistični študij: Psihodiagnostika osebnostnih motenj 

(zapiski 2019, M. Čeh) 

 

 

45 

- pacient disociacije ne omenja, nanjo nakazujejo izpričana travmatska preteklost, nepojasnjene 

hujše nesreče, amnezija osnovne šole, avtodestruktivno vedenje, pritožbe, da čas izgine ali teče 

čudno, glavoboli, govorjenje o sebi v tretji osebi ednine ali prvi osebi množine, za trans 

značilna vedenja, glasovi ali zvoki znotraj glave, neuspešna zdravljenja 

- v skrbni anamnezi se pokažejo manjši primeri disociacije, v zdravljenje pa pacient pride, ko 

doživi kako dramatično in hromečo disociativno reakcijo, ki predstavlja diagnostično okno 

 

- zdravljenje poteka v fazah 

- šitri faze: stabilizacija, predelovanje travme, integracija, zaključevanje 

- tri faze:  

- 1: pripoznanje zgodnje travme, izražanje čustev, obvladovanje simptomov, skrb zase, 

podpora delovanju, uveljavljanje terapevtskega zavezništva 

- 2: vzdejanjenje in rekonstrukcija v tempu pacienta 

- 3: utrjevanje napredka in krepitev spretnosti za življenje 

 

- zagotavljamo varen terapevtski okvir in čvrste meje, v nasprotje izkušnji teptanja mej  

- če je terapevtsko, lahko prestopimo meje, vendar to predelujemo, ker je pacient na prestopanje 

mej še posebej občutljiv 

- negujemo sodelovanje v terapevtskem razmerju, ustvarimo čvrsto delovno zavezništvo 

- zaradi brezbrižnosti pomembnih drugih lahko paicient nevtralnost doživlja kot zavračanje, 

zato smo zaresni in prisrčni 

 

- v nasprotje neodgovornosti pomembnih drugih se kažemo kot odgovorni in spodbujamo 

pacientovo odgovornost 

- v nasprotje pomanjkanja nadzora, neprostovoljnega stanja, pasivnega trpljenja napadov 

spodbujamo pacientovo aktivno sodelovanje 

 

- krepimo temeljno občutje varnosti, poučujemo samopomirjanje, samooskrbo, prizemljitvene 

tehnike in stabilizacijo čustvene napetosti 

- šele po stabilizaciji spodbujamo priklic in čustveno doumetje disociranih doživetij: treba je 

odkrit zakopano travmo in oddvojeni afekt ter vzdejanjit čustva  

- tempo procesa prilagajamo pacientovi odpornosti do vsebin, dajemo potreben čas, da pacient 

zdrži proces: v prvi tretjini odpiramo, v drugi tretjini obdelujemo, v tretji tretjini zapiramo 
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- zdravljenje je podobno družinski terapiji, vedno vse osebnosti poslušajo 

- poudarjamo sodelovanje alteracij, ki dajejo videz vsaksebnosti in konfliktnosti, tudi najbolj 

neprijetna preganjavska osebnost je dragocen, potencialno adaptiven del osebe 

- travmatološka literatura navaja, kako prit v stik z alteracijami, oslabit amnestične pregrade, 

osebnost združit v eno z vsemi spomini, čustvi, odlikami 

- v nasprotje nestalnosti pomembnih drugih smo ustaljeni, ohranjamo enak odnos do vseh 

alteracij, nobeni ne dajemo prednosti 

- v nasprotje hipnotičnih alteracijskih realnosti dajemo neposredna in jasna sporočila 

 

- pacient se pogosto spoznavno moti, zmot se lotevamo sproti in jih popravljamo, analiziramo 

patogena prepričanja 

- uporabljamo pomožne tehnike (EMDR) 

- če poznamo hipnozo, lahko pomagamo, da začne pacient hipnotizacijo uporabljat avtonomno 

in terapevtsko, namesto travmatično in obrambno 

 

- pri še nediagnosticirani disociaciji je transfer najprej nejasen, benigen, pozitiven 

- pacient lahko teži k objektu in v odnos, se močno naveže, je hvaležen še bolj od histeričnega 

- vznikanje pacientovega spomina na travmo, aktivacija alteracijskih osebnosti, somatski 

spomini in/ali vzigravanja zlorabe povzročijo nenadno krizo, ki se lahko zdi mlademu kliniku 

kot shizofrenični zlom, vendar je v resnici signal začetka sodelovanja, ki vodi k celjenju 

- vzpostavi se model dramskega trikotnika: storilec, žrtev, rešitelj; ali model priče in očividca: 

pacient nam dodeli vloge in pride do dramatičnih erupcij travmatskih tem 

- lahko se pojavi siloviti negativni transfer, zaradi katerega je pacient ves čas na preži, da bo 

uzrl zlorabo, lahko pride celo do halucinantornih verjetij 

- to ni psihotični, ampak travmatski transfer, posttravmatska zaznava, občutki in afekti, ki so 

bili v času prvotnega zaznavanja odrezani od zavesti in se niso integrirali v pacientovo osebno 

zgodbo 

- nenadna, silovita doživljanja nevarnosti, afektivna preplavljanja, emocionalno pehanje v 

vzigravanje pozicij so običajne ponovitve uničujočih zgodnjih izkušenj 

- če pacienta preplavlja negativni transfer, moramo dokazat, da smo drugačni od pričakovanega 

mučitelja: častivredni, zavzeti, skromni, tankovestni, strokovni 
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- zaradi silnosti travmatskih transferjev dovoljujemo, da nas pacient popačuje, nismo 

defenzivni ter skrbimo za odzivnost na vlogo oz. nosimo atribucije 

 

- pacient je pogosto prikupen, zbuja globoko skrb, nežnost 

- trpljenje disociativnega pacienta in njegovi odzivi na normalno pozornost sprožajo močne 

kontratransferje, izzove odrešeniške fantazije, čezmerno zavzemanje, ki jih ne smemo 

udejanjit, ker mejijo na incestno izkoriščanje 

- zabaven kontratransfer je disociacija, zdrsnemo lahko v trans in postanemo pozabljivi 

 

11 SHIZOIDNA 

 

11.1 Značilnosti 

 

- razmeroma redka struktura, po nekaterih podatkih 1 % 

- pogosto poklic v znanosti ali umetnosti, povezanost z ustvarjalnostjo 

- shizoidni je najpogostejši predbolezenski shizofrenični tip, vendar vsem shizoidnim ne grozi 

psihotični zlom 

- shizoidna dinamika nujno ne pomeni primitivnosti in se pojavlja vse od katatonične 

hospitalizacije do ustvarjalnih genijev 

- zaradi primitivne obrambe umika je več manj zdravih, vendar distribucija ni empirično 

dokazana 

- nekateri shizofernijo in shizoidnost še vedno uvrščajo na skrajna konca istega kontinuuma 

- nekateri shizoidno strukturo postavljajo na zdravi konec avtističnega spektra, vendar je 

shizodina struktura pravzaprav nadčutno uglašena s subjektivnim doživljanjem drugih, 

medtem ko je za avtiste in auspergerje značilno ravno nasprotno 

 

- pacient redko čuti pripadnost, ima veliko potrebo po samoti, se vede nekonvencionalno, 

ekscentrično, bizarno, je odmaknjen, ironičen, rahlo prezirljiv, brezbrižen do konvencionalnih 

družbenih pričakovanj, si ne prizadeva naredit vtisa, ni ustrežljiv ali konformn, tudi če ve, da 

bi mu koristilo, ker se sicer počuti kot slepar 

- namerno zoperstavljanje je lahko namenjeno ohranjanju občutka samointegritete, v funkciji 

varnosti pred tem, da bi ga drugi opredeljevali, ker to pomeni duševno polastitev = zapuščenost 

je manjše zlo kot použitje 
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- izrazito samokritičen z visokimi kriteriji, samospoštovanje temelji na ustvarjalnosti, 

samoveljava na osebni integriteti in samoizraznosti, samopotrditev na avtentičnosti, 

senzibilnosti, enkratnosti 

- deluje blago, spokojno, mehkobno, milo, ekscentrično, čeprav ima afiniteto do grozljivk in 

filmov o katastrofah 

- dobro se razume s toplimi, ekspresivnimi, družabnimi ljudmi, kot so histrionične osebnosti 

 

- po značaju je hiperaktiven in hitro prestimuliran, lahko ga motijo svetloba, hrup, gibanje 

- zaradi odsotnosti običajnih obramb je stalno v stiku z močnimi čustvenimi reakcijami 

- del shizoidne odtujenosti izvira iz doživljanja lastne čustvene, intuicijske, zaznavne 

nepriznanosti oz. opažanja, kar drugi tajijo ali ignorirajo 

- potlačeni sta agresivnost in lakota 

- sram in krivda nista problem, pacient sebe in svet jemlje, kakršna sta 

- »shizo« nakazuje na razcep med sebstvom in zunanjim svetom ter med doživljanim sebstvom 

in željo 

 

- poleg umika pacient uporablja še projekcijo, introjekcijo, med zrelimi obrambami predvsem 

intelektualizacijo, racionalizacijo, izolacijo 

- umik se lahko kaže kot topost, medlost, neustreznost 

- redko obrambe, ki dušijo afektivne in zaznavne informacije, npr. tajenje ali potlačitev, tudi 

redko organizacijo dobrega in slabega, npr. predeljevanje, moraliziranje, razresničevanje, 

rekativno tvorjenje, obračanje proti sebi 

 

- tesnoba v zvezi z osnovno varnostjo 

- prvotni konflikt je med bližino in distanco, med ljubeznijo in strahom 

- globoka protislovnost čustev v zvezi z navezanostjo: iz varnosti se distancira in nato je 

osamljen, kot Schopenhaurejevi ježevci 

- izraža se lahko kot bežna obdobja intenzivnega stika in dolga obdobja odmaknjenosti 

- spolno življenje je mehanično, pacient pri spolnosti apatičen, med ljubljenjem je odsoten, 

čeprav funkcionalen in orgazmičen 

- lahko hrepeni po nedosegljvih spolnih objektih, do dosegljivih je brezbrižen 

 

11.2 Razvojne značilnost 
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- prizadevanja genezo shizoidnih stanj umestit v razvojno fazo niso obrodila sadov in dosegle 

konsenza, kažejo pa se problemi na ravni oralnosti: pacient se boji použitja, vsrkanja vase, ima 

temu primerne fantazije, kar je transformacija lastne lakote, čeprav zavedno apetitnih teženj ne 

doživlja,  lakotnost se ne nanaša na subjektivno doživljanje, ampak na notranjo dinamiko 

umikanja vase 

 

- pojav se prekriva z izogibajočo navezanostjo, pri kateri gre za navidezno brezbrižnost ob 

visokih ravneh kortizola: samozadostnost je obramba zaradi zanemarjanja ali vsiljevanja: 

- izogibajoča navezanost je posledica materinega zavračanja in zlasti neodzivnosti na 

otrokovo žalost, po značaju je mati osorna, čustveno neodzivna, nenaklonjena 

telesnemu stiku 

- druga alternativna sta vsiljevanje in premočna vpletenost starša, mati je lahko 

zapeljiva, prestopa meje, oče je nepotrpežljiv in grajajoč 

- mati se lahko prekomerno identificira z otrokom in mu ne nudi materinske zaščite 

- otrok lahko prejema protislovna, begajoča, dvoumna, neiskrena sporočila 

= produkt ponavljajoče, kumulativne odnosne travme 

 

11.3 Diferencialne diagnostiče značilnosti 

 

- obsesivno-kompulzivna struktura 

- zaradi konflikta med bližino in osamljenostjo lahko deluje rigidno, nečustveno, na probleme 

se odziva z intelektualizacijo 

- življenje si lahko obsesivno-kompulzivno ureja, s čimer ohranja občutek nazdora nad mejami 

- lahko so mešani tipi 

- obsesivno-kompulzivni pacient je družaben in ga skrbi, kaj o njem misli okolica  

- čustva taji in izolira, shizoidni pa se jih zave, se odmika in noče izražat 

 

11.4 Psihoterapevtske implikacije 

 

- vstop v psihoterapijo je lahko pogojen z občutki izoliranosti in osamljenosti, lahko z 

depresivnimi ali anksioznimi simptomi 

- pacient lahko ne želi, da obravnavamo njegovo ekscentričnost 
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- ključno je ugotovit raven motenosti, preverimo prisotnost blodenj in halucinacij, vendar hkrati 

ne smemo zait v precenjevanje oškodovanosti 

- terapevtske zahteve so enake kot pri obravnavi hospitaliziranih shizofrenikov, le manj 

ekstremne 

 

- dobro zaznava svoje notranje dogajanje, dobro sodeluje in se dobro počuti zaradi vnaprej 

zagotovljenih mej in pravil odnosa 

- hvaležen je za prostor samoizražanja, kjer se mu ni treba bat posmeha, prezira 

- lahko ima težave začet in moramo bit pripravljeni na dolge tišine ter bit potrpežljivi pri 

odpiranju 

- da pacient ne dobi občutka vdiranja, zlasti na začetku ne tolmačimo ter interpretiramo navzgor 

- izziv je najt vrata v pacientov notranji svet, brez da ga s tem ogrozimo ali da pademo v 

povratno odmaknjenost ter pacienta naredimo za predmet opazovanja 

- vedet moramo, da je pacientova vzvišenost samo obramba, in če se uspemo izognit siljenju v 

razkrivanje ali lastnemu distanciranju v odgovor, lahko razvijemo dobro delovno zavezništvo 

- hitro smo odkriti in aventični, ker pacient nenazadnje zazna vse odklonskosti  

- poskušamo se izražat v pacientovem jeziku 

- v kontratransferju lahko čutimo šibkost in nebogljenost ter se izgubljamo v fantazijah 

destruktivnega sveta, ki grozi s použitjem, ali pa omnipotenco in superiornost 

- predvsem depresivni terapevti lahko ne zmorejo vživetosti v shizoidno potrebo po čustveni 

varnostni razdalji 

 

- v kasnejši fazi se pojavi nevarnost, da s pacientom spletemo emocionalni kokon ter da začne 

pacient terepavtski odnos uporabljat kot nadomestek, namesto krepitev realnega življenja 

- prenos bližine iz terapevtskega odnosa v zunanji svet je poseben izziv, saj lahko pacient 

spodbujanje razume kot poskus nadzorovanja 

- pomembno je, da poskušamo bit dejanski, človek ne le transferni objekt 

 

12 SINDROM MRTVE MATERE 

 

- specifični pojav otrokovega odziva na travmatično motnjo materinske povezanosti v 

zgodnjem otroštvu 

- kako močan učinek ima materina neodzivnost vidimo v still-face eksperimentu 
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12.1 Značilnosti 

 

- pacient lahko ima bolj ali manj uspešno življenje, se poroči, ima otroke, vendar ga sčasoma 

nič več ne izpolnjuje 

- v odnosih se lahko odmika, kot se je odmikala njegova mati 

- v starševstvo je lahko hiperinvestiran, vendar je bolj kot ne povezana z narcizmom in so otroci 

deležni naklonjenosti, dokler izpolnjujejo narcistično funkcijo 

 

- zgodnji odnos med materjo in otrokom oblikuje kapaciteto regulacije afektov, mati kontejna 

in procesira otrokova čustva, sicer ostanejo nenadzorovana in preplavljajo self: motnje  in 

nespecifična asinhronost v odnosu lahko prispevajo k nezmožnosti regulacije afektov 

- motnje v procesiranju afektov se pojavljajo tudi pri drugih motnjah, specifično za sindrom 

mrtve matere pa je značilna nezmožnost doživljanja ugodja, ki se razlikuje od mazohistične 

kompulzije iskanja bolečine: zaradi izkušnje slabe regulacije afektov se lahko pacient boji 

preplavljanja vsakdanjh želja in misli, ob čemer lahko doživlja napade panike zaradi strahu 

pred izgubo nadzora 

 

- izguba objekta povzroči nov odnos do realnosti in izgubo smisla 

- kot sublimacija se lahko pojavita povečana intelektualna ali umetniška aktivnost, s katero 

pacient nadzoruje travmatično izkušnjo 

- največjo ranljivost pacient ohrani na področju ljubezenskega življenja, saj ni sposoben dovolj 

močne katekse, ki bi vzdrževala dolgotrajni objektni odnos ter se ne more dolgotrajno in 

progresivno predat globljemu osebnemu odnosu 

- identifikacija z mrtvo materjo, ki ni sposobna ljubezni, prispeva k pacientovi nezmožnosti 

ljubit sebe in druge 

- razvijeta se luknja v objektnih odnosih ter kompromitiran, luknjasti ego 

 

12.2 Razvojne značilnost 

 

- na razvoj sindroma mrtve matere vplivajo številni dejavniki, od konstitucijskih do okoljskih 

- materin čustveni odmik od otroka ter depresivnost v prvem in drugem letu sta relativno pogost 

pojav in odziva na materino čustveno mrtvost sta sindrom in kompleks mrtve matere 
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- širši pojav odziva na kronično depresivno in čustveno odsotno mater označuje kompleks 

mrtve matere, ki se redko razvije v sindrom mrtve matere 

- razlikovalni kriterij je primarna identifikacija z mrtvo materjo, ki je le ena od več alternativnih 

razrešitev kompleksa  

- primarna identifikacija z materino čustveno mrtvostjo povzroči najbolj patološki izid: 

popolno izgubo pacientove individualnosti in intenzivno maligni klinični sindrom 

- če otroku pri materi ne uspe vzbudit čustvenega odziva, se ji skuša približat z identifikacijo 

in imitacijo, kot da bi rekel, »če ne morem dobit materine ljubezni, bom postal ona« 

 

- otrok se razvoju sindroma mrtve matere lahko izogne s kontraidentifikacijo ter svojo 

individualnost gradi na razlikovanju od depresivne matere, s čimer ohrani občutek 

individualnosti in razlikovanja selfa in objekta 

- namesto inkorporiranja materine neobčutljivosti lahko otrok razvije kompenzativno 

hiperobčutljivost na notranje stanje drugega, zlasti na shizoidna stanja odmaknjenosti  

- kot kompenzacijo lahko razvije mehanizme hiperživosti, na primer hiperseksualnost, 

zasvojenost z vznemirjenostjo, na primer s krizami ipd. 

- raznolikost odzivov na čustveno odstotno mater kaže pomen selektivnosti v odzivih na travmo 

- kakšne posledice ima mrtva mati na otroka in njegov razvoj je odvisno od odpornosti, 

kognitivnih kapaciet otroka 

 

- sindrom mrtve matere ni posledica enkratnega dogodka, ampak dolgotrajne odstotnosti 

čustvene interakcije, je pa sprememba materine podobe lahko nenadna in nastopi brez 

opozorila 

- nenadna izguba povezanosti z materjo brez opozorila povzroči narcistično travmatizacijo 

- otrokovi neuspeli poskusi popravit odnos mu dajejo jasno vedet, kako je impotenten, kar 

povzroči razvoj serije obramb, med katerimi je poleg nezavedne identifikacije z mrtvo materjo 

dekateksa materinskega objekta = negativni narcizem 

- dekateksa (čustvena in predstavna) sestavlja psihični umor objekta brez sovraštva 

- zaradi fiksacije dekatekse na mater ne pride do razrešitve ojdipskega kompleksa 

- odvije se specifična triangulacija, v kateri sodelujejo otrok, mati ter neznani objekt materinega 

žalovanja 
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- v nekaterih primerih je videt, kot da mati ni sposobna prepoznat, da ima njen otrok notranje 

življenje, ki se razlikuje od njenega ter nima sposobnosti mentalizacije 

- če otrok nima pravice imet unikatnega notranjega življenja, ločenega od materinega, ne 

prejme dovoljenja za bit oseba in za obstoj 

- posledice materinega neuspeha pri prepoznavanju otrokovega notranjega življenja so lahko 

kritične, ker je s tem pogojeno prepoznavanje otrokove psihične živosti ter človeškosti, od 

česar je le majhen korak do tega, da otrok misli, da si mati ne želi, da je živ ali celo, da bi bil 

mrtev 

 

- vpliva zgodnjih implicitnih afektivnih spominov in izkušnje čustveno nedostopne matere ni 

treba potrdit z eksplicitnimi spomini ali s tretje strani 

- internalizacija mrtve matere pomeni pacientovo konstrukcijo ali notranjo predstavo matere, 

ki ni nujno ekvivalentena s spominom matere, ampak pomeni nezavedno identifikacijo 

- konstruirana mati se nujno ne prekriva z materini zavestnimi atributi, ampak z otrokovo 

nezavedno izkušnjo, mati lahko na zunaj deluje kot prijazna oseba, vendar jo otrok doživlja kot 

polno sovraštva, pacient pa se nato identificira tako, da je videt prijazen, vendar se notranje 

počuti sovražnega 

 

12.3 Diferencialne diagnostiče značilnosti 

 

- depresivna motnja 

- narcistična motnja 

- shizoidna motnja 

 

12.4 Psihoterapevtske implikacije 

 

- poleg psihotičnih primerov je sindrom mrtve matere eden najtežjih terapevtskih problemov, 

s katerimi se srečujemo 

- pacient običajno ni depresiven, ampak ima prej narcistične konflikte ter akutne konflikte z 

bližnjimi 

- v psihoterapiji se lahko dolgo ukvarjamo z običajnimi konflikti, vendar smo kljub njihovemu 

reševanju priča spektakularnim kolapsom, ki vse psihoterapevtsko delo resetirajo na stanje 

prvega dne 
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- tekom obravnave lahko pride do izgube želje do spolnosti 

 

- pacient lahko mater doživlja kot objekt s trajnim osebnostnim primanjkljajem, ne pa s 

časovno omejeno depresijo 

- pacient v psihoterapiji lahko prikliče spomine na obdobje, ko je bila mati čustveno dostopna, 

lahko pa ne: Green navaja, da v uspešni obravnavi pacient obnovi spomine na obdobje živosti 

pred materino depresijo, medtem ko Modell nima izkušnje, da bi materina depresija imela 

začetek in konec ter da bi mati bila v nekem obdobju čustveno dostopna 

- v nekaterih primerih pacient ne prepoznava materine depresije in je pomembno, da kot 

depresivno in čustveno odsotno mater rekonstruiramo mi, saj lahko sicer meni, da se je mati 

od njega odvrnila zaradi njegovih notranjih defektov ali slabosti 

 

- pacient ima težave »biti z drugim« in se bolj naveže na analizo kot na analitika 

- naklonjenost lahko doživlja kot nevarno in potencialno destruktivno 

- namesto transferne nevroze pacient razvije transferno depresijo, medtem ko se izven analize 

depresija ne kaže: v transferju se kaže ponovitev infantilne depresije, pacient lahko nenadoma 

in brez razloga spreminja vedenje in držo, s čimer ponazarja svojo izkušnjo izgube, v 

analitičnem setingu lahko ostaja mrtev in brez življenja, negiben, govori z neživim glasom brez 

čustev, česar se lahko nalezemo 

- tišina je kontraindicirana, ker lahko predstavlja retravmatizacijo 


