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ZAHVALA 

 

Zahvaljujem se skupini, ki se je udeležila delavnice Kontakt  in mi omogočila izpeljavo 

empiričnega dela mojega diplomskega dela. Še posebej hvala protagonistki vaje »mavrica 

želja«, da si je upala podati na pot soočanja s svojimi »policaji v glavi«.  

 

Zahvaljujem se tudi skupinam, v katerih sem sama pridobivala izkušnje iz gledališča zatiranih 

ter gestalt terapije, ter vodjam teh delavnic gestalt terapevtu Tomažu Flajsu in gledališkemu 

pedagogu Tonyju Cealyju.  

 

Zahvaljujem se vsem, ki so vstopali in izstopali iz mojega življenja in mi omogočili, da bolj 

razumem temo, s katero sem se ukvarjala v diplomskem delu. Hvala vsem prijateljem, da ste. 

 

Posebna zahvala gre moji mami, ki me je podpirala skozi vsa leta študija in sestri, s katero se 

mi zdi, je moj svet bolj bogat. Hvala za podporo in verjetjem vame, četudi sama kdaj nisem.  

 

Zahvaljujem se mentorici Špeli Razpotnik za spodbudne besede in zato, da povezujem 

socialno pedagogiko prav s človečnostjo, ki jo sama kaže.   

 

Konec koncev se zahvaljujem sama sebi, da sem kljub policajem uspela zaključiti svoj 

nezaključen gestalt. 
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POVZETEK 

 

Naloga obravnava povezanost med gledališčem zatiranih in gestalt terapijo kot orodjema za 

samospoznavo in osebne spremembe. V teoretičnem delu najprej predstavim gledališče 

zatiranih in gestalt terapijo, nato še njune stične točke. Obe se ukvarjata s posameznikovimi 

notranjimi konflikti – zatiranji, ki se kažejo kot policaji v glavi; podobna sta si v svojih 

filozofijah in načinih dela. Pri obeh se lahko iz novih izkušenj učimo o sebi in spreminjamo 

svojo realnost.  

 

V empiričnem delu sem opisala potek dvodnevne delavnice, v kateri sem združila vaje iz 

gledališča zatiranih in gestalt terapije. Zanimalo me je predvsem, kako so udeleženci doživeli 

vaje in kakšen vpliv je nanje imela celotna delavnica. V kvalitativnem raziskovanju sem 

uporabila metodo odkritega opazovanja z udeležbo. Udeleženci so po delavnicah reševali 

odprte vprašalnike, ki so se nanašali na vajo mavrica želja. Posebej sem izvedla intervju z 

gledališkim pedagogom Tonyjem Cealyjem.  

 

Rezultati, pridobljeni s kvalitativnim raziskovanjem, so pokazali, da je imela kombinacija 

obeh tipov vaj na udeležence pozitivne učinke. Gledališke vaje so pripomogle k odprtemu, 

kreativnemu, sproščenemu vzdušju v skupini. Gestalt vaje so pripomogle k večji pozornosti 

udeležencev nase. V zadnji gledališki vaji policaji v glavi – mavrica želja se priključijo tudi 

elementi gestalta v vaji, kjer se soočamo s policaji v glavi ene od udeleženk.  

V povratnih informacijah so udeleženci izrazili, da je bila delavnica zanje pomembna, saj jim 

je na kreativen način omogočila nove uvide in spoznavanje ter izraz sebe in svojih potlačenih  

delov.  

 

 

KLJUČNE BESEDE: gledališče zatiranih, gestalt terapija, policaji v glavi, mavrica želja 
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ABSTRACT 

 

The paper deals with the connection between the theater of the oppressed and gestalt therapy 

as a tool for personal self-knowledge and change. In theoretical part I introduce what theatre 

of the oppressed and gestalt therapy are. Than I present their common points: both deal with 

the individual internal conflict-reppression, which can be seen as cops in the head; they are 

common in their philosophies and ways of working. People can learn about themselves from 

experience gained through theater and gestalt and change their reality.  

 

In the empirical part I describe the course of the two-day workshop in which I joined 

exercises from the theater of the oppresed and gestalt therapy. I was interested how 

participants experienced particular exercises and what impact had the whole workshop on 

them. In qualitative research, I used the metod of observation with open participation. 

Participants filled out open questionnaires after workshops, which were related to the exercise 

of the rainbow of desire. In addition, I conducted an interview with theater educator Tony 

Cealy.  

 

Results obtained through qualitative research showed that the combination of both types of 

exercises have positive effect on participants. Theater exercises have helped to create an open, 

creative, relaxed atmosphere in the group. Gestalt exercises have helped the participants pay 

attention themselves. Elements of Gestalt are brought with the last theater exercise Cops in 

the head - from technique Rainbow of desire; these help bring about the Cops in the head to 

one of the participants.  

Through feedback, participants expressed that that the workshop was important to them 

because it gave them new insight, it allowed them to understand and express themselves and 

their repressed parts in a creative way. 

 

 

KEYWORDS: theatre of the oppressed, gestalt therapy, cops in the head, rainbow of desire 
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1. UVOD 

 
Kaj je on? 
Človek, seveda. 
Da, toda kaj počne? 
Živi in je človek. 
To pač! Ampak mora tudi delati. Mora imeti kako službo. 
Zakaj? 
Ker očitno ni brezdelen bogataš. 
Ne vem. Velikokrat je brez dela. Dela pa zelo lepe stole. 
No vidite! Torej izdeluje pohištvo. 
Ne, ne! 
Je tesar ali mizar. 
Nikakor. 

                                                                                                                                                           
Ampak saj ste sami rekli.                                                                                                                
Kaj sem rekel? 

                                                                                                                                                                    

                      
Da dela stole in je tesar in mizar. 

                                                                                                                                                           
Rekel sem, da dela stole, nisem pa rekel, da je tesar. 
Dobro, torej je le amater? 
Morda! Bi rekli, da je drozg poklicni flavtist ali le amater?                                                
Rekel bi, da je le ptič. 
Jaz pa pravim, da je on samo človek.                                                                                                       
Prav! Vedno ste dlakocepili. 

                            D. H. Lawrence 
 

 

Občutek, da smo vsi samo »človek«, sem izkusila na delavnicah iz gledališča zatiranih ter 

delavnicah iz gestalt terapije. Na delavnicah ni bilo potrebe, da sem mizar, tesar ali amater, 

seveda, če bi imela željo po tem, bi to lahko tudi bila. Bila sem lahko le človek, ki je odprt za 

novo izkušnjo. Za izkušnjo, kjer bi lahko bila presenečena, kreativna, odprta, ranljiva, kjer bi 

 lahko bila ptič ali flavta, miza ali mizar, zatiralka ali zatirana, jokava ali nasmejana, vse to 

skupaj ali nič od tega, in še vedno bi se naučila nečesa novega. Všeč mi je bil tudi občutek 

varnosti, spoštovanja, podpore in kolektivne želje vseh nas, da se podamo v neznano, 

eksperimentiramo, sprejemamo, spreminjamo, izboljšujemo, rastemo.  

 

Kot posledica vseh teh pozitivnih izkušenj na delavnicah gledališča zatiranih in gestalta sem 

se odločila, da bom raziskovala možnost njunega simbiotičnega odnosa in ugodnosti, ki jih 

lahko ta odnos doprinese k posamezniku.     
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Prvotno sem se udeležila delavnic gledališča zatiranih, pri katerih se skozi gledališki medij 

ukvarjamo z vprašanji zatiranja. Kdo so naši zatiralci? So notranji ali zunanji? Kako se z 

njimi soočamo? Skozi gledališče zatiranih se imamo možnost soočati z lastnimi blokadami, ki 

nam onemogočajo osebnostne in družbene spremembe. Skozi kreativen način dela v 

gledališču zatiranih se spoznavamo na nov, drugačen način. Pri tem lahko aktiviramo dele 

sebe, ki so bili do sedaj ohromljeni. S tem ko prevzamemo aktivno vlogo pri razreševanju 

svojega konflikta, se opolnomočimo.   

 

Pozneje sem se udeležila delavnic gestalt terapije, kjer sem uvidela, kakšno terapevtsko 

vrednost ima na posameznika gledališče zatiranih, še posebej tehnika, poimenovana mavrica 

želja. Eksperimentiranja, značilna za gestalt terapijo, so bila na nek način podobna vajam na 

delavnicah gledališča zatiranih.   

 

Po obisku izobraževanja o gestalt terapiji se mi je zdelo, da lahko v gledališče zatiranih 

vključim določene elemente gestalt pristopa. Predvsem tega, da udeležence besedno 

usmerjam k temu, da so pozorni, česa se zavedajo v »tukaj in zdaj» ter da imajo možnost to 

izraziti. Namen diplomskega dela je predstaviti gledališče zatiranih ter gestalt terapijo kot 

orodji, ki nam omogočata osebne ter družbene spremembe. 

 

Teoretični del diplomske naloge je sestavljen iz treh delov.                                                     

 

V prvem delu seznanim bralca s tem, kaj je gledališče zatiranih in katere so njegove 

značilnosti. Sledi predstavitev Boalovega razvoja gledališča zatiranih in njegovih smeri. V 

nadaljevanju prenesem vpliv Freirove Pedagogike zatiranih na gledališče ter namenim 

poglavje zatiranju. V zadnjem poglavju pišem o estetskem prostoru gledališča zatiranih ter o 

terapevtskih aspektih, ki jih ima gledališče zatiranih na posameznika.  

 

V drugem delu predstavim gestalt terapijo ter opišem, iz katerih smeri in ved je črpala pri 

svojem nastanku. V nadaljevanju se posvetim poglavju o kontaktu kot osrednjem pojmu v 

gestalt terapiji. Skozi organizmično samouravnavanje, nezaključene gestalte ter fenomene na 

kontaktni meji (obrambni mehanizmi) predstavim, kako vzpostavljamo ter kako zaviramo 

kontakt s samim seboj ter z našim okoljem. V zadnjem poglavju opišem način dela v gestalt 

terapiji, kjer izpostavim fenomenološki pristop, kontinuirano zavedanje ter eksperimentiranje.  
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V tretjem delu opišem, kaj imata gledališče zatiranih in gestalt terapija skupnega in zakaj ju 

povezujem; od njunih ciljev, filozofije do načinov dela. Sledi poglavje, kjer skozi jezik 

gestalta govorim o ponotranjenih oblikah zatiranja, ki se nam kažejo kot »policaji v glavi». 

Opišem, na kakšen način ponotranjamo ter kako ohranjamo, zavedno ali nezavedno, naše 

»zatiralce oz. policaje». Nadaljujem s pojmom odgovornosti. Lastne odgovornosti, da 

ozavestimo ter se soočimo z našimi »policaj v glavi», lastnimi zatiranji, saj če jih ne 

ozavestimo, si nadalje onemogočamo kvalitetne odnose, temelječe na dialogu in vzajemnem 

spoštovanju.              

 

V zadnjem poglavju pišem o pomembnosti učenja skozi lastne izkušnje oziroma izkustvenem 

učenju. Brez izkustvenega učenja je namreč sprememba v posamezniku onemogočena. 

 Posameznik v izkustvenem učenju gre skozi proces doživljanja, reflektiranja, kognicije in 

akcije. Pri tem izpostavim pomembnost telesa, izražanja, igranja vlog ter skupine pri 

spoznavanju samega sebe in omogočanju dialoga z deli sebe, ki se jih ne zavedamo.  

 

V empiričnem delu izpeljem dvodnevno delavnico, v kateri združujem vaje iz gledališča 

zatiranih, gestalt terapije ter vaj, ki sem jih oblikovala vključujoč principe obeh. Skozi 

opazovanje z udeležbo, kvalitativno obdelavo podatkov vprašalnika ter opravljenega 

intervjuja analiziram pridobljene informacije ter jih povežem s teorijo. Tako opišem sklope 

izvedenih vaj, njihov potek ter subjektivna doživljanja vaj posameznikov. Večji poudarek 

namenim analizi zadnje vaje, kjer se udeleženka delavnic sooči s svojimi »policaji» skozi 

tehniko mavrice želja.  

Cilj empiričnega dela je raziskati, kako kombinirane vaje iz gledališča zatiranih in gestalt 

terapije pripomorejo udeležencem k večjemu zavedanju samih sebe ter svojih internaliziranih 

zatiralcev – policajev v glavi. Končni rezultat delavnic je posameznikom dana nova izkušnja, 

v kateri lahko prevzemajo aktivno vlogo pri spoznavanju in raziskovanju samih sebe v 

skupini.  

 

V  zaključku kritično ovrednotim združitev gledališča zatiranih in gestalt terapije. Oba 

komplementirata drug drugega in z združenjem določenih aspektov obeh lahko na delavnicah 

izboljšamo terapevtski učinek na posameznika. 

 

Njuna uporaba se mi zdi primerna tako pri delu z ranljivimi skupinami kot tistimi, ki nimajo 

te oznake. Verjamem, da smo na koncu koncev vsa živa bitja ranljiva. S svojo ranljivostjo se 
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različno soočamo, nekateri jo priznavajo, drugi jo zatirajo. Skozi delavnice pa vsekakor 

omogočimo kontakt z lastno ranljivostjo.  

 

2. TEORETIČNI DEL 

 

2.1 Gledališče zatiranih 

 

O GLEDALIŠČU ZATIRANIH 

 

Gledališče ne obstaja v objektivnosti opek in betona, ampak v subjektivnosti tistih, ki ga 

prakticirajo, ter v trenutku, ko ga prakticirajo (Boal, 1995). 

 

Začetnik gledališča zatiranih je brazilski režiser, dramatik, aktivist in politik Augusto Boal 

(1931–2009), ki je svoje gledališče zasnoval na osnovah vsakodnevnega gledališča. Vsak od 

nas obvlada vsakodnevno gledališče. Vsak izmed nas igra različne vloge že čez dan. Različno 

se obnašamo kot žena, hčerka, prijateljica ipd. (Ferlin, 2009). Gledališče je definirano kot 

istočasen obstoj, v istem prostoru in kontekstu, igralcev in opazovalcev. Vsak posameznik je 

sposoben videti situacijo in sebe v tej situaciji. Gledališče zatiranih je sistem vaj, iger in 

tehnik, ki nam pomaga razviti tisto, kar že imamo v sebi: gledališče (Boal, 2004b). 

 

Značilnostih gledališča zatiranih 

 

»Gledališče zatiranih se lahko dogaja povsod … tudi v gledališču; gledališče zatiranih lahko 

prakticirajo vsi … tudi igralci.» (Boal, 1995) 

 

Boal je pri eksperimentiranju s političnim gledališkim v 60. letih prenesel gledališki oder v 

javni prostor in ga naredil dostopnega vsem. Trgi, restavracije, tovarne, polja so bili prostori, 

kjer so se izpostavljale družbenokritične vsebine. Z vprašanji zatiranja so se ukvarjali vsi, tudi 

zatirani. Boal je verjel, da vsi v sebi nosimo gledališče, tako se ga lahko tudi vsi poslužujemo. 

 

»V gledališču zatiranih ni gledalcev, so le aktivni opazovalci.» (Boal, 1995) 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta      Adriana Vučković:; diplomsko delo 

-5- 

Druga pomembna značilnost gledališča zatiranih je v tem, da je klasično razmerje gledalec – 

igralec odstranjeno. Aktivni opazovalec zamenja prej pasivnega gledalca. Aktivni opazovalec, 

ki ga bom v nadaljevanju opisovala kot gledigralec, ima možnost tudi ustaviti predstavo in 

postati igralec v tej predstavi. Gre za rojstvo interakcije in dialoga. 

 

»Ne bodite herojski in pokroviteljski in zato ne govorite o težavah drugih ljudi, samo zato, da 

bi preverili, če gledališka metoda učinkuje.» (Alfirovič, Boal, Močnik in drugi, 2012, str. 53) 

 

Gledališče zatiranih je specifično tudi po tem, da se vedno ukvarja z vprašanjem 

zatiranja/konflikta. Vsak izmed nas je že bil v situaciji zatiranega oz. zatiralca. Vsi se 

srečujemo v našem vsakdanu z osebnimi in družbenimi konflikti, ki jih skušamo razrešiti, 

uspešno ali ne. Vsakemu od nas je bil kdaj onemogočen dialog. V gledališču zatiranih vedno 

izhajamo iz lastnih zgodb, zgodb, ki jih poznamo, zgodb iz naše male družbe in ne o drugih 

zgodbah, na katere nimamo vpliva. Brez želje po spremembi teh zgodb pa o gledališču 

zatiranih sploh ne moremo govoriti. 

 

Gledališče zatiranih ima dva temeljna principa, in sicer: a) cilja na to, da pomaga aktivnemu 

opazovalcu transformirati sebe v protagonista dramatične akcije in se posluži alternativ za 

njegovo situacijo, zato da bo potem sposoben, b) prenesti v svoje realno življenje dejavnosti, 

ki jih je vadil v praksi gledališča (Boal, 1995). 

 

V gledališki praksi se ukvarjamo z vprašanjem zatiranja, ki je za nas pomembno. Skozi igro 

iščemo in preizkušamo nove rešitve. Pri tem sta pomembna dialog in medsebojno 

spoštovanje, ki povezujeta skupino. Možnost, da lahko vsak intervenira in išče rešitve v 

spodbudnem okolju, omogoči posameznikom, da začnejo spet verjeti vase in v možnost, da 

lahko spreminjamo svojo realnost. V gledališču se lahko soočimo z lastnimi blokadami, ki 

nam onemogočajo, da prevzamemo akcijo v realnih življenjskih situacijah, ki so nepravične. 

Gledališče zatiranih je tako vaja za realnost (Boal, 2004b). Uporabljamo ga kot orodje za 

družbene spremembe na individualni, lokalni in globalni ravni, v smeri bolj pravične družbe. 

To pa lahko dosežemo le skozi aktivacijo ljudi, posebej ljudi, ki so zatirani (prav tam).  

 

Začetek gledališča zatiranih in njegov razvoj 
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Augusto Boal (1931–2009), brazilski gledališki režiser, dramatik in politik, je v petdesetih 

letih prejšnjega stoletja med diktaturo brazilske vojske začel razvijati posebne gledališke 

tehnike. Z njimi je omogočil, da civilno prebivalstvo začne javno izražati svoje mnenje, ki jim 

je bilo s strani takratne državne ureditve (vojaške diktature) onemogočeno. Boal je s 

premestitvijo gledališča v vsakdanji prostor in med vsakdanje ljudi želel poudariti, da tudi oni 

lahko aktivno vplivajo na družbenopolitično dogajanje (Ferlin, 2009, str. 6–8). 

 

Že kot otrok je Augusto Boal opazoval zatirane delavce v naselju Rio de Jenera, kjer je imel 

njegov oče pekarno. Okupiran je bil z vprašanjem, zakaj se ti delavci ne uprejo. To ga je 

spodbudilo, da je že pri 15-ih začel pisati igre o uporu teh delavcev. V 60. je Boal skozi 

gledališke tehnike spodbujal ljudi, da se začnejo oglašati, izmenjevati mnenja ter se boriti 

proti predstavljeni nepravičnosti. S svojim političnim aktivizmom je predstavljal grožnjo 

takratnim državnim oblastem. Leta 1971 so ga zaprli in izgnali v Argentino, kjer je nadaljeval 

s svojim delom. Leta 1973 je izdal svojo prvo knjigo The Theatre of the Oppressed 

(Gledališče zatiranih). Kasneje je deloval še v Evropi. Po koncu vojaške diktature se je Boal 

vrnil v rodno Brazilijo in ustanovil največji center gledališča zatiranih v Riu de Jeneru (Boal, 

2009). 

 

V nadaljevanju opisujem anekdoto, ki vpliva na Boala in s tem na razvoj gledališča zatiranih. 

 

Pomembno spoznanje je Boal doživel na predstavi, ki so jo imeli na podeželju. V predstavi so 

igralci igrali kmete, ki se bodo združili in uprli zatiralcem – lastnikom zemljišč. Torej tistim, 

ki so jim odvzeli zemljo. Protagonist zaključi predstavo s stavkom: »Moramo preliti našo kri, 

da rešimo svojo zemljo!», z opogumljajočo pesmijo se predstava konča. Eden od gledalcev po 

predstavi pristopi do Boala. Vznemirjen, da so enakih misli, sedaj opogumljen in željan 

sprememb ga ogovori.  

 

Gledalec: »Najbolje bo, da vzamete svoja orožja in greste z nami skupaj v boj proti 

zatiralcem.« 

Boal se opraviči in reče: »Orožje ni pravo, to so zgolj pripomočki za predstavo.« 

 

Gledalec ga spravi iz zadrege: »Dobro, orožje ni pravo, ampak vi ste! Pridite, bomo našli še 

za vas orožje in gremo skupaj v boj.« 
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Boal se še enkrat opraviči in v zadregi reče: »Mi smo pravi igralci, umetniki, in ne pravi 

kmetje.« 

 

Gledalec ga vpraša: »Torej, ko pravi umetnik reče, prelijmo našo kri, vi mislite o naši 

resnični krvi, resničnih kmetov in ne vaše?« 

 

Takrat je Boal dojel, da ne morejo dati resničnih sporočil ne ženskam, ker so moški; ne 

temnopoltim, ker so svetlopolti; ne kmetom, ker živijo v mestih; ne revnim, ker niso lačni ... 

Ker ni bil zatiran, kakor so bili oni, je deloval kot umetnik in s tem je bil na nek način 

superioren. S tem dogodkom in spoznanjem lastnega licemerstva je Boal ozavestil, da sam ne 

ve več od drugih. Posamezniki vedo največ o svojih življenjih. Spozna pa se na gledališka 

orodja, s pomočjo katerih lahko pomaga ljudem, da skupaj iščejo načine in poti boja (Boal, 

2009). 

 

Gledališče zatiranih se je skozi leta razvijalo in pridobivalo nove forme. S pomočjo drevesa 

zatiranih bom predstavila. kaj vse zajema gledališče zatiranih. 

 

Drevo gledališča zatiranih ima svoje korenine v plodnih tleh etike in politike, zgodovine in 

filozofije. V projektu Estetike zatiranih Boal omogoči subjektu skozi estetski proces, da se 

izrazi v dejavnostih, ki so nam običajno tuje. Poslužuje se lahko besed (udeleženci pišejo 

pesmi, zgodbe, poezije); zvoka (udeleženci izumljajo nove zvoke, inštrumente); slik 

(udeleženci kiparijo, slikajo, fotografirajo). S tem posamezniki širijo svoje izrazne in 

perceptivne možnosti in pristopijo k vprašanjem na drugačen način. To so korenine drevesa 

(Boal, 2006). 

 

Igre tvorijo deblo. Igre niso zgolj priprava na nadaljnje tehnike, temveč v sebi že vsebujejo 

načela gledališča zatiranih, so orodja za analizo in transformacijo zatiranja. Igre omogočijo 

udeležencem, da premikajo meje svoje domišljije; demehanizirajo svoj um, telo, emocije; 

dekonstruirajo in analizirajo družbeno strukturo moči in zatiranja. Tako kot življenje v družbi 

tudi igre vsebujejo pravila, ki so nujna za funkcioniranje. Vsebovati morajo tudi ustvarjalno 

svobodo, da igra obdrži svojo živost in ne postane prisila. Brez discipline ni socialnega 

življenja, brez svobode ni življenja (Boal, 2004a). Disciplina naše igre je v prepričanju, da 

moramo ponovno vzpostaviti pravico vsakogar, da obdrži svoje dostojanstvo. Z verjetjem v 

solidarnost verjamemo, da smo boljši, kakor si sami mislimo, da smo. Naša svoboda je v tem, 
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da iznajdemo načine pomoči, kako počlovečiti človeštvo s tem, da se dotikamo vseh področij 

delovanja: socialne, pedagoške, politične, umetniške … (prav tam).  

 

Iz debla rastejo veje – tehnike, ki so se razvijale skozi leta in odgovarjale na nove potrebe 

ljudi, njihovih situacij ter družbenih razmerij. Te tehnike so slednje: časopisno gledališče, 

nevidno gledališče, forum gledališče, slikovno gledališče, zakonodajno gledališče, mavrica 

želja, direktne akcije. 

 

Forum gledališče je najbolj znana in prakticirana forma gledališča zatiranih, ki je nastala v 

Peruju leta 1973. Njena predhodnica je bila simultana dramaturgija, ki je bila prvo povabilo 

gledalca k poseganju v predstavo, ne da bi se za to moral fizično izpostaviti na odru. Igralci 

odigrajo kratek prizor na določeno temo, ki ga predlagajo gledalci in nakazuje nek problem. 

Na najbolj kritični točki se prizor zaključi in ponudi gledalcem prostor za ideje o možnih 

razpletih. Medtem ko publika »piše« delo, ga igralci simultano (od)igrajo. Forum se je rodil v 

eni od predstav, kjer gledalka, po nešteto odigranih prizorov igralcev ni bila zadovoljna s tem, 

kar se je dogajalo na odru. Na koncu je sama stopila na oder in zavzela mesto protagonista. 

Od takrat naprej govorimo o forum gledališču (Alfirovič, Boal, Močnik in drugi, 2012). 

 

V forumu gre za prikaz nekoga, ki je zatiran. Ob koncu Joker, ki je povezovalec med 

občinstvom in igralci, spodbudi gledalce k pogovoru. Igra se še enkrat odigra. Gledalec jo 

tokrat lahko ustavi v točki, kjer vidijo možnost spremembe. Z besedo stop ustavi igro in 

zavzame protagonistovo mesto. Zatiralci še naprej zatirajo, tokrat močneje, da gledalcem ter 

tistemu, ki intervenira, pokažejo, kako težko je spremeniti realnost. Lahko je modrovati z 

udobnih naslonjačev, česar smo vajeni, kako in kaj bi moral storiti posameznik. Vendar ko 

pride do akcije, lahko posameznik dobi vpogled v kompleksnost situacije. Forum poteka 

toliko časa, kolikor imajo gledalci željo realizirati svoje ideje. Namen ni najti eno rešitev, 

temveč prikazati več različnih pristopov, s katerimi je možno pristopiti k problemu. Forum 

transformira posameznika iz opazujočega v tistega, ki opazuje in prevzame akcijo (prav tam). 

 

S prihodom v Evropo leta 1979 se Boal, vajen soočanja z vidnim in konkretnim zatiranjem, 

temelječega na nasilju, moči, tukaj sooči z njemu tujim zatiranjem: osamljenostjo, nemočjo, 

zmedenostjo, tesnobnostjo ...  Spozna, da imajo tudi tukaj ljudje opravka z zatiranjem, ki pa je 

veliko bolj skrito in subtilno. Zatiralci so v naših glavah. V knjigi Mavrica želja je razvil ter 
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zapisal nove tehnike dela v skupini, kot so: Policaji in njihova protitelesa, Mavrica želja, 

Analitična podoba … (Boal, 1995). 

 

Slikovno gledališče se vprašanj zatiranja loti z neverbalno komunikacijo. Svoje ali tuje telo 

spreminjajo v kipe, ki upodabljajo konkretne ali abstraktne podobe, občutja, trenutke, 

vprašanja. Podobe, ki jih izdelujemo v tišini, povezujemo bolj z našim nezavednim. S tem 

omogočimo, da se izmaknemo zavestni kontroli, obrambi in represivnosti ter osvobodimo 

našo domišljijo. Slike, ki jih udeleženci naredijo s svojimi in drugimi telesi, zrcalijo spomine, 

domišljijo, čustva vsakega opazovalca. Vsaka slika ima toliko pomenov, kot je opazovalcev, 

in nikoli jih ne smemo omejiti na pravilne ter napačne (Boal, 2002).  

 

Iz plodov drevesa, ki padejo na zemljo, se ustvarja solidarnost med ljudmi ter multiplikacija 

(nove delavnice, projekti), ki omogoča spoznavanje ter uporabo Gledališča zatiranih na vedno 

več področjih, kot so: vzgoja in izobraževanje, kultura, umetnost, politika, socialno delo, 

psihoterapija, programi opismenjevanja in zdravja (Boal, 2004a). 

 

Prenos Freirovih idej pedagogike zatiranih na gledališče zatiranih 

 

O gledališču zatiranih ne moremo govoriti, ne da bi omenili Paula Freira in njegovega dela 

Pedagogike zatiranih (1968). Ta je imela velik vpliv na filozofijo in poslanstvo Boalovega 

gledališča zatiranih (Ferlin, 2009). 

 

Freire (1921–1997), rojen v Braziliji, je deloval na področjih filozofije, politike, 

antropologije, andragogike. V svojem delu se je ukvarjal z neenakostjo družbenega razmerja 

in mehanizmi, ki to razmerje ohranjajo. S svojimi takrat revolucionarnimi idejami in načinom 

dela je omogočil zatiranim skupinam, da dobijo moč in glas ter začnejo aktivno delovati na 

svet okoli sebe. Tako kot Boal je bil tudi sam izgnan iz države, kjer je izdal svoje pomembno 

delo »Pedagogy of the oppressed». Freire se je posvetil filozofiji izobraževanja in 

opismenjevanja odraslih ter namenil posebno pozornost kritiki tradicionalnega koncepta 

izobraževanja, ki ga sam poimenuje bančni koncept izobraževanja (Freire, 2005). 

 

Tako Freire kot Boal sta delala in bila v stiku z zatiranimi skupinami. Oba sta dajala 

pomembno vrednost temu, da izhajamo iz konkretnih življenjskih situacij in problemov 
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zatiranih. Oba sta ponujala zatiranim orodja, preko katerih so lahko ti raziskovali svojo 

realnost in iskali rešitve, kako se osvoboditi iz razmer, ki zatirajo. Freire je to počel skozi 

orodje opismenjevanja odraslih. S pismenostjo zatirani dobijo volilno pravico in lahko 

vplivajo na spremembe. Boal pa to počne skozi gledališka orodja. Z različnimi gledališkimi 

tehnikami ponudi zatiranim prostor, da lahko vadijo spremembe, ki bi jih prenesli v svoja 

življenja. Skozi ta proces se v duhu enakovrednih, spoštljivih odnosov skupina med seboj 

povezuje in uči skozi izkušnje. Udeleženci se preko dialoga vse bolj opolnomočijo in 

postajajo subjekti svojih življenj. 

Pri obeh moramo še omeniti razvoj kritične misli. Le-to razvijejo zatirani skozi kreativen in 

dialoški proces dela. Brez te se pojavi nevarnost, da današnji zatirani postanejo jutrišnji 

zatiralci (Freire, 2005). 

 

Pa si poglejmo posamezne elemente Freirove pedagogike in njihov prenos oz. podobnost pri 

gledališču zatiranih. 

 

Elementi Freirove pedagogike 

 

Opismenjevanje 

 

Freire meni, da je vzrok zatiranja in izkoriščanja množic prav njihova nepismenost in 

nevednost. Tako je leta 1962 začel eksperimentirati z lastno metodo opismenjevanja. Na 

začetku je zajemala 300 kmetovalcev, ki so se v samo tridesetih urah naučili branja in pisanja. 

V naslednjem letu so Freirove ekipe opismenjevanja delovale po vsej državi. S tem, ko je bilo 

branje in pisanje predstavljeno kot željen in dosegljiv cilj za vse Brazilce, so pritegnili 

pozornost revnih in vzbudili njihovo upanje. Revni so se začeli oglašati v dnevnih odločitvah, 

ki so vplivala na njihova življenja na podeželju. Kmetova pasivnost in vdanost v usodo je 

pojemala obratno sorazmerno s pismenostjo, ki je postala dosegljiva in cenjena. Pri 

oblikovanju programa opismenjevanja so Freiru pomagali antropologi, učitelji in prebivalci, 

ki so prostovoljno sodelovali pri vseh fazah raziskovanja. Program pouka opismenjevanja je 

imel temelj v kulturi učencev ter njihovih osebnih izkušnjah. Opismenjevanje je potekalo v 

štirih fazah. Posamezniki se učijo branja in pisanja skozi diskusije o temah, ki so vzete iz 

njihovih izkušenj v vsakdanjem življenju (Freire, 2005). 
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Tudi Boal je deloval z ljudmi, ki so se ukvarjali z opolnomočenjem zatiranih: socialni delavci, 

pedagogi ipd., ter konkretno z zatiranimi skupinami. Skupaj so odkrivali generativne teme, 

probleme, izvzete iz življenj in kulture udeležencev. Teme so raziskovali skozi različne 

kreativne kanale, ki jih nismo toliko vajeni uporabljati v vsakodnevnem življenju. Pogosto 

govorimo, uporabljamo le medij besed za opis konfliktov. 

 

Boal nam da možnost, da uporabimo telo, barve, razdalje, predmete in na ta način upodobimo 

temo, konflikte, zatiranja, ki smo jih deležni. Skozi ta proces spoznavamo naš odnos do teh 

tem, kot tudi same sebe. Na tak način se pri Freiru učimo jezika. Z vključitvijo več kanalov 

bolj celostno vidimo, slišimo, zaznavamo, delujemo. 

 

Bančni koncept izobraževanja ter osvobajajoče izobraževanje 

 

Bančni koncept izobraževanja je metafora, ki jo Freire uporabi za opis tradicionalnega načina 

izobraževanja. Učenec je tisti, v katerega se informacije polagajo, kakor se polaga denar v 

bankah. Učitelj učence spremeni v 'kontejnerje' in bolj polno, kot jih zapolnjuje, »boljši« 

učitelj je. In obratno, bolj pohlevno kot učenec pusti učitelju, da ga zapolni, 'boljši' učenec je 

(Freire, 2005, str. 53). Takšen učenec je pasiven, nekritično se prilagaja obstoječemu stanju in 

tako se z njim lažje upravlja in manipulira. Učenec je opazovalec in ne soustvarjalec sveta. Po 

Freiru je negovanje in krepitev pasivne vloge tistega, ki se uči, antihumanistično dejanje. S 

tem učencem onemogočimo aktivno udeležbo pri osvobajanju sebe iz razmer, ki jih zatirajo. 

Učenci, ki bi želeli vedeti o svetu in ga razumeti, niso zaželeni. »Bančni koncept vzdržuje in 

celo stimulira protislovja, ki odsevajo zatirano družbo kot celoto.« (Freire, 2005, str. 54). 

 

Boal je razmerje učitelj – učenec preslikal na razmerje igralec – gledalec v klasičnem 

gledališču. Igralci (učitelji) simbolično nadvladajo publiko in so metafora vladajočega, 

aktivnega razreda. Razreda, ki ve, ki vsiljuje svoje poglede, interpretacije in videnja nad 

gledalci. Gre za njihov monolog. Gledalci (učenci) so pasivni objekti, opazovalci, ki nimajo 

vpliva, moči, nadzora nad potekom in koncem predstave. Ta je zanje že narejena. Boal želi 

spremeniti to klasično formo, s tem da omogoči interakcijo med gledalci in igralci. S tem 

omogoči dialog. Boal preimenuje gledalce v aktivne opazovalce, gledalce/igralce (Lampič, 

2014). 
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Boal verjame, da lahko na videz šibki in nepomembni politični akterji vplivajo na družbene 

spremembe. Tako kot lahko to naredijo učenci in gledalci skozi omogočen dialog. V tehniki 

forum teatra gledalec lahko ustavi prizor zatiranja ter na odru zavzame mesto protagonista. 

Gledalec je tisti, ki sedaj ustvarja predstavo in s svojimi predlogi vpliva na razplet igre. Pri 

tem postane aktiven član (Lampič, 2014). 

 

Nasprotje »bančnega« izobraževanja je po Freiru (2005) »osvobajajoče« izobraževanje. To se 

zavzema za iskanje, doseganje znanja z zanimanjem, radovednostjo, domiselnostjo in 

iznajdljivostjo. Prizadeva si za spremembo v odnosu učitelj – učenec. Učitelj tudi sam postane 

učenec, ki se uči preko dialoga z ostalimi učenci. Vsi se nenehno razvijamo in učimo. Učenje 

ne more potekati izolirano, temveč le v povezavi z drugimi. 

 

Izobraževanje mora temeljiti na dejanskih izkušnjah učencev in skupnem raziskovanju 

problemov ter njihovem iskanju rešitev skozi akt razmišljanja. Tak način učenja razvija 

sposobnost ‘kreativne inteligentnosti’ namesto pasivnega sprejemanja informacij, in se izogne 

nevarnosti, da bi tisti, ki so bili prej nevedni, svoje pridobljeno znanje uporabili za to, da bi 

postali novi zatiralci. Osvobajajoče izobraževanje poudarja kritično zavest, stremi za metodo 

dialoga, spodbuja kreativnost in odgovarja na potrebe človeka (prav tam). 

 

Namen gledališča zatiranih je v tem, da se javnost aktivira. Aktivira se jih lahko z vprašanji, 

ki so njim pomembna. Pomembno je. da se ljudje začnejo zanimati za stvari, ki se jih tiče, da 

z drugimi debatirajo, eksperimentirajo in se zavzemajo za spremembe in revolucijo. Bo Boalu 

je to namen katarze gledališča zatiranih. Za razliko od Aristotlove, kjer se gledalci z 

opazovanjem igralcev očistijo težkih čustev in na tak način ohranjajo mir v skupnosti. Na tak 

način se ne pušča odprtih vprašanj, možnosti dialoga, sprememb in razvijanja kritične zavesti 

(Boal, 2008). 

 

Dialog in kritična misel 

 

»Tisti, ki jim je bila zanikana prvobitna pravica do njihovih besed, morajo najprej ponovno 

zahtevati to pravico in preprečiti nadaljevanje te dehumanizacije in agresije.« (Freire, 1971, 

str. 81) Izrekanje besed je pravica vseh ljudi, ne le privilegij nekaterih, vendar pa ni mogoča 

med tistimi, ki zanikajo pravico do besede drugim, in tistimi, katerim je ta pravica odvzeta. 
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Beseda je bistvo dialoga in vsebuje dve dimenziji: refleksijo in delovanje, ki sta medsebojno 

soodvisni. Če pri besedi »žrtvujemo« delovanje, pride do verbalizma; če »žrtvujemo« 

refleksijo, pride do aktivizma. »Le prava beseda lahko spremeni svet.« (Freire, 1971, str. 75). 

 

Dialog na eni strani pomeni refleksijo in uzrtje mej, da bi po drugi strani z akcijo prešli meje 

oziroma spreminjali svet. Skozi monolog učitelja lahko le spoznavamo svet, skozi besede, ki 

nam ne omogočajo njegovega razumevanja, kaj šele spreminjanja le-tega. Samo skupaj z 

drugimi lahko spreminjamo svet in poimenujemo stvari, ki se začnejo kazati kot problem 

(prav tam). 

Po obliki je dialog horizontalna, dvosmerna komunikacija med osebami, ki se vzpostavi v 

ljubečem, empatičnem odnosu. Dialog težko vzpostavimo z nekom, ki ga ne maramo; ne 

verjamemo, da je zmožen dialoga; če mislimo, da smo več vredni; če ne verjamemo, da najino 

angažiranje lahko obrodi sadove. Vsak izmed nas, še kako neveden, je zmožen vzpostavitve 

dialoga in kritičnega mišljenja. Zato je pogoj za dialog ljubezen do ljudi, zaupanje vanje, 

skromnost, upanje in kritična misel (prav tam). 

 

Po Boalu imajo vsi dialogi težnjo, da postanejo monologi, ki ustvarjajo odnos zatiralec – 

zatiran. Osnoven princip gledališča zatiranih je, da priznamo realnost tega obstoja in 

obnovimo dialog v človeških odnosih. Pa najsi gre za odnos med moškim in žensko, rasami, 

družinami, skupinami, narodi ipd. V gledališču zatiranih ima vsakdo možnost prakticiranja 

dialoga. V družbi smo udeleženi kot enakopraven člen, ki spoštuje različnost in je spoštovan. 

Pri tem pa lahko svobodno izmenjuje svoja mnenja, ideje, stališča, dejanja (Boal, 2004b). 

 

Kritično mišljenje lahko razvijamo v procesu izobraževanja, kjer je osnovni akt učenja dialog 

in socialna aktivnost. Kritično mišljenje ni usmerjeno v ljudi, ampak v ljudi v situaciji. Svet 

obravnava kot proces in transformacijo. Dialoško izobraževanje omogoča, da se vsi učimo in 

smo učeni. Najprej poteka raziskovanje generativnih tem, na podlagi katerih izpostavimo nek 

problem v obliki vprašanja. Aktivno razmišljanje učencev in zavesten vstop v interakcijo s 

svetom, problemi, skozi besede, ki jih razumejo, omogoči, da se le-ti prelevijo iz objektov v 

subjekte. Na ta način tvorijo reflektiven in dejaven odnos do sveta. Šele takrat lahko razvijejo 

kritično zavest, torej zavedanja realnosti, njenih pritiskov na življenje in možnost 

preoblikovanja sveta skozi aktivno držo. Takrat lahko spoznajo, da so sami zatirani in da 

imajo le subjekti moč. V tem procesu lahko učenci začnejo zaupati v svojo lastno moč, 

prevzemajo odgovornost in interpretirajo realnost še iz drugih kotov (Freire, 2005). 
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Tako gledališče zatiranih zahteva rojstvo kritičnega mišljenja, ki ga vnese v javni prostor. 

Tema zatiranja vselej izhaja iz nas oz. naše okolice. Že samo ukvarjanje s temo in na kakšen 

način jo raziskujemo in želimo kasneje predstaviti javnosti, vzbuja v nas nova vprašanja, 

spoznanja, razmišljanja. Če bi ta vprašanja obdržali zase, ne bi ničesar spremenili. Pomembna 

je socialna akcija. To, da predstavimo določeno problematiko v javnosti in omogočimo 

dialog. Tako si lahko tudi drugi začnejo postavljati vprašanja in se z njimi aktivno ukvarjati. 

 

Javnosti oz. aktivnim opazovalcem je dana možnost, da se prelevijo iz objektov v subjekte 

tudi skozi njihove intervencije odigrajo svoje ideje. Posamezniki lahko ozavestijo svojo 

realnost, iščejo možne rešitve in zavzamejo aktivno držo pri preizpraševanju teh rešitev. S tem 

pa razvijajo kritično zavest. V nevidnem gledališču jo igrajo, ne da bi se tega zavedali; v 

zakonodajnem gledališču stremijo k uzakonjanju te ideje, v slikovnem gledališču jo 

upodabljajo. V tem procesu so udeleženci aktivni, odzivni in razmišljajo, kako lahko sami kaj 

spremenijo. V gledališču zatiranih smo vsi igralci in vsi se učimo eden od drugega. S 

spoštljivim in opogumljajočim odnosom, z možnostjo biti eden drugemu ogledalo in obenem 

podpora se v skupini gradi solidarnost in vzajemnost. Pri tem lahko vsak s svojo aktivnostjo 

vpliva na druge, na igro, na realnost tistega trenutka, na spremembo (Boal, 1995). 

 

O ZATIRANJU 

 

Ne moremo govoriti o gledališču zatiranja, ne da bi govorili o zatiranju. V tej točki bom 

predstavila, na kakšen način se kaže zatiranje; kdo so zatirani in kakšna je njihova dilema; ter 

katero tehniko gledališča zatiranih uporabimo pri delu z zatiralci, ki smo jih ponotranjili? 

 

Zatiranje se lahko kaže v najmanjših celicah družbene organizacije (par, družina, soseska, 

šola, pisarna, tovarna itd.) kot tudi v najmanjših incidentih v našem socialnem življenju 

(nesreča na vogalu ulice, pregled osebnih dokumentov na metroju, obisk zdravnika itd.).  Le-ti 

vsebujejo vse moralne in politične vrednote družbe, vse njene strukture dominacije in moči, 

vse njene mehanizme zatiranja (Boal, 1995, str. 40). Kadar govorimo o individualnem 

primeru zatiranja, govorimo o več drugih podobnih primerih zatiranja in o družbi, ki ta 

zatiranja omogoča. 
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Treba je razumeti (večinoma nevidne) sisteme, ki determinirajo odnose med posamezniki, da 

bi razumeli zatiranje, meni Boalov sin Julian (Afirovič, Boal, Močnik in drugi, 2012). Za 

razumevanje odnosa med šefom in delavcem moramo razumeti kapitalizem; med žensko in 

moškim patriarhalno razmerje; med belci in črnci rasizem itd. Zavedati se je treba 

daljnosežnosti pojava, ki sega prek individualnih odnosov. 

 

Zatiranje se kaže skozi onemogočen dialog in spremembo posameznika v objekt. Zatirani so 

tisti posamezniki ali skupina, ki so socialno, kulturno, politično, ekonomsko, rasno, seksualno 

ali kako drugače prikrajšani do pravice dialoga ali na katerikoli način oslabljeni, da to pravico 

uveljavljajo (Boal, 2004b). Tudi v intimnih odnosih, ki jih imamo v življenju, se pogosto 

zgodi, da dialog hitro preide v monolog. Lahko se zgodi, da v odnosih nismo slišani ali ne 

slišimo druge. Lahko bi rekli, da tudi sebe zatiramo oz. samim sebi onemogočamo dialog. S 

tem ko zatiramo določen del sebe, ne puščamo možnosti, da pride do dialoga med različnimi 

deli naše osebnosti. 

 

Odtujiti človeka od njegovega sprejemanja odločitev je sprememba človeka v objekt. Vsaka 

situacija, v kateri nek človek prepreči drugemu, da bi se udeležil procesa poizvedovanja, je 

nasilna. Nihče ne more biti avtomatično človek, če drugim preprečuje, da bi bili prav to 

(Freire, 2005). Zatirani kot objekti, kot 'stvari', nimajo svojih namer, počnejo, kar jim 

zapovejo/predpišejo zatiralci. Skozi proces nekritičnega konzumiranja informacij, 

potrošniških dobrin, pravil se lahko kot šolarji pri Freiru nazovejo za dobre, vestne in predane 

šolarje. Pri vsem tem pa so s strani zatiranih uporabljeni kot orodje za doseganje lastnih 

potreb in želja (prav tam). 

 

Interes zatiralcev leži v »spreminjanju zavesti» zatiranih, ne pa v spreminjanju situacije, ki 

zatirane zatira. Zatirani so razumljeni kot patološki element zdrave družbe (Freire, 2005). 

 

Ne gre za to, da »zatirani» živijo zunaj družbe, temveč da so od nekdaj znotraj družbene 

strukture, ki jih je naredila za »bitja za druge». Rešitve Freire ne vidi v tem, da integriramo 

posameznike v obstoječi sistem zatiranja, temveč v tem, da bi spremenili strukturo in jim s 

tem omogočili, da bi postali »bitja sami zase». »Ker bi s tem izgubili svojo moč, tega ne 

storijo. Zatiralci potrebujejo zatirane za svoj obstoj, kot obratno.« (prav tam). 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta      Adriana Vučković:; diplomsko delo 

-16- 

Kot primer zgoraj navedenega opisujem primer brezposelnih oseb. Namesto sprememb v 

politiki zaposlovanja se spremeni posameznikova percepcija samega sebe v manjvrednega. 

Namesto v sistemski ureditvi začne posameznik videti problem v sebi. Država omogoči 

brezposelnim delavnice: kako lažje priti do službe: kako je treba pisati prošnjo za delo; kako 

se pripraviti na razgovor, če do tega pride; kako se je treba obleči za razgovor; kako se 

predstaviti na razgovoru itd. Po nešteto poslanih prošnjah za delo, neizbranih razgovorih, 

času, ki vmes preteče, posamezniki začnejo dvomiti vase. Tak negotov posameznik bo sprejel 

različne oblike izkoriščanja pri naslednji služb, zavoljo tega, da ima delo. S tem bo lahko 

znova postal  »vesten, priden, dober človek – potrošnik – državljan». 

 

Z različnimi metodami zatiralci predstavijo svet kot nespremenljivo entiteto, kot nekaj 

danega, čemur se je treba prilagoditi (Freire, 1972). Zatiralec v zatiranih ustvarja in ohranja 

prepričanje, da je on »edini, ki ve stvari in jih je sposoben upravljati«, in dokler to prepričanje 

vztraja, »se zatirani ne upirajo, niti nimajo zaupanja vase. Imajo neko magično prepričanje v 

neranljivost in moč zatiralca« (Freire, 1972, str. 39). Obenem se zatirani na nek način 

identificirajo z zatiralcem, nimajo zavesti o sebi kot osebi ali članu zatiranega razreda. 

Paradoksno vidijo svojo osvoboditev v tem, da postanejo (boljši) zatiralec (prav tam).  

 

Pri gledališču gre za kolektiven boj proti zatiranju. Pomembno je, da ozavestimo, da smo 

sami del zatiranega. Skozi maso sporočil, pravil, ki jih dnevno zaznavamo, zavedno ali 

nezavedno konzumiramo in ponotranjamo, težko zaznavamo širšo sliko, da smo v veliki meri 

sami objekt družbe, v kateri živimo. Raje živimo z mislijo, da imamo v dnevu nešteto izbir in 

svobodo v oblikovanju svojih identitet, čeprav se nekateri bolj, drugi manj zavedamo, da temu 

ni tako. Gledališče zatiranih kot tudi Freirova pedagogika zatiranih želita ozavestit zatirane o 

njihovi zatiranosti in jih spodbuditi, da bi se sami prelevili iz 'objekta' v 'subjekt' (Alfirovič, 

Boal, Močnik in drugi, 2012). 

 

Seveda se vsi zatirani ne zavedajo lastne zatiranosti. Ta jim na kratek rok ne nudi koristi. Boal 

(v Alfirovič, Boal, Močnik in drugi, 2012) navede primer poljskih ter hišnih sužnjev v 

Braziliji. Poljski sužnji so se hoteli upreti svojim gospodarjem, medtem ko so jim hišni sužnji 

 bili hvaležni, da lahko jedo njihove ostanke ter spijo v hišah, kjer oni bivajo. Namesto upora 

proti suženjstvu nasploh so se ljudje ukvarjali, kdo ima boljše gospodarje. Tako se danes v 

zatirani poziciji zatirani sprašujemo, kateri politik, šef, sosed, prodajalec, mož, prijatelj je 
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manjše zlo. Namesto, da bi se uprli vsaki obliki zatiranja in sistemu, ki ga v večji meri 

omogoča, ostajamo tiho. 

 

Kakšna je dilema zatiranih? 

 

Tragična dilema zatiranih se kaže v strahu pred svobodo, saj bi ta od njih zahtevala 

avtonomijo in odgovornost. Strah onemogoča. Čeprav si zatirani želijo avtentičnega obstoja, 

se ga bojijo. Ob istem času so oni sami zatirani in zatiralec, ki so ga že ponotranjili. Konflikt 

leži v izbiri med: biti celostna oseba ali biti razdvojen; med tem, da bi izvrgli zatiralca ali ne; 

med človeško solidarnostjo in alienacijo/odtujitvijo; med podanimi recepti/navodili ali imeti 

izbiro; med biti opazovalec ali igralec/aktiven član; med aktivno udeležbo ali iluzijo, da smo 

udeleženi skozi akcije zatiralcev; med spregovoriti ali biti tiho, kastriran v moči ustvarjanja in 

poustvarjanja/spreminjanja, v moči transformacije sveta (Freire, 1972, str. 25). 

 

Če hočemo premagati zatiranje, moramo prepoznati zatiralca v sebi, po Boalu (1995) svoje 

»policaje v glavi« in jih zavreči. Osvoboditev ponotranjenih zatiralcev bo omogočila lastno 

osvoboditev. Z lastno osvoboditvijo pa osvobodimo tudi zatiralce. Nekdo, ki je pri moči, se 

bo težko odpovedal ugodnosti, ki jih ima s tem, da zatira druge. Tako da je vedno na strani 

zatiranih, da težijo k spremembi, revoluciji, tako osebni kot družbeni. Pri gledališču zatiranih 

gre vedno za kolektiven boj proti zatiranju (Alfirovič, Boal, Močnik in drugi, 2012). 

 

Ena od oblik gledališča zatiranih, ki s pomočjo slikovnega ter forum gledališča omogoča 

posamezniku raziskovati ponotranjene zatiralce, je mavrica želja. Tehnike, kot so »policaji in 

njihova protitelesa«, »mavrica želja«, »analitična podoba« itd., predstavljene v Boalovi knjigi 

Mavrica želja, raziskujejo notranjost osebe. Na oder se postavijo, tokrat vidno za vse notranji 

zatiralci, ki jih je protagonist spoznal v preteklosti, sedaj pa so v obliki podob prepovedi, 

strahov, nemoči, skušnjav v njegovi glavi. Namen tehnik je, da prenesemo policaje na plano, 

kjer jih lahko protagonist prepozna in se z njimi sooči s pomočjo gledališkega orodja. Z 

razvojem tehnik Mavrice želja se meja gledališčem in terapijo približa (Boal, 1995). 

 

Estetski prostor in terapevtski aspekt le-tega 
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Gledališče zatiranih ni terapija sama po sebi. Lahko pa ima terapevtske učinke na ljudi, ki jo 

prakticirajo v gledališkem prostoru, imenovanim tudi estetski prostor. Estetski prostor je 

prostor, ki nastane kot separacija med prostorom igralca in prostorom gledalca. V tem 

prostoru se srečata posameznikova subjektivna in objektivna realnost (Boal, 1995). 

 

Afekt terapije po Boalu leži v dinamiki gledanja in biti viden, v prepoznavanju sebe in drugih 

in v kasnejših izražanjih želja po spremembi vsakdana. Posamezniki se kot objekti socialnih, 

psiholoških, zavednih, nezavednih stanj lahko skozi igro transformirajo v protagoniste in 

mojstre teh stanj (Boal, 1990, v Feldhendler, 1994). 

 

V nadaljevanju opisujem kvalitete estetskega prostora po Boalu (1995). Ti so: plastičnost, 

dihotomija in telemakroskopija. 

Estetski prostor vsebuje kvaliteto plastičnosti. Kot v sanjah gre za istočasnost fiktivnega in 

realnega prostora. V tem prostoru je omogočeno, da se prostor, čas, ljudje, objekti razgrnejo, 

kondenzirajo in spremenijo. Spomin in domišljija, ki se prepletata, projektirata na in v estetski 

prostor subjektivne dimenzije, ki so odsotne v fizičnem prostoru(prav tam). 

 

Dihotomija nam omogoči razumevanje, da posamezniki v estetičnem prostoru pripadajo 

dvema avtonomnima svetovoma: njihovi realnosti in podobi realnosti, ki jo sami ustvarijo. Z 

ustvarjanjem te realnosti pa zatirani postanejo umetniki (Boal, 1995). 

 

Zatirani konflikte, želje, čustva, situacije, ki so vzete iz lastnih življenj, upodobijo v podobah, 

ki jo sami ustvarijo. Pri tem morajo podobe postati avtonomne, realne kot podobe same. 

Posameznik mora zapustiti realnost, ki je izvor te podobe in se predati fikciji, podobi, ki je 

sedaj njegova resničnost. S tem, ko je podoba podana v snovni obliki, jo lahko opazuje, 

preučuje, raziskuje, spreminja (prav tam). 

 

Zatirani vadijo v drugem svetu (estetičnem), zato da bi spremenili prvega (socialnega). Če je 

zatirani sposoben ustvariti avtonomen svet svojih podob iz lastne realnosti in uzakoniti 

svobodo v realnosti teh podob, potem bo lahko prenesel v svoje življenje, kar je dosegel v 

fikciji. Scena, oder postaneta vadbeni prostor za realno življenje (prav tam). 

 

Dihotomija omogoča, da je igralec v estetičnem prostoru oboje, oseba, ki igra, in karakter, ki 

je igran. Na ta način vidi igralec dvojno. Vse, kar se dogaja v igri, torej emocije, misli, 
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vedenje, postanejo konkretne izkušnje. Na odru je dovoljeno raziskovati vse asocialne 

tendence, nesprejemljive želje, prepovedana vedenja, 'nezdrava' občutja (Moreno, 2000). 

 

Globoka izkušnja samospoznanja se sproži, ko se protagonist akcije transformira v igralca 

samega sebe. Gledališče nam omogoča spoznavanje sebe tudi skozi igro drugih. Saj se s tem, 

ko igramo druge, srečujemo z elementi, ki jih sami nosimo v sebi. 

 

V estetskem prostoru oživijo naslednji fenomeni (Feldhendler, 1994): 

 

1. As if  (kot če bi) je zmožnost posameznika, da igra vloge in vanje verjame. Karakter 'as if' v 

spontani igri zmanjša ne samo kognitivne kontrole, temveč tudi akcijske ovire, ki povečajo 

možnosti za akcijo tako na odru kot izven njega(Moreno v Feldhendler, 1994). Drugače bomo 

igrali sceno, v kateri bomo zatirani ali tisti, ki zatira. V tem igranju različnih vlog, karakterjev, 

emocij, situacij lahko posameznik raziskuje določene nerazvite, zatrte, fiksirane dele sebe in 

jih osmisli v igri.  

 

V psihodrami se 'as if' uporablja, da se izzove spremembe v posameznikovi osebnosti. 

Moreno verjame, da s tem ko posameznik preigrava neko konfliktno situacijo iz preteklosti, 

bo na odru, pred skupino, tukaj in zdaj, spontano doživel nekaj novega. Ta novost (misel, 

čustvo, izgovorjena beseda, gib, kretnja, izraz ipd., ki je lahko tudi kasneje podana kot 

povratno sporočilo skupine) lahko simbolično spremeni nekaj v odnosu posameznika na odru 

kot tudi v življenju (Moreno v Feldhendler, 1994). 

 

2. Semi reality (delna realnost). Vsebuje fenomen 'as if' ter reprezentira tiste imaginarne 

svetove, kjer se fantazija in realnost prepletata. 

 

3. Surplus reality (presežek realnosti) se nanaša na tiste akcije, ki se še niso zgodile na odru 

ali v življenju. Tisto, kar presega realnost (sanje, fantazija, domišljija …), lahko v 

psihodramatični prezentaciji doseže večjo realnost. Igrati v situaciji, ki presega realnost, 

pomeni končati, transformirati, popraviti, ponastaviti nek odnos(prav tam). To se kaže v 

obratni igri vlog, kjer lahko kot primer posameznik igra preminulega sorodnika; partnerja, ki 

prizna afero; šefa, ki nas v sanjah lovi … Z vsemi lahko vzpostavimo dialog. 
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Hkrati z vstopanjem v vlogo druge osebe spoznavamo in vzpostavljamo to drugo osebo, njene 

misli, skrbi, občutja, strahove, izzive, vedenja. S tem ko igramo drugo osebo, se zavedamo 

njegoega obstoja in jo priznavamo, ne glede na to, ali se z njo strinjamo ali ne. 

 

Estetični prostor zagotavlja tudi izkušnjo telemakroskopije. Posameznikova dejanja so 

opazovana skozi povečevalno steklo: kar je bilo daleč, postane blizu; kar je bilo majhno, 

postane ogromno; kar se je zgodilo včeraj, se dogaja tukaj in zdaj; kar je bilo nevidno, postane 

vidno. Boal bi šel tako daleč, da bi rekel, kar je bilo nezavedno, postane zavedno (Boal, 1990, 

v Feldhendler, 1994).      

 

V gledališču je znanje pridobljeno skozi čute, najprej vidimo in slišimo, šele potem 

razumemo. Skupina ima pri vsem tem pomembno vlogo. Kadar poteka zgodba ene osebe, na 

kateri delamo, je en del skupine uporabljen za igro, en del skupine opazuje. Objektivna 

opažanja, ki so podana s strani opazovalcev, lahko pri posamezniku vzbudijo nova zavedanja. 

Saj med samim procesom posameznik ni pozoren na vse detajle, skozi katere po navadi 

nezavedno nagovarja. Telemakroskopija pomaga, da te detajle naredimo vidne, poudarjene, 

da jih lahko spoznamo bolje. 

 

V primeru slikovnega gledališča lahko določeno temo brez besed predstavimo s postavitvijo 

lastnih ali tujih teles v kipe. Vsaka od podob lahko pri udeležencih izzove različne asociacije, 

emocije. Z nekaterimi se lahko povežemo bolj, z drugimi manj. Udeležencem je dana 

svoboda, da postavljajo te kipe v različne položaje, uporabijo različne razdalje, uprizorijo 

različna dejanja, emocije, misli ter jih spreminjajo.         

 

Še eno od značilnosti gledališča zatiranih, kjer se kaže podobnost s terapijo, bom opisala 

skozi primer slikovnega gledališča. V slikovnem gledališču določeno temo brez besed 

predstavimo s postavitvijo lastnih in tujih teles v kipe. Vsaka od predstavljenih podob lahko 

pri udeležencih izzove različne asociacije, emocije. Nekatere podobe bolj rezonirajo z nami, 

druge manj. Podobnost s terapijo se kaže ravno v tem procesu postavljanja kipov iz stanja, kot 

ga sami doživljamo (realne podobe), skozi podobe, kjer eksperimentiramo s podobami 

 (prehodne podobe), do podob, kakršnih si želimo, da bi bile (idealne podobe). Pri tem pa nam 

je dana svoboda, da te kipe postavljamo v različne položaje, uporabljamo različne razdalje, 

uprizarjamo različna dejanja, emocije, misli ter jih spreminjamo skozi proces. S tem ko 
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imamo možnost eksperimentirati z realnostjo podob in jih peljati v smer naših želja, že 

zavzemamo mesto aktivnega subjekta lastne realnosti. 

 

Da imamo kontrolo nad podobami, pomeni, da imamo kontrolo, zaupanje vase in moč, ki se 

lahko prenese v realnost (Boal, 1990, v Feldhendler, 1994). 

 

Z gledališčem zatiranih smo vedno bolj v kontaktu s svojimi zavestnimi nezavednimi deli, ki 

jih lahko skozi gledališka orodja raziskujemo. O kontaktu, ki je eden od temeljnih elementov 

gestalt terapije, bom govorila v naslednjem poglavju. 

 

 

 

 

 

2.2  Gestalt terapija 

 

GESTALT TERAPIJA IN NJEN RAZVOJ 

 

V tem delu se bomo seznanili, kaj sploh pomeni beseda ‘gestalt’ ter kaj so osnovne 

značilnosti gestalt terapije. V drugi točki bomo spoznali začetnika gestalt terapije, njen izvor 

ter smeri, ki so vplivale na to terapijo. V tretji točki pa bomo govorili o gestalt terapiji in 

pristopih, ki se uporabljajo danes. 

 

O gestalt terapiji 

 

Po drugi svetovni vojni sta Friderick Perls in njegova žena Laura začela postavljati temelje 

gestalt terapije. »Gre za eno od humanističnih psihoterapevtskih modalitet, ki poudarja 

človekovo naravno težnjo k uresničevanju svojih potencialov.« (Sloges, b. d.) Predmet 

zanimanja ni motnja ali bolezen, ampak človek kot celota (Žorž, 2001b). Šele z upoštevanjem 

različnih razsežnosti človeka (telesnih, čustvenih, intelektualnih, sanjskih, domišljijskih, 

ekspresivnih …) se lahko terapevt približa doživljanju posameznika v njegovi celovitosti in 

vzpostavi kontakt (Robine, b. d.). 
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Kontakt je središčni pojem v gestalt terapiji. Je dinamičen »proces ustvarjalnega prilagajanja, 

poimenovan tudi kot proces oblikovanja in razgradnje gestaltov.» (Flajs, 2011).  

 

»’Gestalt’ je nemška beseda, ki pomeni celota, konfiguracija, vzorec. Pomeni integracija 

delov v nasprotju s seštevanjem delov.« (Lamovec, 1995, str. 1). Izraz izhaja iz gestalt 

psihologije, ki preučuje zaznavanje. »Pomembno spoznanje te psihologije je težnja 

posameznika, da v procesu zaznave nepopolno informacijo na nek način sam dopolni, 

izpopolni (nepopolno krožnico vidi kot krog, čeprav to ni; v delnih risbah prepozna celote; iz 

delčka melodije prepozna skladbo ...).  

 

Ta spoznanja je gestalt pristop prenesel na področje motivacije in osebnosti.» (Žorž, 1997, str. 

18) V gestalt terapiji je ‘lik’ potreba posameznika, ki je najbolj dominantna v danem trenutku 

(prav tam). 

 

»Nerazrešen problem lahko oseba zazna kot nepopoln lik oziroma nezaključen gestalt in teži k 

temu, da bi ta lik oziroma problem razrešila in zaključila.» (Žorž, 1997, str. 18) Kadar gestalta 

ne moremo zaključiti, se ta lahko ponavlja in fiksira. Pri tem je moten proces organizmičnega 

samouravnavanja, s katerim posameznik skuša vzdrževati ravnotežje med svojimi potrebami 

in okoljem (Lamovec, 1995). 

 

Gestalt terapevti se ukvarjajo ravno s tem porušenim ravnotežjem. S terapevtskimi metodami 

raziskujejo, na kakšen način posameznik vzpostavlja kontakt z okoljem ter na kakšen način ga 

prekinja (Žorž, 2001a). V času terapije skušajo vzpostaviti in vzdrževati kontinuiran tok 

zavedanja pri posamezniku. Kontinuiran tok zavedanja je proces, v katerem se posameznik 

zaveda svojih doživljanj ‘tu in zdaj’ (Lamovec, 1995). S tem ko je posameznik v stiku s 

samim seboj in svojimi potrebami, omogoča sebi dostop do svojih nezaključenih likov. 

 

V kontinuiranem toku zavedanja se lahko poslužujemo tudi metode eksperimentiranja. V tej 

metodi terapevt poskrbi za varen prostor, v katerem lahko posameznik eksperimentira skozi 

kreativne medije. S tem omogoči posamezniku dostop do delov samega sebe, ki so lahko tudi 

potlačeni. Bolj ko se posameznik zave vseh delov sebe, bolj kreira celostno podobo samega 

sebe in bolj ima dostop do nezaključenih likov ter večjo možnost, da te like zaključi 

(Lamovec, 1995). 
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Kaj vse je vplivalo na oblikovanje gestalt terapije, bomo spoznali skozi njene izvore. 

 

Izvori gestalt terapije 

 

Gestalt terapija je rezultat dogajanj časa, v katerem je živel in deloval psihoterapevt Perls, ki 

je zaslužen za razvoj gestaltizma. Perls je namreč združil spoznanja časa, v katerem je živel v 

terapevtski model, ki ga oblikujejo odprtost, prožnost in ustvarjalnost – odlike, ki so temelji 

gestalt terapije (Ščuka, 2002). 

 

Perls in njegova žena Laura sta gestalt terapijo razvila pod in z vplivom slednjih ved in teorij 

(Lamovec, 1995; Yontef, 1993): 

 Teorije in elementi gestalt psihologije 

-teorija zaznavanja 

-organizmično samouravnavanje (Kurt Goldstein) 

-teorija polja (Kurt Lewin) 

 Odstopanja od psihoanalize 

-Namesto vzroka in vsebine iz preteklosti je poudarek na procesu, ki poteka v 

sedanjosti (‘zakaj’ je zamenjan s ‘kako’), saj je preteklost vsebovana v sedanjosti. 

-Namesto odmaknjenosti terapevta je terapevtski pristop topel in neposreden. 

-Terapevt ne interpretira, ampak opazuje, klient pa ima aktivno vlogo pri ustvarjanju 

pomena o tem, kar doživlja. 

-Daje se prednost izkustvu »pokaži mi« namesto Freudovega »povej mi«. 

 Reichov karakterni oklep 

-Potlačene impulze, ki jih okolje ne odobrava, sprožijo kronične mišične napetosti, 

tako imenovani karakterni oklep, ki ovira organizmično samouravnavanje. 

 Holizem (Jan Smuts) 

-Človekovo telo, čustva in razum niso obravnavani ločeno – celosten pristop k 

posamezniku. 

 Eksistencializem 

-Poudarek na svobodi izbire in odgovornosti, ki jo ima človek v svojem življenju. 

Posameznik je tisti, ki je ustvarjalec svojih teženj, čustev in dejanj.  

-Dolžnost do prevzema odgovornosti (tudi za tiste vidike vedenja, doživljanja, ki so 

izrinjene iz zavesti). 

 Fenomenologija 
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-Kontinuumom zavedanja 

-Pozornost je usmerjena na to, kar nam naša čutila sporočajo in na prepoznavanju, 

katera vnaprejšnja mnenja, interpretacije, predsodke, prepričanja vnašamo v situacijo. 

-Razlikovanje med tem, kar zaznavamo in kar domnevamo. 

 Humanizem 

-Poudarek na osebnostni rasti posameznika 

 

Gestalt terapija danes 

 

Gestalt terapija se danes uveljavlja tudi izven ozkih terapevtskih okvirov. Bolj kot terapija se 

uveljavlja naziv gestalt pristop, ki nakazuje na širše možnosti njene uporabe. Možne so 

kombinacije z drugimi tehnikami, kot npr. meditacija, psihodrama, vodena domišljija, 

sproščanje itd. Uspešno jo lahko uporabljamo tudi socialni pedagogi, socialni delavci, 

vzgojitelji, učitelji, organizatorji ipd. Vsi, ki bi radi vzpostavili kvaliteten stik z ljudmi. Deluje 

na področjih spodbujanja ustvarjalnosti pri posameznikih, osvetlitvi odnosov z drugimi, 

reševanju trenutnih kriz in konfliktov ipd. (Lamovec, 1995). 

 

Kontakt 

 

V tem poglavju se bomo posvetili pomenu kontakta kot središčnemu pojmu v gestalt terapiji. 

V nadaljevanju bomo govorili o procesu organizmičnega samouravnavanja in kako vplivajo 

nezaključeni gestalti na težnjo po vzdrževanju ravnotežja med organizmom in okoljem. 

 

»Kontakt je najbolj preprosta in prva realnost.« (Perls, Hefferline in Goodman, 1994, str. 

227).  

 

Naše preživetje in rast sta odvisna od kontakta z okoljem. Le v kontaktu z okoljem lahko 

zadovoljujemo svoje potrebe. To lahko počnemo uspešno ali ne, odvisno od tega, kako 

doživljamo svoje potrebe ter kakšne možnosti imamo v okolju, da jih zadovoljimo.  

 

»Kontakt je več kot vsota vseh možnih funkcij. Dober kontakt ne zagotavljajo le videnje in 

slišanje, temveč ga bolj določa, kako nekdo vidi in sliši.» (Polster in Polster, 1973, v Kotnik, 

2003,  str. 97). 
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»V kontaktu z okoljem se v človeku začne porajati doživljanje,« preko katerega se človek 

zave samega sebe kot svojega okolja. Z razlikovanjem doživljanj človek artikulira svoje 

potrebe in išče najboljše možnosti za njihovo zadovoljitev. Z zadovoljitvijo teh potreb pa 

vzpostavi ponovno ravnotežje v organizmu (Flajs, 2011). Če pomočimo prst v mrzlo vodo, se 

zavedamo prsta kot dela sebe in mrzle vode kot del okolja. Mrzlo vodo lahko doživimo kot 

prijetno ali ne; lahko nas spomni na morje, lahko nam zbudi žejo ipd.  

 

Organizmično samouravnavanje 

 

Organizem je tisti del osebnosti kot celote, ki vključuje biološke in psihološke strukture, 

funkcije in procese. Primarna funkcija organizma je v tem, da regulira notranje potrebe osebe 

in v interakciji z okoljem, zadovoljuje te potrebe. Produkt interakcije med zaznanimi 

potrebami (ne vedno jasnimi in ne vedno zavestnimi) in zaznavanjem možnosti, ki jih nudi 

okolje za njihovo zadovoljitev, je tisto, kar organizem v danem trenutku počne (Žorž, 2001a). 

 

Samouravnavanje je proces, značilen za življenjska dogajanja živih sistemov in omogoča 

vzdrževanja ravnovesja znotraj telesa in tudi ravnovesja z okoljem. Organizem in okolje sta 

nenehno v kontaktu, pri tem pa delujeta drug na drugega. Ta odnos, ki se uravnava sam po 

sebi, pa poimenujemo organizmično samouravnavanje. Gestalt se zavzema, da 

samouravnavanje vzpostavimo tudi na zavestni ravni (Lamovec, 1999).  

 

Poglejmo si, kako lahko na primeru hranjenja poteka organizmično samouravnavanje brez 

motenj. Kadar se poruši notranje organizmično ravnotežje (npr. pomanjkanje hrane), 

organizem to motnjo zazna in jo prepozna kot potrebo (lakota). Potreba, ki je največja v 

danem trenutku, tvori lik. 

 

Pri zdravem organizmu je lik jasen, izrazit, enovit, dobro diferenciran od ozadja in energetsko 

podprt za to, da se lahko razreši. Samo tisto, kar pritegne pozornost celotnega organizma v 

danem trenutku, se lahko razvije v popoln gestalt. Lačen človek bo zaznal lakoto – misli o 

hrani in kako priti do nje, bodo izrinile vse ostale. S povišanim delovanjem simpatikusa bo 

posameznik usmeril svojo aktivnost v zadovoljitev te potrebe tudi telesno. Vstopil bo v 

kontakt z okoljem in izbral najboljši način, da zadovolji to potrebo. S tem, ko bo izbral in 

pojedel, bo potešil svojo potrebo. Z zadovoljeno potrebo se vzpostavi ravnotežje, kar pa ne 

pomeni mirovanja. Takrat lahko vstopi v ospredje druga potreba in postane lik (Žorž, 1997).  
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Ta proces oblikovanja in razgradnje gestalta, ki lahko predstavlja tudi komunikacijo, Ginger 

po Goodmanu (Žorž, 1997, str. 21) skrči v štiri faze: 

●     predkontakt (faza zaznavanja in zavedanja potrebe, potreba postane lik), 

●    faza kontakta,  »contacting«  (faza stopanja v kontakt z okoljem, kontakt tu ni pasivno 

stanje, ampak dejavnost; liki postanejo sedaj možnosti v okolju), 

●    polni kontakt, »plein contact« (faza, ko se meja med organizmom in okoljem začasno 

zabriše, odpre; faza konfluence, ki omogoča, da organizem sprejme nekaj iz okolja), 

●    postkontakt,  umik,  »retrait« (faza, ko »self« spet »zapre« mejo, ko se sprejeta snov 

predela, asimilira. Če gre za hrano, je to faza prebave in presnove, če gre za neka stališča, 

informacije ..., je to faza predelave, usklajevanja s preteklimi izkušnjami, dograjevanje teh 

izkušenj …). 

 

Identifikaciji z gestalti/liki, ki celostno angažirajo organizem, pravimo ego (Žorž, 1997). Ego 

ima lahko pozitivno ali negativno vlogo pri komunikaciji z okoljem ter organizmični 

samoregulaciji. Kadar je ego skladen s potrebami organizma in možnostmi ter omejitvami v 

okolju, pomaga pri komunikaciji z okoljem. Iz okolja izbere in asimilira tisto, kar potrebuje za 

rast in je zanj pomembno, ostalo zavrže (prav tam). Kadar pa je ego sistem napačnih 

poistovetenj in identifikacij, pa predstavlja motnjo. Tak ego je šibek, saj se poistoveti le z 

enim delom osebnosti, organizma in njegovih potreb ter z zanikanjem drugih (prav tam). 

 

Perls ne priznava pomembne vloge hierarhiji potreb, tako kot na primer Maslow. Lik je v 

vsakem trenutku tista potreba, ki je prav v tistem trenutku za organizem najpomembnejša in 

ne tista, ki je po neki absolutni hierarhiji najbolj pomembna (Yontef, 1993). Če je za osebo 

bolj pomembno, da dokonča svoje delo in je to njegov glavni lik v trenutku, bo lakoto potešil 

kasneje. Če  pa  bi  posameznik  nenehno pri delu odlašal s to potrebo, bi jo zamenjal z neko 

drugo ali pa popolnoma zgubil stik s to potrebo. Kadar potreba postane potlačena in 

nezavedna, jo posameznik ne more zadovoljiti. Nezadovoljene potrebe pa se nam kažejo kot 

nezaključeni liki. 

 

Nezaključeni gestalti 

 

»Nerazrešen problem je kot nepopoln lik, nezaključen gestalt, ki teži k temu, da bi ga 

razrešili, zaključili in zaprli.« (Žorž, 1997, str. 18). 
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V času odraščanja nam je bilo velikokrat onemogočeno zaključiti svoje gestalte. Kako se je 

otrok prilagodil okolju, je bilo dosti pogojeno s tem, na kakšen način so njegovi starši 

omejevali izraz določenih impulzov, čustev in potreb. Kadar posamezniku okolje ni nudilo 

ustreznih možnosti, da zadovolji svoje potrebe, in so pritiski iz okolja prevladali 

samouravnavanje organizma, se je zavrta energija pri posamezniku preusmerila navznoter in 

povzročila napetosti. Te napetosti so posamezniku onemogočile zadovoljitev njegovih potreb. 

Da bi posameznik prešel te napetosti, se začne enostransko prilagajati okolju in razvijati 

obrambne mehanizme. Enostransko prilagajanje omeji videnje rešitev in možnosti svobodne 

izbire (Lamovec, 1999). 

Jakelić B. (2014) meni, da tudi kot odrasli velikokrat emotivno obtičimo v ozki perspektivi 

otroka. Predvsem ker nismo v stiku s tem, da so se okoliščine spremenile, da imamo sedaj 

širše polje izbire in da lahko drugače reagiramo. V tej ozki perspektivi nezavedno privlačimo 

ljudi in situacije, podobne tistim iz našega otroštva, z upanjem, da bo tokrat drugače. Na 

primer posameznik, ki odraste v nasilni družini, lahko najde partnerja, ki je nasilen, misleč da 

bo tokrat drugače. Velik del naše energije je nezavedno usmerjen k potrebi po njihovemu 

razreševanju. Kot smo že omenili, naravno težimo k temu, da zaključimo gestalt. 

 

Problem se pojavi, ker se na nove situacije mehansko in nezavedno odzivamo na star način. 

Sebe in druge doživljamo skozi svoje prejšnje upe, pričakovanja in razočaranja. Na tak način 

se sami obnašamo in interpretiramo obnašanja drugih. S tem pa lahko potrdimo zaključke in 

odločitve, ki smo jih naredili že v preteklosti (prav tam). 

 

S tem, ko posegamo v svoj organizmični tok samouravnavanja, motimo naš kontakt z 

okoljem. Če neke težnje organizma trajno zavračamo ali nismo sploh pozorni nanje, jih 

 puščamo v ozadju. Kot nezaključeni gestalti bodo ti nenehno želeli priti v ospredje. Pri tem 

bomo uporabljali dodatno energijo, da jih tam zadržimo (Lamovec, 1995). 

 

Hallova (prav tam) opisuje moten organizmični pretok v osmih stopnjah. Novi potrebi, ki jo 

posameznik trenutno zazna, se priključijo stare nezaključene potrebe. Vsaka od njih želi priti 

iz ozadja v ospredje in tvoriti lik. Pozornost organizma je pri tem razcepljena na različne 

 potrebe. S tem ko energijo porabljamo zato, da obdržimo v ozadju stare nezaključene 

potrebe, ne moremo podpreti novega lika, zato je ta oslabljen in nejasen. V osebi pogosto 

prevlada stara potreba, trenutne potrebe organizma so potisnjene v ozadje. Namesto 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta      Adriana Vučković:; diplomsko delo 

-28- 

aktiviranja telesa, vzburjenja, se pojavita anksioznost in tesnoba. Z mankom energije se oseba 

izogiba navezovanju kontakta z okoljem, kar vodi v večje nezadovoljstvo. Namesto da 

preizkusi nove načine zadovoljitve potrebe, izbere stare, položaju neustrezne oblike 

obnašanja, ki so pod močnim vplivom obrambnih mehanizmov. Poleg tega, da oseba ne 

zadovolji novih oz. starih potreb, si veča zalogo nedokončanih gestaltov. 

 

Kontakt je proces, ki se odvija na kontaktni meji med organizmom in okoljem. Pomembno je, 

da se začnemo zavedati, kaj počnemo na kontaktni meji. To zavedanje nam omogoči 

razumevanje lastnih obrambnih mehanizmov in spreminjanja svojega vedenja oz. zadovoljitev 

naših potreb. 

 

V nadaljevanju opisujem funkcijo kontaktne meje ter fenomenov, ki se pojavljajo na tej meji 

in nam onemogočajo imeti pristen kontakt s seboj ter z okoljem. 

 

Kontaktna meja ter fenomeni na kontaktni meji 

»‘Selfa’ se ne da razumeti drugače kot skozi polje, prav tako kot se dneva ne da razumeti 

drugače kot preko kontrasta z nočjo /…/ ‘self’ najdemo v kontrastu z drugostjo. Med selfom in 

drugim je meja in ta meja je bistvo psihologije.» (Perls, 1978/1957, v Phillipson, 1996). 

 

Meja ščiti našo individualnost, obenem pa je sredstvo stika z okoljem, brez katerega ne bi 

preživeli (Žorž, 1997). 

 

Za rast mora biti kontaktna meja dovolj prepustna, da dovoljuje asimilacijo novega, in dovolj 

zaprta, da ne prepušča, kar je »toksičnega». Meje so lahko preveč prepustne ali rigidne, kar 

onemogoča rast in ustrezno zadovoljitev potreb (Yontef, 1993).   

 

Postavljanje mej je proces, ki se ga začnemo učiti že kot otroci. Vendar, v kontekstu naše 

družbe, že kot otroci nismo spodbujeni k temu, da postavljamo svoje meje. Oziroma je ta 

proces postavljanja mej moten. Motnje na meji onemogočajo, da ozavestimo svoje potrebe oz. 

da jih ozavestimo na ustrezen način. To prekinjeno zavedanje nekateri enačijo z obrambnimi 

mehanizmi, ki jih opisujem v nadaljevanju. 

 

Fenomeni na kontaktni meji ali obrambni mehanizmi 
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V vseh psihoanalitičnih šolah se srečujemo s pojmom obrambnih mehanizmov. Ti se 

velikokrat ločujejo po pojmovanju vlog in pomena, ki so jim pripisani. V gestalt terapiji 

prevladuje mnenje, da obrambni mehanizmi niso nekaj slabega, negativnega sami na sebi. So 

način, s katerim ego ohranja svojo identiteto. Oseba jih razvije, da bi se zaščitila pred nečim, 

za kar meni, bi po njegovih/njenih predstavah, imelo zanj/o še težje posledice (Žorž, 1997). 

 

»Obrambni mehanizmi so del osebnosti, kot so del osebnosti impulzi, ki jih ti skušajo 

zavreti.« (Lamovec, 1995, str. 22). Pomembno je, da te nasprotujoče dele osebnosti 

prepoznamo, izostrimo zavedanje o njih, se z vsakim od njih poistovetimo ter jih pripeljemo v 

sintezo. Kadar je ena stran osebnosti nedejavna ali potisnjena v nedejavnost, do kontakta ne 

more priti, s tem pa tudi ne do razrešitve konflikta. Pri poistovetenju z impulzi lahko pride 

velikokrat do močnega izbruha tistega dela osebnosti, ki je bil prej potlačen. Cilj gestalt 

terapije ni v odstranitvi obrambnih mehanizmov, temveč je cilj, da z osredotočenostjo nanje 

posameznik asimilira njihove pozitivne in negativne vidike v novo celoto, ki postanejo 

zavestni del njegove osebnosti (Lamovec, 1995). 

 

Obrambni mehanizmi preprečujejo ali zmanjšujejo kontakt z okoljem ter s samim seboj 

(Lamovec, 1995). S tem, ko nam je onemogočeno občutenje in izražanje določenih čustev in 

impulzov, oviramo naše organizmično samouravnavanje ter zadovoljevanje potreb. Prav tako 

nam njihova pogosta uporaba otežuje imeti zdrave medosebne kontakte. 

 

Obrambni mehanizem pa je lahko tudi podpora za kontakt, kadar se posameznik zaveda, kako 

prekinja kontakt in si to prekinitev izbere (Yontef, 1993). To se lahko zgodi, kadar 

posameznik meni, da je izbrano vedenje v določenem primeru bolje zanj ter pri tem sprejema 

polno odgovornost. Kot primer: oseba, ki je izgubila partnerja, si izbere, da si naloži ogromno 

dela, ker meni, da ji bo to vedenje trenutno najbolj pomagalo pri soočanju z izgubo. Obenem 

se zaveda, da uporablja obrambni mehanizem (desenzibilizacijo), vendar ji to omogoča, da se 

ohrani. Kasneje, ko pri sebi oceni, da je primeren čas, se lahko lažje sooči z izgubo. 

 

V gestalt terapiji ni enotnega mnenja o številu obrambnih mehanizmov. Perls opisuje štiri 

osnovne obrambne mehanizme kot motnje meja. Ti so introjekcija, projekcija, retrofleksija in 

konfluenca, ki jih opisujem v nadaljevanju. Drugi avtorji dodajo še egotizem, desenzitivacijo 

in defleksijo. 
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Introjekcija 

 

Perls  opredeli  introjekcijo  kot  mehanizem,  s  katerim  posameznik  sprejema  vase  merila, 

stališča, vedenjske vzorce in načine mišljenja, ki v resnici niso njegovi, ki jih ni predelal, ki so 

mu v resnici še vedno tuji. To pomeni, da introjektivec mejo med jaz in nejaz pomakne tako 

globoko vase, da mu od samega sebe praktično nič več ne ostane (Žorž, 1997, str. 24). 

 

Otroci pri zadovoljevanju svojih potreb brez preverjanja in asimilacije prejemajo, kar jim 

okolica ponuja. Kadar se ta proces nekritičnega sprejemanja stališč, pravil, načinov 

razmišljanja pomembnih drugih in okolja nadaljuje, jih posameznik nepredelane sprejema 

vase, kjer ostanejo kot tujki. Mnogi odrasli na teh introjeciranih obrazcih temeljijo svoje 

mišljenje, obnašanje, prepričanje, ne da bi se vprašali, koliko še verjamejo v njih (Jakelić, 

2014). Težnja po oklepanju starih navad in odnosov je oblika fiksacij, ki je sestavni del 

introjekcij (Lamovec, 1995). 

 

Perls primerja proces introjekcije s hranjenjem (Yontef, 1993). Če posameznik pogoltne celo 

zrno koruze, ne da bi ga pred tem okusil, prežvečil, razgradil, mu dal novo obliko, ki bo 

omogočilo organizmu, da izčrpa zase hranilne snovi in izloči tiste, ki niso dobre zanj, se bo ta 

kot tujek gibal v nas, dokler ga v nespremenjeni obliki ne izločimo. Pri tem organizem ne 

dobi hranljivih snovi in ne bo imel zase nikakršne koristi od tega zrna, saj ga ne bomo sprejeli 

kot del sebe. Tako je tudi s psihično asimilacijo. Da bi vsa stališča, pravila, norme, ki 

prihajajo od zunaj, vzeli za svoja, jih moramo razgraditi, premleti, zmešati s svojimi že 

vzpostavljenimi merili, normami, trenutnimi potrebami, da lahko postanejo del nas. Kadar 

nam to uspe, postanemo oseba, ki se sama sebe in svojih procesov bolj zaveda, potem ko 

diskriminiramo tisto, kar je »naše» (mi sami), od tistega, kar ni. Takšen proces je tudi osnovni 

metodični okvir gestalt terapije. Brez tega procesa ostajajo stališča, pravila, norme itd. v nas 

kot tujki. Mehanizem introjekcije je predpogoj za razvoj mehanizma projekcije. 

 

Projekcija 

 

Obraten proces od introjekcije je projekcija. Projekcija je obrambni »mehanizem, s pomočjo 

katerega posameznik pripiše drugim (projicira v druge) vse tiste svoje želje, hotenja, misli, ki 

jih označuje za negativne, nesprejemljive, škodljive. S tem dejansko odgovornost za vsa 

dogajanja v sebi preusmeri na druge, na okolje» (Žorž, 1997, str. 25). 
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Posameznik se najprej začne zavedati impulza, ki ga ne odobrava, in nato začne zavirati 

njegovo izražanje tako, da ga pripiše okolju. Vedno bolj je prepričan, da ta impulz goji nekdo 

drug in ga usmerja nanj. Na primer, najrazličnejši predsodki so sredstva projekcije (Lamovec, 

1995). 

 

Kadar lastnosti in čustva niso prepoznana kot lastna, lahko v gestalt terapiji uporabimo 

tehniko vživljanja, v kateri se postane tista oseba, na katero se projicira (igra vlog) (prav tam). 

Skozi spoznavanje sebe lahko druge začnemo gledati v bolj realni luči. 

 

Projekcija nima vedno negativne konotacije, še posebej kadar je uporabljena kot zavesten 

proces. Zmožnost projekcije nam omogoča, da se lahko približamo doživljanju drugega. 

Umetniško izražanje, predvidevanje ravnanja drugih, predvidevanje življenjskih situacij so na 

primer koristne in zdrave oblike projekcije, saj so pod zavestno kontrolo (Žorž, 1997). 

 

Retrofleksija 

 

Pri mehanizmu retrofleksije gre za preusmeritev energije namesto navzven, da bi posameznik 

lahko zadovoljil svoje želje in nagnjenja, navznoter proti samemu sebi. Kar bi želel storiti 

drugim, počne sebi (Žorž, 1997). 

 

Pogosto se razvije pri ljudeh, ki so živeli v represivnem okolju. Otrok v strahu pred kaznijo 

opusti poskuse dejavno vplivati na okolje. Okolje prevlada potrebo otrokovega organizma in 

otrok mora uporabiti večino svoje energije, da te prepovedane impulze zadrži. Ta zavrta 

težnja se ne more izraziti in se posledično razcepi. En del še vedno stremi k zadovoljitvi 

težnje, drugi del pa se obrne proti njej, da bi zadržal njen izraz. Organizem pri tem razvije 

kronične mišične napetosti, ki vzdržujejo retrofleksijo in preprečujejo izmenjavo med 

organizmom in okoljem ter zmanjšujejo občutljivost tako za tesnobo kot za občutke ugodja. 

Čez čas posameznik teh kroničnih napetosti sploh ne čuti več (Lamovec, 1995). 

 

Velikopsihosomatičnih  obolenj  je  povezanih  z  mehanizmom  retrofleksije.  Na  primer, 

 posamezniki velikokrat ščitijo druge pred svojo jezo. Le to usmerijo nase skozi različna 

avtodestruktivna vedenja in pri tem ne pokažejo, kar zares občutijo. Ali posamezniki ravnajo 

tako, da so do drugih zelo empatični in ljubeznivi. V resnici si to empatijo in ljubezen želijo 
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zase in upajo, da jim bo povrnjeno z enako mero. Od okolice iščejo tisto, česar sami sebi ne 

nudijo (Lamovec, 1995). 

 

Konfluenca 

 

Lamovec (v Žorž, 1997) prevede ta obrambni mehanizem v zlitje. Gre za poseben pojav, pri 

katerem se meja med posameznikom in okoljem (drugimi) zabriše. Posameznik izgubi 

občutek za to mejo in se obnaša, kot da meje ni. Gre za težnjo po zabrisanosti razlik med 

seboj in drugimi. 

 

Primer konfluence lahko opazimo pri partnerskem odnosu. Zanj je značilen je neizrečen 

dogovor, da se ne bodo razlikovali v obnašanju, pričakovanjih ipd. Da se ohrani ta partnerska 

zlitost, se za ceno malega števila konfliktov vsak odpove svojemu delu individualnosti. Ta 

proces je lahko nezaveden, tako kot je nezavedno naraščanje nezadovoljstva. Vsak poskus 

individualnega obnašanja posameznika spremljajo veliki občutki krivde ter izrečene oz. 

večkrat neizrečene zamere pri ostalih (Lamovec, 1995). 

 

Zdrave oblike konfluence, torej zabrisanih mej, se kažejo v primerih nesreč, naravnih 

katastrof, ritualov, ko ljudje stopijo skupaj in se posameznik zavedno poistoveti s skupino. 

Zabrisane meje omogočijo večjo varnost in povezanost (Žorž, 1997).  

 

Lahko omenimo še fenomen DEFLEKSIJE. 

 

Nekateri se izogibajo kontaktu z obračanjem pozornosti na druge teme, pretiranim 

govorjenjem, s humorjem, ljubečim nasmeškom, namesto da bi sebe in svoja občutja jasno 

pokazali, izogibanju stika z očmi, uporaba milih izrazov ipd. Sami ne dobivajo tega, kar bi 

želeli v odnosih, obenem pa malo vlagajo vanje. V intimnih odnosih lahko to obnašanje vodi 

do občutka pomanjkanja komunikacije, praznote, nerazumevanja, neobčutljivosti ... Pri 

psevdokontaktu, ki je primer defleksije, obrambni mehanizmi delujejo na dveh ravneh, prvi je 

izogibanje kontaktu, drugi pa zanikanje izogibanja (Lamovec, 1995). 

 

Introjekcija, projekcija, retrofleksija, konfluenca in defleksija niso edini obrambni mehanizmi, 

ki vplivajo na kontakt. 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta      Adriana Vučković:; diplomsko delo 

-33- 

Kot smo omenili, imajo lahko obrambni mehanizmi ne samo negativno, ampak tudi pozitivno 

vlogo v interakciji posameznika z okoljem – pozitivna vloga je mogoča le, kadar se 

posameznik zaveda mehanizma in ga zavestno izbere. 

 

Določena ravnanja klienta, ki so v drugih psihoanalitičnih šolah lahko označena kot srž 

problema, gestalt uporabi kot osnovo za eksperimentiranje. Vsako ravnanje posameznika je 

absolutno veljavno, resnično in enako pomembno kot katero koli drugo ravnanje; in to 

ravnanje je lastna izbira posameznika v danem trenutku. Namesto vprašanja, zakaj nekdo 

ravna na nek način, in iskanja možnih vzrokov v preteklosti se v gestaltu fokus usmeri na 

vprašanje, kako posameznik to počne. S tem se odprejo tudi možnosti za eksperimentiranja, ki 

jih navajam v naslednjem poglavju o načinu dela v gestalt terapiji. 

 

Način dela v gestalt terapiji 

 

V tem poglavju opisujem fenomenološke vidike načina dela v gestalt terapiji. Posebno 

pozornost namenim tudi cilju terapije, ki je vzpostavljanje kontinuiranega zavedanja pri 

posamezniku, sprejemanje sebe in svojih delov bolj celostno prek različnih eksperimentov, ki 

se jih poslužujemo v gestalt terapiji. 

 

Gestalt terapija se lahko izvaja individualno ali v skupini.  

 

Polster meni, da terapevt že pri delu s posameznikom izvaja neke vrste skupinsko terapijo 

(Žorž, 2001b). Posamezniku omogoči odkritje različnih delov svojih podosebnosti, mu 

omogoči, da se z njimi identificira in da se le-ti deli tudi izrazijo – vsak del sam zase in pa 

tudi vsak del kot del celote. Izziv za posameznika leži v tem, da doživi celovitost in enovitost 

svoje osebnosti ob zavedanju in sprejemanju svoje notranje raznolikosti (prav tam).  

 

Lamovec (1995) skupinsko terapijo v gestalt terapiji označi kot delo s posameznikom v 

skupini. Oseba, s katero terapevt dela, ima za določen čas osrednjo vlogo in postane lik. 

Medtem ko se ta osredotoča na lastna dogajanja in jim sledi, ostali v skupini tvorijo ozadje. 

 Svoja opažanja in doživljanja po končanem delu delijo s posameznikom. Skupina služi kot 

predstavnik zunanjega sveta in nam skozi opazovanja drugih omogoča posredno učenje. 
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Beaumont (v Žorž, 2000) meni, da terapevtsko situacijo določa medsebojno sovplivanje 

terapevta in klienta v polju, ki ga tvorita. To skupno polje ni seštevek dveh posameznih polj, 

temveč nova kvaliteta, ki jo poimenuje kot ‘soustvarjalna resničnost’. 

 

Skozi primer plesnega para nam Parlett omogoči lažje razumevanje te nove kvalitete. Vsak od 

plesalcev ima svojo osebnost, plesne izkušnje, želje, predstave. Novo polje, kvaliteto določajo 

obema znani elementi, kot so glasba, prostor, čas, oziroma elementi, ki so v danem trenutku 

prisotni pri obeh. Pri individualni osebi pa lahko gre za stališča, pričakovanja, predpostavke, 

izkušnje, prenesene iz preteklosti, ali fantazije, strahove, pričakovanja, prenesena iz 

prihodnosti. V primeru, da plesalec predpostavlja, da ga soplesalka podcenjuje, bo plesal, kot 

da plesalka to počne. Ta njegova predpostavka bo pomemben element polja, pa čeprav je 

prisotna le v domišljiji plesalca (Žorž, 2000). 

 

To se dogaja tudi v terapevtski situaciji, ki jo tvorita terapevt in klient. Terapevt je 

soudeleženec v dogajanju, ni le objektiven opazovalec. Kar se dogaja v polju, sproži tudi pri 

terapevtu zavestna in izvenzavestna dogajanja. Za razliko od klienta se svojih notranjih 

procesov terapevt zaveda. Terapevt je nenehno pozoren na lasten način kontaktiranja s 

klientom. Obenem pozornost namenja klientovemu procesu kontaktiranja in načinu, kako jih 

le-ta prekinja in uravnava (Žorž, 2000). 

 

Terapevt v gestalt terapiji ni ekspert za drugega, temveč prevzame vlogo klientovega 

strokovnega delavca. S svojim znanjem, veščinami, pristnostjo ter avtentičnostjo omogoča 

nove izkušnje kontakta klientu kot sebi. Preko njih se klient zave, kako prekinja lasten kontakt 

in začne razvijati nove možnosti kontaktiranja (Flajs, 2011). 

 

Vse to lahko klient izkusi zaradi varnosti, ki jo ima v terapevtski situaciji. Kvaliteten odnos 

med njima je posledica načel, ki se jih gestalt terapevt drži: spoštovanja posameznikove 

edinstvenosti, sprejemanje posameznika brez obsojanja in kritik, nudenje opore in 

 opogumljanja, želja po razumevanju posameznika. 

 

Fenomenološki pristop  
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Fenomenološki pristop v gestalt terapiji poudarja specifičnost vsakega posameznika in 

njegovega doživljanja sveta. Vsaka oseba in njena delovanja v polju so edinstvena, posebna, 

neponovljiva in zahtevajo poseben pristop terapevta (Žorž, 2000). 

 

Gestalt terapevtu je pomembno razumeti doživljanja posameznika z njegovega zornega kota. 

Predvsem kako posameznik doživlja dogodke ter kakšen pomen pripisuje tem dogodkom. 

Tako pušča posameznika, da ima aktivno vlogo pri soustvarjanju pomena. 

 

Pomembno je, da terapevt sledi klientu in tvorbi njegovih likov, brez vnaprejšnjih prepričanj, 

mnenj in interpretacij. Pozoren je na tisto, kar se kaže kot očitno v vsakem trenutku. V gestalt 

terapiji Polster to poimenuje s stavkom, ki se glasi: »Kar je, je – in ena stvar sledi k drugi.« 

(Phillipson, 1996) Terapevt sledi dogajanju in klientu opiše, kar vidi, opaža in je očitno (na 

primer: oseba govori o svoji materi, pri tem pa začne tresti z nogo. Terapevt lahko to opazko 

podeli s klientom: »Opažam, da ste začeli tresti z nogo.«), pri tem tega dejanja ne interpretira. 

To daje možnost pacientu, da naredi lastne povezave. Posameznik se uči in ozavešča skozi 

lastne izkušnje. Pri tem je aktiven. Vprašanje klienta »Ali ste živčni?« bi na primer že omejilo 

možnosti za povezovanja, ki jih ta opazka lahko sproži pri klientu. 

 

»V gestalt terapiji se začnemo učiti in prepoznavati, katera vnaprejšnja mnenja vnašamo v 

situacijo in katera postavljamo v oklepaj, ter se tako približamo sposobnosti, kako stopiti v 

neposreden odnos z okoljem.» (Phillipson, 1996) Tudi v govoru se učimo razlikovati med 

tem, kar zaznavamo, kar občutimo, kar mislimo ter kar domnevamo. S tem pa imamo 

možnost videti, kako nas lahko napačna domnevanja omejujejo. 

 

V naslednji točki bomo govorili o zavedanju, kako prekinjamo zavedanje, ter o konceptu 

»tukaj in zdaj«, brez katerega zavedanje sploh ne obstaja. 

 

Zavedanje 

 

»Zavedanje je oblika doživljanja. Gre za proces pozornega kontakta z najpomembnejšim 

dogodkom v polju organizem/okolje s polno senzomotorično, čustveno, kognitivno in 

energetsko oporo.» (Yontef, 1993, v Kotnik, 2003, str. 109) Kadar kontinuirano zavedanje ni 

moteno, dobimo vpogled oz. pridemo do »Aha» momenta. V tem trenutku vidimo novo 
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smiselno celoto ter razumemo različne elemente v polju kot očitno enost. Zavedanje je samo 

na sebi integracija problema (prav tam).                                                                       

 

Kontinuiranemu toku zavedanja se izmikamo, kadar začnemo miselno razčlenjevati svoje 

doživljanje med tem, ko doživljamo. Mišljenje in neposredno doživljanje ne moreta potekati 

istočasno. Naravna človekova težnja je, da osmišljamo in analiziramo doživljanje. Če kar 

doživljamo, sproti analiziramo in osmišljamo, zmanjšamo izrazitost doživljanja, zato je bolje, 

da to počnemo, ko je doživetje že mimo (Lamovec, 1995). Posameznik se lahko zave, da se 

začenja izmikati svojemu doživljanju z analiziranjem v trenutku, ko začne analizirati. Todd 

Burley označi takšno zavedanje kot polno zavedanje, gre za »neposredno vedenje o nečem, 

kar počnem, v trenutku, ko to počnem« (v Flajs, 2011). 

 

Zavedanje pri posamezniku poteka na treh področjih. Lahko se zavedamo tega, kar je zunaj 

nas preko naših pet čutil (zavedam se, da dežuje), tega, kar je v našem telesu (zavedam se, da 

mi srce močneje bije). Obe obliki zavedanja potekata v sedanjosti. Pri vmesnem zavedanju pa 

nas pogosto fantazije prestavijo v prihodnost ali preteklost.  

 

Vmesna cona je tista, ki nam onemogoča, da smo v stiku z realnostjo, ki je zunaj nas – s 

svetom – ali v nas – z našo avtentičnostjo. Vmesni del nas lahko ustavlja v adekvatnem 

funkcioniranju, še posebej če je ta poln katastrofalnih pričakovanj, fantazij, strahov (Perls, 

2014). 

 

Naš tok zavesti je obremenjen z mnogimi predstavami, prisilnimi mislimi, ki se vračajo k tej 

ali oni nedokončani situaciji in nas odvračajo od tega, kar se dogaja tukaj in sedaj. 

Posameznik tako ne more biti zares prisoten v katerokoli situaciji. Težko se zave sedanjih 

potreb, kar onemogoča njihovo zadovoljevanje. Občutki nezadovoljstva se pri tem 

stopnjujejo. Torej, če je vmesna cona polna fantazij, se tudi izmikamo kontinuiranemu toku 

zavedanja, saj težko ostajamo v stiku s sedanjostjo (Perls, 2014). 

 

Vzpostavljanje kontinuuma klientovega zavedanja, ki je »samo po sebi zdravilno«, je za 

Perlsa (v Flajs, 2011) cilj gestalt terapije. Meditacija, ki jo poznamo iz vzhoda, se osredotoča 

na izražanje toka zavedanja v tišini in osami. V gestalt terapiji tok zavedanja sedanjega 

doživljanja lahko izražamo neverbalno kot verbalno v medosebni situaciji (prav tam). 
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Lamovec (1995, str. 17) navaja slednje prednosti neposrednega izražanja toka zavedanja: 

 s tem, ko svoje doživljanje izrazimo, ga izostrimo; 

 navzočnost druge osebe povečuje pozornost, hkrati pa daje doživljanju večji pomen; 

 vsebina zavesti je v medsebojni situaciji drugačna in vključuje več prvin medosebnih 

odnosov; 

 medosebna situacija povečuje napetost, ki mobilizira dodatno energijo; 

 terapevt lahko posreduje, če se posameznik umakne iz sedanjosti. 

 

Zavedanje poteka vedno tukaj in sedaj. Vsebina je lahko oddaljena oz. terapevtu tudi neznana. 

Pomembna sta proces in zavedanje, da se sedaj spominjamo oz. sedaj predvidevamo. In ta 

sedaj se nenehno spreminja. Pomembno je, da se zavedamo, da se zdaj spominjamo, 

obžalujemo, čutimo tenzije ipd., v tem primeru preteklost ne obstaja. Prihodnost prav tako ne 

obstaja kot zdaj v obliki fantazij, upov ipd. (Yontef, 1993). S tem ko smo osredotočeni na 

tukaj in zdaj ter eksperimentiramo s predlogi terapevta, aktiviramo nove ustvarjalne 

prilagoditve.  

 

Eksperimentiranje 

 

Skozi eksperimentiranje posameznik vstopa v kontakt s svojim notranjim svetom. Pomembno 

je ustvariti varen prostor, da oseba lahko sprejme svoja doživljanja (tudi tesnobo) in tvega 

drugačna ravnanja (Phillipson, 1996). Namesto ‘pripovedovanja o’ posameznik udejanja 

pripoved, jo doživlja tukaj in sedaj. Razširitev polja omogoča kontakt z nečim novim, pri 

katerem obnavljamo sposobnost identifikacije in alienacije in se ustvarjalno prilagajamo 

(Robine, b. d.). 

 

Za lažje razumevanje bom uporabila primer osebe, ki se v toku terapije spomni na grozljive 

sanje, ki jih je imela v preteklosti. Ker je to prišlo ravno v tem trenutku na plan, gre za lik, ki 

bi ga oseba hote ali nehote rada predelala. Terapevt postane pozoren na »očitno«, medtem ko 

oseba govori o svojih sanjah. Pri tem ji lahko ponudi eksperimente, da se sooči z elementi iz 

sanj neposredno. Na način, da se z njimi identificira in pove zgodbo vsakega od njih (npr. Jaz 

sem hodnik, v meni ... Jaz sem zmečkan papir, ki leži na hodniku ...). Na način, da vzpostavi 

dialog med različnimi elementi iz teh sanj. Sanjam lahko posameznik tudi spremeni konec na 

način, kot bi si ga želel. Ali preizkusi možnost nadaljevanja svojih grozljivih sanj in skozi ta 
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proces pride v stik z nečim novim. V samem procesu je prisotna spontanost, saj posameznik 

sproti ustvarja svoj lik in ga razrešuje. Pri tem se ustvarjalno prilagaja. 

 

S tem, ko posameznik eksperimenta ne zaznava le intelektualno, temveč tudi telesno in 

emocionalno, zaznava in razume sebe globlje in bolj integrirano. Prihaja v kontakt z različnim 

aspekti sebe in svojega notranjega sveta.  

 

Z eksperimentiranjem spoznavam, kako vstopam v odnos z vidiki drugosti (Phillipson, 1996). 

Z drugostjo pri sebi oz. s tistimi elementi pri sebi, ki jih potlačim oz. ne sprejemam kot del 

sebe oz. jih sploh ne poznam. Lahko raziskujem svoja čutila, nagnjenja, lastna funkcioniranja, 

ipd. S tehniko praznega stola lahko vzpostavimo dialog s sprtimi deli osebnosti, različnimi 

deli telesa ipd. In presežemo nasprotujoči odnos ter dosežemo sprejemanje vseh vidikov sebe. 

Prazen stol lahko uporabimo tudi za vzpostavljanje dialoga z osebami, s katerimi nam ga v 

realnosti ne uspe imeti. Igranje drugih prav tako omogoča kontakt z novostjo in nove 

ustvarjalne prilagoditve. 

 

Eksperimenti so lahko različnih vrst (Robine, 1998, v Flajs, 2011): 

 Lahko spodbujamo klienta, da se osredotoči na zavedanje svojega dihanja, določenega 

dela telesa ipd. 

 Lahko raziskujemo temo, ki jo klient načne na posreden način. Terapevt predlaga, da 

klient udejanji prispodobo, ki jo izreče; ojača ali poudari uporabljeno besedo, gib. 

 Lahko simuliramo, 'kaj bi se zgodilo'. Klient raziskuje svoje fantazije, katastrofična 

pričakovanja, nedokončane zafiksirane situacije, ki jih pojmuje kot težavne in 

nemogoče za razreševanje.   

 Lahko raziskujemo različne tipe mej identitete in kontakta: omejitve pri izpostavljanju 

sebe, izražanju, navadah, telesnih občutkih in gibih, vrednotah itd. 

 

Yontef (1993, str. 188) opisuje gestalt terapevta kot osebo, ki predlaga eksperimente in 

omogoča posamezniku, da sam spreminja svojo realnost. Nikoli ne zavzame pozicije tistega 

ki spreminja drugega, tudi če si klient želi, da bi ga terapevt spremenil. Terapevt verjame, da 

ima vsak klient že v sebi en del, ki skuša spremeniti drugega. V gestalt terapiji to 

poimenujemo kot topdog/underdog. 
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V terapiji omogočimo posamezniku skozi poglobljen notranji dialog (Žorž, 2001b), da oseba 

sprejme oba pola kot dela sebe. S tem, da se najprej polno investira v eno vlogo, nato v drugo 

in ju izmenjuje po potrebi. Z namenom, da jima da enakovredno pozicijo, preko katere je 

mogoč konstruktiven dialog. Pri tem bomo tisto, kar je zdravo za nas, asimilirali, toksično pa 

bomo zavrgli. Zgolj zavedanje različnih delov svojih osebnosti, čustev, stališč, povezanih z 

doživljanjem samega sebe in okolja, ni dovolj za vzpostavljanje harmonije. Je pa zanj pogoj. 

Pomembno je, da te dele sprejmemo kot svoje in ne kot tujke. Žalosti, jeze, razočaranj lahko 

ne odobravamo v našem življenju, moramo pa jih sprejeti kot del nas, da lažje vzdržujemo 

ravnotežje oz. homeostazo. 

 

S podobnim načinom dela se srečujemo tudi pri gledališču zatiranih. Pojma topdog/underdog 

iz gestalt terapije v gledališču lahko prenesemo na pojem zatiralec/zatiran, ki se lahko nahaja 

v posamezniku. S kreativnostjo, ki nam pomaga spoznavati svoj notranji svet in nam 

omogoča spremembe, se srečujemo tudi pri gledališču zatiranih. O podobnostih in povezavi 

med gestalt terapijo z gledališčem zatiranih pa razpravljam v naslednjem poglavju. 

 

2.3  Povezava med gledališčem zatiranih in gestalt terapijo 

 

Psihologinja je med poučevanjem občinstva o obvladovanju stresa dvignila kozarec vode. Vsi  

so pričakovali vprašanje, ali je kozarec na pol prazen ali na pol poln. Namesto tega je 

zastavila  

vprašanje, kako težak je kozarec vode. Po ugibanjih občinstva, kakšna bi naj bila masa 

kozarca vode, je odgovorila: »Absolutna teža kozarca ni pomembna. Odvisno je, koliko časa 

držimo kozarec z vodo v roki. Če ga držimo eno minuto, nimamo problemov, če ga držimo eno 

uro, nas bo bolela roka, če ga držimo en dan, bo roka otrpla in paralizirana. Pri tem se teža 

kozarca ne bo spremenila, vendar dlje, ko bomo držali kozarec z vodo v roki, težji bo postal.« 

Nato je nadaljevala: »Stres in skrbi so kot kozarec z vodo. Če nanje pomislimo, se ne zgodi 

nič, če mislimo nanje malo dlje, začnejo boleti, če mislimo nanje cel dan, se počutimo 

paralizirane – nezmožne, da kaj naredimo. Pomembno je, da opustimo naše napetosti, da ne 

nosimo bremena s seboj dan in noč. Pomembno je, da odložimo kozarec!« (Stress and the 

glass of wather, 2013.)  
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Zgodba o kozarcu je prikaz tega, kako se lahko pri svojem delovanju omejujemo. Kadar 

situacij, ki jih doživimo kot konfliktne, ne razrešimo, se nam bodo ponavljale v prihodnosti. 

Del nas bo tako vedno bolj paraliziran (kot roka v zgodbi), kompenzirali ga bomo s pretirano 

uporabo svojih drugih delov (druga roka). Pri tem bo naše delovanje omejeno, prav tako pa bo 

omejeno naše zaznavanje sebe in okolja, v katerem smo. Ta omejenost nam bo onemogočala, 

da spustimo kozarec iz roke.  

 

V gledališču zatiranih se, tako kot v gestalt terapiji, ne ukvarjamo z analizo tega, kdaj in zakaj 

smo začeli držati kozarec. Prvotnega zanimanja ne pritegne vidna motnja (kozarec v roki), 

ampak človek kot celota. Če se ukvarjamo zgolj s kozarcem, do integracije zdravih delov ne 

bo moglo priti. Ukvarjamo se z aktiviranjem ohromljene roke, ki smo jo skozi razvoj 

prenehali uporabljati. Z novo pridobljeno izkušnjo gledališča zatiranih ali gestalt terapije bo 

posameznik pridobil večje zavedanje samega sebe. Oživljal bo svojo roko in nase gledal bolj 

celostno. Stik z zdravim resursom mu bo omogočil, da bo začel opazovati svoj kozarec, način, 

kako ga drži in kako ga doživlja; iskal bo možnosti, kako odložiti kozarec in te možnosti tudi 

preizkušal.  

Posameznik se bo zaradi možnosti eksperimentiranja s svojo realnostjo v podpornem okolju 

začel zavedati svojih moči (svojih rok) in tega, da lahko svoj kozarec odlaga po potrebi.  

 

Gledališče zatiranih in gestalt terapija nam omogočata ta prostor eksperimentiranja, v katerem 

se lahko na novo ustvarjalno prilagajamo. Dana nam je možnost, da se začnemo osvobajati iz 

razmer, ki nas zatirajo, zunaj ali znotraj nas samih.  

 

Gestalt terapija in gledališče zatiranih izhajata iz dveh različnih smeri, vendar kljub temu 

opazimo podobnosti med njima – od njunih filozofij, namenov do načinov dela.  

 

Pri obeh raziskujemo notranji svet posameznika in mu omogočamo, da nase začne gledati bolj 

celostno, da integrira svoje zdrave dele, ki jih je izločil ter potlačil, in razgradi tisto, kar je 

sprejel kot tujek in je zanj toksično. Pri obeh imamo stik s samim seboj in z onemogočenim 

dialogom, kar je značilnost zatiranja, znotraj ali zunaj sebe.  

 

Tako Gestalt terapija kot gledališče zatiranih se ukvarjata s pojmom zatiranja  
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Z gledališčem zatiranih želimo doseči družbene spremembe v smeri bolj pravične družbe, kar 

je izraženo že v samem imenu – gledališče o zatiranju, gledališče, uprizorjeno s strani 

zatiranih in gledališče, namenjeno zatiranim (Boal, 2004a). Z gledališčem zatiranih želimo 

dati glas zatiranim, prav tako pa tudi raziskovati, na kakšen način se lahko zatirani zatiranju 

uprejo.  

 

Moje zanimanje je pritegnilo raziskovanje zatiranj, ki potekajo znotraj posameznika. Notranji 

konflikti posameznika in boj z lastnim zatiranjem – z zatiralci, ki smo jih ponotranjili skozi 

razvoj in lahko delujejo na naši nezavedni ali zavedni ravni ter z zatiralci, ki nam 

onemogočajo, da smo pravični do sebe in svojih potencialov. Raziskovanje in ozaveščanje le-

teh mi je omogočil gestalt pristop.  

 

V gledališču zatiranih se z notranjim zatiranjem in njegovim uglaševanjem ukvarja tehnika 

mavrica želja, ki nam pomaga, da skozi gledališče ponazorimo svoja zatiranja in se z njimi 

jasneje soočimo (Boal, 2004c). S pomočjo slikovnega gledališča lahko skozi kipe upodobimo 

svoje notranje konflikte. Upodobimo lahko svoje misli, vloge, ki jih igramo, čustva, vedenja, 

dele osebnosti, ob katerih doživljamo konflikte in te podobe nadalje raziskujemo. Naša 

notranja zatiranja dobijo obliko. Tokrat jih lahko vidimo, tipamo, slišimo. V mavrici želja 

imamo možnost sprememb, možnost spoznati in izraziti svoje želje, spreminjati svojo realnost 

podob in možnost dialoga s samim seboj in posebej z zatiralci, ki smo jih ponotranjili, 

poimenovanimi policaji v glavi. 

 

Vzpostavljanje dialoga z odtujenimi deli sebe je prav tako ena od značilnosti gestalt terapije 

(Žorž, 2001b). Skozi dialog dajemo možnost, da pride do kontakta, med delom, ki je zatiran in 

delom, ki zatira. Z omogočanjem dialoga in izražanjem različnih delov sebe se spoznavamo, 

spreminjamo ter sprejemamo. Naši zatiralci (v gledališču zatiranih t. i. »policaji«) se v 

gestaltu kažejo v pogosti uporabi obrambnih mehanizmov. Ti nam onemogočajo kontakt s 

sabo ali z okoljem; kontakt, ki nam omogoča zaključevanje nezaključenih gestaltov in zdrav 

razvoj. 

 

V gledališču zatiranih in gestalt terapiji uporabljam termina »zatiranje« oz. »policaj v glavi«. 

Želim izpostaviti, kako pomembno je ozavestiti ter spoznati lastne zatiralce. Šele to 

spoznanje omogoča, da prevzemamo odgovornost za naše misli, čustva in dejanja. V 

nasprotnem primeru je zatiranje sebe dovolilnica za zatiranje drugega. »Namreč, bolj, ko se 
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zatiramo, bolj smo prepričani v lastno pravico, da zatiramo druge« (Vogrinc, 2013). Zato je 

pomembno spoznavati vlogo, ki jo imamo pri lastnem zatiranju, in prevzeti odgovornost 

zanjo. Ob tem se moramo zavedati, da se ljudje prevzemanja odgovornosti lotevamo različno.  

 

Gledališče zatiranih in gestalt terapija se srečujeta tudi v svoji filozofski smeri – 

fenomenologiji  

 

»Resničnost se poraja v opazovalčevi dejavnosti spoznavanja, ko razlikuje in s tem vsebini 

svojega opazovanja vdihne življenje.« (Maturana in Varela, 1998, str. 238). Resničnost in 

spoznavanje sta krožno povezana. Skozi izkušnje, ki jih pridobivamo v življenju, oblikujemo 

svojo podobo in podobo o svetu. Svet, ki bi bil od nas neodvisen, ne obstaja. S tem, ko 

živimo, zaznavamo svet ter sebe v njem, ga poimenujemo ter spreminjamo. Podobe, ki jih 

imamo o sebi in o svetu, vplivajo na to, kako bomo svet zaznavali in v njem delovali. Boljše 

ali slabše razumevanje sveta ne obstaja. Obstaja resničnost, ki pa je vedno subjektivna. 

Pomembno je razumevanje tega, da ima vsak svojo resničnost in da dovolimo, da ta obstaja 

(prav tam). Obstoj in spoštovanje vsakega posameznika in njegove resničnosti je v gledališču 

zatiranih in gestalt terapiji osnovno vodilo. Ob spoštovanju in razumevanju unikatnosti 

posameznika lahko oseba razvija svoje potenciale, kar pa je iz humanizma izhajajoč naš 

naravni vzgib. 

 

Fenomenološke metode, značilne za gestalt terapijo, lahko prenesemo tudi v gledališki 

prostor. 

 

Spinelli (1989, v Kotnik, 2003, str. 99) pripiše Perlsu tri med seboj povezane stopnje: 

- postavljanje običajnih načinov mišljenja za boljše osredotočanje na neposredno izkustvo v 

oklepaj, 

- opisovanje neposrednih in konkretnih vtisov namesto razlag in interpretacij, 

- pripisovanje enake pomembnosti vsem aspektom polja namesto predpostavljanja in 

hierarhije pomembnosti (načelo telemakroskopije). 

 

Gledališče zatiranih in gestalt terapija sta si podobni tudi v načinu dela 

 

Obe nam ponujata izkušnjo, preko katere se spoznavamo na nov kreativen način.  
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Kreativnost je spodbujana tako v gledališču zatiranih kot tudi v gestalt terapiji. Skozi 

različne kreativne medije (slikanje, gibanje, igro vlog, kiparjenje, domišljanje ipd.) se 

približujemo svojemu notranjemu svetu in ga začenjamo izražati. Lastne fantazije in simbolne 

predstave predelamo v nekaj otipljivega, vidnega, slišanega in jih delimo z drugimi. Skozi 

umetnost nebesedno izražamo stvari, ki jih težko ozavestimo in izrazimo besedno. S tem, ko 

jih sami predelamo v vidno, tipljivo in slišno obliko, lažje vidimo oz. slišimo sebe, ob tem pa 

s seboj vzpostavljamo dialoge. Umetniško ustvarjanje pomaga človeku do osebnostne 

integracije (Vogelnik, 1996). Posameznik si bo lahko dal možnost, da pride do dialoga, med 

deli, ki jih pri sebi pozna in tistimi, ki jih ne. Kadar se posameznik lahko svobodno izraža, je 

bolj odprt za dialog.  

 

Kadar se mehansko odzivamo na okolje, je naša kreativnost blokirana. Šele stik z novostjo 

(novo situacijo) v podpornem okolju nam omogoča nove ustvarjalne prilagoditve (nov 

način obstajanja). Nova izkušnja lahko prinese novo spoznanje, ki vpliva na našo resničnost, 

na našo podobo o sebi in svetu (Yontef, 1993). 

 

V izkušnji, kjer je posameznik celostno angažiran (miselno, telesno in čustveno) in je v 

kontaktu s tem, kar se dogaja tukaj in zdaj, začne razvijati zdravo, kreativno ustvarjalnost.  

Ponovno je pozoren na svoja čutila, na telo in na to, kar se mu dogaja v danem trenutku. 

»Namreč velikokrat v sedanjost vrivamo pretekle strahove, upe; pričakujemo velike zmage, 

poraze, imamo v sebi vnaprejšnje predstave, zasidrane besede kot so: moram, naj bi; določene 

stereotipe; zaradi vseh teh dejavnosti ne moremo videti in slišati očitnega, karkoli že očitno je. 

Preveč je hrupa.« (Miller, 2000) Pri gledališču zatiranih smo tako kot pri gestaltu pozorni, da 

ostajamo v sedanjosti in se osredotočamo na to, kar doživljamo zdaj. Pozorni smo na like 

(potrebe, želje, težnje), ki se nam pojavljajo in jih skušamo sproti zadovoljiti.  

 

Skozi sam proces izkušanja spreminjamo svojo realnost, obenem pa spreminjamo svojo 

pozicijo iz nemočnega objekta v subjekt, ki je vedno bolj opolnomočen.  

 

Kakšno resničnost bodo posamezniki tvorili in kakšne pomene bodo pripisali izkušnji, je 

odvisno od njih. Pomembno je, da omogočimo izkušnjo, pri kateri se lahko posamezniki 

srečajo s seboj in svojimi zatiralci oz. policaji. V nadaljevanju bom skušala skozi primere 

prikazati, kako zvenijo naši policaji v glavi, kako jih ponotranjamo in kako ohranjamo. 
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O policajih v glavi 

 

V gledališču zatiranih in v gestalt terapiji spoznavamo lastne policaje v glavi, naše lastne 

zatiralce. Policaji so lahko vse naše misli, občutenja, vedenja, ki nam preprečujejo 

spremembe. Onemogočajo nam nove ustvarjalne prilagoditve, spremembe in rast. Posameznik 

se lahko svojih policajev ne zaveda ali pa se jih zaveda delno. Skozi vaje v gledališču 

zatiranih in eksperimentov v gestalt terapiji skušamo posamezniku omogočiti kontakt s 

svojimi policaji ter to, da se jih začne zavedati.  

 

Skozi gledališče zatiranih se s policaji soočamo preko tehnik mavrice želja.  

 

Protagonist predstavi situacijo, za katero meni, da mu predstavlja notranji konflikt. Skupina 

udeležencev po tem upodobi protagonistove policaje, kot jih je skozi njegovo pripoved 

doživela sama. Policaje predstavijo v obliki kipov, katerim lahko dodajo tudi besede. V 

nadaljevanju protagonist izbere policaje, ki jih identificira kot svoje in tiste, ki vzbudijo 

njegovo zanimanje. Izbere tiste, ki spontano zavzamejo mesto likov v njegovi percepciji. 

Ostali kipi postanejo v vaji aktivni opazovalci.  

 

Protagonist v vaji eksperimentira s svojimi policaji – prvič jih lahko vidi, sliši, tipa; lahko jih 

informira, se z njimi sooča, vodi z njimi dialog, lahko se preoblikuje v enega od njih in se 

preizkusi v tej vlogi, policaje lahko premika, jih spreminja, lahko spoznava in izraža svoje 

želje, potrebe, ki se pojavljajo, ko je v stiku s tem, kar se dogaja tukaj in zdaj. Skozi kreativen 

način dela se protagonist začne zavedati svojih policajev. Obenem se lahko zave, da ima moč, 

da z njimi upravlja oz. da upravlja s seboj.  

 

Po principih Gestalt terapije se posameznik lahko svojih policajev že delno zaveda. Navajam 

primer: oseba se lahko zaveda, da vedno odlaša s svojimi projekti oz. se jih na koncu sploh ne 

loti. Lahko sliši svoje policaje v glavi, ki govorijo, da ni dovolj sposoben za izvedbo 

projektov. Zaveda se lahko tudi, da drugi del njega temu ne verjame. Ker je prvi del njega 

tako glasen, se lahko projektov sploh ne loti ali pa z njimi nenehno odlaša. Dialog v osebi ni 

vzpostavljen. Del posameznika, imenovan »top-dog«, nadvlada njegov drugi del, imenovan 

»under-dog« (Yontef, 1993). Pri tem lahko govorimo o obrambnem mehanizmu retrofleksiji, 

kjer en del nas stremi k zadovoljitvi naše težnje (lotiti se projekta), medtem ko skuša drugi del 

to težnjo zadržati in jo zatreti (to se kaže v mislih, kot na primer »ne bo ti uspelo«). Namesto, 
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da bi sledili težnji in imeli kontakt z okoljem, zatiramo težnjo tako, da jo zadržujemo v sebi, 

pri tem pa si onemogočamo kontakt z okoljem.  

 

Da bi ozavestili policaje v sebi, v gestalt terapiji uporabljamo različne eksperimente. 

Pozornost je usmerjena predvsem na to, kar posameznik doživlja tukaj in zdaj. Pri tem 

sledimo temu, kar se kaže kot lik, kot očitno. Podobnost z gledališčem zatiranih se kaže prav 

v vzpostavljanju dialoga med seboj in delom, ki nas zatira oz. z našimi policaji. V gestalt 

terapiji to storimo s tehniko praznega stola in podobnimi vajami. Lahko na primer uporabimo 

domišljijo in si zamislimo različne situacije, ki jih postavimo v okvir sedanjosti, ter smo 

pozorni na to, kar doživljamo zdaj; lahko si zamislimo, da smo se pravočasno lotili projekta in 

smo pozorni na to, kar občutimo, ali obratno, da smo v tej stiski, kjer se projekta ne lotimo. 

Kaj doživljamo v tem trenutku, kako se nam to kaže v telesu, kakšne besede uporabimo za 

opis tega doživljanja, lahko v gestalt terapiji nadalje raziskujemo. V vsakem trenutku smo 

pozorni na to, kar se prikaže kot lik, kot očitno in nadaljujemo v smer, kjer lahko posameznik 

na različne načine spoznava samega sebe in razrešuje svoje nezaključene gestalte. 

 

Možnosti za eksperimentiranje je v gestalt terapiji nešteto. Vnaprej začrtane strukture, po 

kateri delujemo, ni. Ne le zato, ker se posamezniki in njihovi liki razlikujejo, temveč tudi 

zato, ker se polje delovanja nenehno spreminja in ostajamo v kontaktu z novostmi, ki nam 

pridejo na pot.  

 

V gestalt terapiji se posameznik lahko svojih policajev ne zaveda. Lahko jih ozavesti šele 

skozi dialog s terapevtom (ta je pozoren, kako oseba prekinja kontakt in ga sooča s tem, kar se 

kaže kot očitno). V nadaljevanju podajam refleksijo osebne izkušnje, ki sem jo doživela na 

delavnici gestalt terapije.  

 

Terapevt je tiho. Jaz sem v središču pozornosti in imam občutek, da moram začeti nekaj 

govoriti. Po mojem mnenju drugi pričakujejo, da se bo zgodilo nekaj zanimivega; da bom 

začela govoriti; ne smem jih razočarati, čeprav se zavedam svoje potrebe po tišini. Terapevtu 

izrazim, da se zavedam, da moram začeti nekaj govoriti. Da ni pravično do drugih, če sem kar 

tiho. Terapevt reče: »Zdi se mi, kot da želiš, da se drugi zabavajo, kaj pa ti želiš?« Po nekem 

času začnem jokati. Skozi preprosto vprašanje terapevta, doživim uvid. Začnem se zavedati, 

da nenehno ravnam na ta način, da mislim in upoštevam druge pred seboj. Začnem se 

zavedati svojega policaja, ki mi govori: »Drugi so bolj pomembni kot ti.« 
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Skozi to vajo sem ozavestila policaja, za katerega sploh nisem vedela, da obstaja; še več, 

ozavestila sem policaja v trenutku, ko sem ga ponovno uporabila kasneje v tej vaji in dosegla 

»polno zavedanje«, o katerem govori Todd Burley (Flajs, 2011).  

 

V nadaljevanju bom predstavila primere policajev v obliki misli, ki nas lahko ovirajo na poti k 

spremembam. Kategorije, ki se nanašajo na identiteto, postavljanje meja ter samovrednotenje, 

in jih navajam v nadaljevanju, niso med seboj strogo ločene, ampak ena na drugo vplivajo.  

 

Policaji, ki se nanašajo na našo identiteto 

 

Primeri misli oz. govor policajev, ki negativno vplivajo na našo identiteto: jaz tega ne 

zmorem; jaz tega ne znam; jaz nisem za to; jaz sem pasiven; jaz sem nekomunikativen; jaz 

sem neorganiziran; jaz sem takšen/takšna, da vsem pomagam; jaz sem sramežljiva; jaz sem 

prestara; jaz ne znam improvizirati; jaz si nič ne zapomnim ipd. 

 

V življenju gradimo svojo identiteto na podlagi predstav, ki jih imamo o sebi in o svetu. 

Zgoraj sem navedla nekaj primerov predstav o sebi. Nekatere predstave oz. oznake so nam v 

pomoč, medtem ko nas druge ovirajo pri rasti. Slednje lahko označimo kot policaje v glavi.  

Poznamo dve vrsti oznak. Ena se nanaša na oznake, ki jih pridobimo med odraščanjem in jih 

nosimo še danes. Druge si nadenemo sami, da se lahko izognemo neprijetnostim, ki od nas 

zahtevajo trud, učenje in soočenje s seboj. Lažje rečemo »jaz sem sramežljiv«, kot pa da se 

soočimo s svojo oznako.  

 

Obema vrstama oznak je skupno to, da začne posameznik skozi čas vanju verjeti sam (Larson, 

2012).  

 

Govorimo o samouresničujočih se prerokbah. Misli, ki jih imajo o nas drugi oz. misli, ki jih 

imamo o sebi sami, ponotranjimo in začnemo vanje verjeti. Kadar izrečemo »jaz sem takšen«, 

samemu sebi in okolju izražamo, da se ne bomo spremenili. Kadar se začnemo zavedati, da 

nam te samooznake škodujejo in si jih želimo spremeniti, je dobro, da si pridobimo novo 

izkušnjo, kjer sebe lahko doživimo drugače (prav tam).  
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Pri gledališču ali gestaltu imamo lahko izkušnjo drugačnega identificiranja. Skozi igranje 

vlog, kjer igramo sebe ali svoja nasprotja (»jaz to zmorem«, »jaz nisem sramežljiva«, »jaz 

sem zelo organizirana«) lahko dobimo stik z nasprotnimi deli »jaz sem«.  

 

Brez izkušenj drugačnega identificiranja posameznik ne more priti do novih spoznanj in 

sprememb. Posameznik lahko pri izkušnji pride v stik z delom sebe, ki ga je dolgo zatiral, in 

ugotovi, da mu je ravno ta vidik sebe za uspešnejše soočanje s svojimi problemi manjkal. 

Lahko si pridobi izkušnjo, kjer nase ne gleda več tako rigidno, lahko pa si skozi to isto 

izkušnjo prejšnjo oznako še bolj potrdi. V tem primeru se lahko vprašamo, kakšen je namen, 

kaj pridobivamo s tem, da se držimo oznak kljub temu, da nam škodujejo.  

 

Policaji, ki nam onemogočajo postavljanje mej 

 

Primeri misli oz. govor policajev, ki negativno vplivajo na postavljanje medosebnih meja: »ne 

smeš tega reči, da ga ne boš prizadela ali užalila«; »bodi tiho, potrpi«; »delaj se, da je vse v 

redu«; »ne odkloni prošenj drugih«; »ne pokaži, kaj zares čutiš« ipd. 

 

Posameznik z jasno postavljenimi mejami daje drugim pomembne informacije o tem, na 

kakšen način se lahko povežejo z njim in kakšne izbire imajo na voljo. Če s svojim vedenjem 

kažemo, da so nam potrebe drugih bolj pomembne kot lastne, oz. da nimamo jasnih meja, se 

bodo drugi vedli tako, da bomo ohranjali to vlogo (Bluestein, 1999).  

 

Osebe, ki nimajo jasno postavljenih meja, imajo lahko slednje značilnosti (Bluestein, 1999, 

str. 175): 

-strah pred konfliktom, 

-potrebo po odobravanju, 

-nelagodje ob čustvih in občutjih drugega, 

-potreba po tem, da naredijo dober vtis, 

-potreba po nadziranju, 

-izkrivljen občutek odgovornosti za občutke in vedenje drugega, 

-potreba, da se čutimo potrebne, 

-pomanjkanje osebnih meja (ali pomanjkanje spoštovanja meja drugega). 
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Naša dobrota, ustrežljivost in razumevanje drugih se lahko hitro sprevrže v obsojanje. Kadar 

naša pričakovanja (kako naj bi se do nas vedli drugi) niso izražena in slišana s strani drugega, 

se lahko počutimo izdane, zatirane v odnosu ter nemočne. Podobnost zasledimo v obrambnem 

mehanizmu konfluence, pri kateri si predstavljamo, da drugi berejo naše želje, ne da bi jih 

sami izrazili. Na tak način nimamo konfliktov z drugimi, imamo pa jih v sebi. Ti se lahko 

kažejo kot nenehna razočaranja nad drugimi in nesprejemanjem tega, da imajo drugi drugačne 

poglede, razumevanja in doživljanja kot mi sami. Postavljanje meja zahteva upoštevanje 

lastnih potreb in temelji na pošteni in neposredni komunikaciji in ne na manipuliranju (prav 

tam).  

 

V gledališču zatiranih in gestalt terapiji raziskujemo svoje potrebe in se jih učimo izražati. 

Oseba, ki nima postavljenih meja, lahko jemlje stvari preveč osebno. V vajah gledališča in v 

gestaltu se učimo prevzemati odgovornost za svoja občutja in ravnanja. Vaje nam omogočajo 

izkušnjo, kjer se učimo postavljati svoje meje. Lahko imamo dialog s svojim policajem, ki 

predstavlja resnično osebo, s katero smo v konfliktu. Tej osebi lahko povemo, kaj nam je 

pomembno, kako se počutimo, česa si želimo. Potrudimo se jasno izražati svoje potrebe. 

Skupina ali terapevt nam lahko dajo povratno sporočilo, kako so doživeli naše izražanje. 

Skozi sam proces se začenjamo zavedati, kako uporabljamo svoje meje ter kako jih 

vzpostavljamo. Čeprav nismo v stiku z osebami, s katerimi imamo dejansko konflikt, lahko 

vidimo, kaj nam ta nova izkušnja prinaša. S tem si povečamo možnosti, da bomo tudi zunaj 

delavnic bolje poskrbeli zase.  

 

Policaji, ki se nanašajo na samovrednotenje  

 

Primeri misli oz. govor policajev, ki negativno vplivajo na samovrednotenje: »drugi so boljši 

od tebe«; »drugim gre bolje«; »drugi so bolj sposobni«; »drugi so več«; »to, kar si drugi 

mislijo, je bolj pomembno«; »potrebe in želje drugih so na prvem mestu«; »kaj si bodo mislili 

o meni«, »kako me bodo sprejeli«; »zakaj me ne pohvali«; »to delajo zanalašč«; »ne 

izpostavljaj se«; »brez tega sem nič« ipd. 

 

Oseba, ki se samovrednoti, bo uspešna pri postavljanju svojih meja. Oseba, ki same sebe ne 

vrednoti, ima močno potrebo po tem, da svojo vrednost išče v okolju. V službi, v partnerju, v 

požrtvovalnosti, v uspehu, v prijateljih ipd. Kadar druge postavimo nad sebe, si odvzamemo 

moč, da vplivamo na lastno življenje in smer delovanja, ki bi si jo želeli.  
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V gledališču in gestaltu se posameznik začne ukvarjati s seboj. Vedno bolj se začne zanimati 

za svoj notranji svet, ki je precej bogat. Posameznik prihaja v stik s svojimi potrebami, 

željami in si jih začenja dovoliti izražati. V samem procesu se opolnomoča, razvija zdravo 

kreativno ustvarjalnost in začne nase gledati na drugačen način. Začne verjeti svojim 

zmogljivostim, ob tem pa se začne bolj ceniti in vrednotiti.  

 

Načini ohranjanja svojih policajev 

 

Svoje policaje ohranjamo s tem, da se jih ne zavedamo v polnosti  

 

Todd Burley polno zavedanje opredeli kot neposredno vedenje o nečem, kar počnemo v 

trenutku, ko to počnemo (Flajs, 2011). »Polno zavedanje sebe spremlja vedenje o tem, da 

imamo kontrolo nad, možnost izbire in odgovornost za lastno vedenje in občutja.« (Yontef, 

1993, str. 184). Besedno velikokrat izrazimo, da se zavedamo svojega vedenja, ki ga ne 

odobravamo. Primer: »Kadar sem jezna, sem zelo glasna, skoraj kričim.« Ni nujno, da se 

fizičnega kričanja zavedamo v trenutku, ko to počnemo, ali kako to občutimo in kakšne so 

možnosti ter izbori, ki jih lahko izberemo v tistem trenutku. S tem tudi ne prevzemamo 

odgovornosti za svojo reakcijo na jezo (kričanje). Polno zavedanje samega sebe vključuje 

samosprejemanje. Vključuje sprejemanje svojih misli, čustev in vedenj (prav tam).  

 

V gledališču zatiranih in v gestalt terapiji omogočamo posamezniku, da svoje misli, čustva in 

ravnanja začne sprejemati kot sebi lastna. S tem začne posameznik sprejemati odgovornost 

zanje (Lamovec,1997).  

 

Posameznik si razširi svoje polje delovanja. Na okolje se ne odziva več mehansko, saj se 

zaveda, da ima drugačne izbire, ki jih lahko s pomočjo gledališča in gestalta preizkuša. Oseba 

iz zgoraj navedenega primera, ki ob svoji jezi kriči na druge, lahko v vaji podoživi situacijo, 

kjer se začne zavedati svoje jeze. Kako jo občuti, kaj se ji dogaja v telesu, česa si želi. Skozi 

ta proces se lahko preizkusi v drugačnih odzivanjih. Lahko preizkusi dialog, tišino, 

pretiravanje v kričanju, gibanje, slikanje, ipd. Posameznica ima v novi situaciji nove možnosti 

delovanja. Zavedanje in sprejemanje svojih čustev, misli in vedenj ter možnost izbire, da se 

odzivamo drugače, pomeni prevzemanje odgovornosti. Odgovornost (ang. response-ability), 
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pomeni, da smo se zmožni odzivati na svoje okolje. Kadar se na okolje odzivamo mehansko, 

ne sprejemamo odgovornosti (Flajs, 2011).  

 

Odgovornost za naše težave, čustva, misli, vedenja lahko pripišemo drugim oz. svojemu 

okolju. Skozi primer čustvovanja jeze v odnosu bom opisala, kako lahko prelagamo 

odgovornost za naša čustva na druge.  

 

Dražljaji iz okolja nimajo pomena, dokler jim ga ne pripišemo. Določena izjava partnerja 

lahko v nas sproži čustvo jeze. Jeza se pojavi, kadar ocenimo, da nam je pomembna vrednota 

ogrožena (vrednote so lahko naš ugled, spoštovanje, mir, ljubezen). Na fiziološki ravni nam 

jeza da moč (povišano delovanje simpatikusa in povišan občutek moči). Če moč te jeze 

pravilno uporabimo, bomo postavili meje, s katerimi ščitimo svoje vrednote. Lahko pa se ta 

moč zlorabi. Z njo lahko napademo nazaj, užalimo in prizadenemo drugega (Krapež, 2009). 

 

Jezo lahko tudi držimo v sebi, ali jo preoblikujemo v nekaj drugega: užaljenost, zamero ipd. 

Oseba se na ta način odziva na okolje avtomatsko, mehansko in ne prevzema odgovornosti za 

svoja čustva. Lahko reče: »Drugi so krivi za moje doživljanje«, pri tem pa ne vzpostavi 

dialoga.  

 

Pogosto smo deležni vzgoje, ki nas uči, da nam čustva povzročajo drugi. Ker so drugi krivi za 

naše stanje, bi jih želeli spremeniti (mislimo si npr.: »če le ne bi tega počel, vedno me razjezi« 

…). Zavedati se moramo, da čustva posredno izbiramo sami. S tem, ko izbiramo, kaj si bomo 

zamislili, kako bomo to razumeli in vrednotili, izbiramo svoje čustvene reakcije (Goulding, 

2007). Pomembno je, da prevzamemo odgovornost zanje.  

 

Odgovornost za naša čustva prevzamemo, kadar se jih začnemo zavedati in izrazimo na 

sprejemljiv način. To lahko storimo le, če priznavamo in sprejmemo svojo jezo. Oseba, ki ima 

v sebi introjekt, da ni dobro izražati jeze, bo to držala v sebi. Takšna oseba potrebuje varen 

prostor, kjer bo imela možnost prepoznati svojo jezo in jo začenjati izražati na sprejemljiv 

način. Ta prostor posamezniku nudita tako gledališče zatiranih kot gestalt terapija.  

 

Svoje policaje lahko ohranjamo tudi s tem, da ne sprejemamo samih sebe takšnih, kot 

smo  
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»Oseba, ki se identificira s tem, kar je v tem trenutku, in sprejema tudi svoje omejitve, daje 

možnost rasti ter spremembam. Sprememba se ne zgodi, če nasilno posegamo vase ali če to 

počnejo drugi. Sprememba se zgodi, če si posameznik vzame čas in trud, da je to, kar je«. 

Beisser (Kotnik, 2003, str. 97) poimenuje to teorijo paradoksalna teorija spremembe.  

 

Sprememba je naravna težnja posameznika, hkrati pa je lahko izražena kot družbeni pritisk. 

Družbene vrednote, izražene v novodobnih (new-age) ideologijah, kot so »Yolo« – »you only 

live once – živiš samo enkrat«, »think positive – razmišljaj pozitivno«, »na tebi je, da 

spremeniš svoj pogled na svet« ipd., dajo posameznikom občutek, da so v celoti sami 

odgovorni za to, da dosežejo srečno in uspešno življenje. Če tega ne dosežejo oz. če te 

spremembe ne doživijo, povečujejo konflikt med tem, kdo so in kdo bi morali biti. Ustvarijo 

si policaje, ki jim preprečujejo stik oziroma dialog s seboj. 

 

Ozaveščanje in soočanje s temi policaji je pomembno, kadar smo na poti sprejemanja sebe, 

svojih želja, potreb, negotovosti, čustev itd. Šele ko se sprejmemo takšne, kot smo, lahko 

doživimo spremembo. Sprejemanje sebe takšnih kot smo pomeni, da imamo zdrav pristop do 

sebe in da iz okolja sprejemamo stvari, ki nam omogočajo rast in samouresničevanje. 

 

Če teh policajev ne ozavestimo in se z njimi ne soočimo, je naša težnja po spremembi oz. po 

samouresničevanju onemogočena.  

 

Del problema ozaveščanja teh policajev leži v tem, da so ti introjekti. 

 

Naša težnja po spremembi in samouresničevanju lahko namreč prihaja iz družbenih vrednot: 

»moram se samouresničiti« ali »moram pozitivno razmišljati«. Ta »moram« postane prisila 

oz. introjekt. Za introjekte je značilno, da jih ne razgradimo, temveč jih nekritično sprejmemo 

kot del nas. Introjekti brez asimilacije ostanejo tujki, ki delujejo na nas zastrupitveno. 

Onemogočen je proces zdrave asimilacije, kjer v skladu s svojimi potrebami in zmožnostmi 

sprejmemo »zdrave« dele introjekta in zavržemo tiste, ki niso v skladu z njimi. 

 

 

Primer: oseba, ki je postala mama, dobiva iz okolja jasno predstavo o tem, kakšna bi morala 

biti kot »dobra mama«. Vidi razcep med tem, kašna mama je, in kakšna bi morala biti. Če si 

prizadeva delovati po teh popolnih predstavah, beži od tega, kar je – beži od svoje ranljivosti, 
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zmotljivosti, šibkosti, strahov, žalosti, jeze ipd., ki so prav tako del nje. Kadar zazna kakšno 

od svojih »nepopolnosti«, npr. občutenje žalosti, jo lahko interpretira kot šibkost in jo 

zamaskira. Čez čas lahko to počne nezavedno.  

 

Te »nepopolnosti« se lahko tudi nenehno zaveda, kar jo navdaja z občutki krivde in 

manjvrednostjo (saj se mama novorojenčka ne bi smela počutiti žalostno). V vsakem primeru 

si onemogoča spremembo in s tem ohranja policaje.  

 

Policaji so v vlogi tega, da nas nenehno opominjajo, kako bi morali storiti in kaj vse bi lahko 

storili, s čimer pa nam onemogočajo, da bi bili v stiku s tem, kar smo zdaj in da se sprejmemo 

takšne, kot smo.  

 

V gledališču zatiranih in gestalt terapiji raziskujemo introjekte in jih skušamo razgrajevati, 

nanje gledati kritično. V skupini se ustvari varno vzdušje za izražanje tega, kdo smo. V tem 

procesu prihajamo v stik s svojimi potrebami, čustvi ipd. Sprejemanje sebe in svojih 

»nepopolnosti« nam omogoča spremembo in rast. V gledališču in gestaltu nam je dopuščeno, 

da smo, kar smo, »v trenutku«. Ni potreb po nošenju mask. Z maskami bežimo od sebe, 

svojih resničnih čustev, potreb ipd., kar je tudi ena od značilnosti obrambnega mehanizma 

defleksije.  

 

Policaje ohranjamo, kadar nismo v stiku s tem, kar se dogaja zdaj  

 

Kadar v sedanjost prekomerno priklicujemo misli o preteklosti ali prihodnosti, ki nam 

povzročajo nemir, vznemirjenost ali zaskrbljenost, ohranjamo policaje. Misli so lahko 

vezane na določene ljudi, dogodke, na nas same ipd.  

 

Če si nenehno priklicujemo misel o tem, da v prihodnosti ne bomo našli službe, bomo 

nenehno v sebi izvabljali anksioznost, ki nam bo onemogočala, da bi delovali tukaj in zdaj. 

Pri tem ne bomo dejansko posegali v svoje okolje in si omogočili kontakt z sedanjimi 

potrebami oz. iskali možnost, kako ta problem razrešiti. Svojo energijo bomo porabili za 

kreiranje neuspešnih zgodb, doživljanje skrbi in slabega počutja, s čimer bomo hranili svoje 

policaje v glavi.  
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V gledališču zatiranih lahko tako kot v gestalt terapiji nudimo posamezniku, da svojo skrb, 

neuspešno zgodbo o zaposlitvi, raziskuje tukaj in zdaj. Namesto, da oseba ponavlja svojo 

zgodbo v glavi, ima v gledaliških ali gestalt delavnicah kontakt z novostjo. Svoje 

zaskrbljujoče misli lahko zdaj izrazi in z njimi eksperimentira v podpornem okolju. Lahko jih 

naredi vidne, tipljive, slišane. Ker je oseba v stiku s sedanjostjo, bo ozaveščala svoje sedanje 

potrebe in želje ter raziskovala najboljše možnosti za zadovoljitev teh potreb. Skozi podporo 

iz okolja, ki jo ima; skozi svobodo v izražanju in eksperimentiranju tukaj in zdaj; skozi 

omogočanje tega, da smo v svojem procesu aktivni in da imamo možnost spreminjanja ter 

skozi možnost nove izkušnje, se bo oseba opolnomočila.  

 

Vsakič, ko smo v kontaktu s svojimi zdravimi resursi, kakor je kreativnost, naše policaje 

naredimo manj slišane. Policaji so vedno glasnejši pri ljudeh, ki ponavljajo svoja destruktivna 

vedenja, kakor je beg misli v prihodnost ali preteklost. Nezaključenim gestaltom se priključijo 

nove nezadovoljene potrebe. 

 

Skozi primere sem prikazala, kako pomembno je za osebo, da se sooči s tem, kar doživlja in 

začne to tudi izražati. Kadar tega ne stori, škoduje sami sebi. Vsebine držimo v sebi in 

pričakujemo spremembe drugih ali izsiljene spremembe sebe. Sprejemanje sebe nam 

omogoča večje sprejemanje drugih in manjšo uporabo obrambnega mehanizma projekcije. S 

čimer omogočimo dialog, kjer misli o manj- ali večvrednosti, o tem, kaj moramo ali kaj naj bi 

storili, postanejo odveč.  

 

S primeri sem želela bralca seznaniti, kakšni procesi lahko potekajo skozi lastna zatiranja in 

usmeriti pozornost na to, da se nenehno učimo in imamo v sebi moč, da spreminjamo vzorce 

vedenja, ki nas ovirajo v delovanju. To se lahko dogaja ob podpori okolja ter učenju skozi 

nove izkušnje. Izkušnje, ki nam omogočajo, da smo v stiku s sedanjostjo in svojimi 

potrebami. Izkušnje, v katerih se lahko na novo ustvarjalno prilagodimo. To nam omogoča 

izkustveno učenje, ki ga bom opisala v nadaljevanju.  

 

Učenje skozi izkušnjo  

 

Učimo se celo življenje. Pri tem je potrebna povezava z okoljem, skozi katerega si 

pridobivamo izkušnje. Iz teh nenehno oblikujemo pojme in jih spreminjamo. Znanje, ki pri 
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tem nastaja, je kontinuirano in se preverja v izkušnji učečega (Kolb, 1984, v Vec in Peklaj, 

2003). 

 

Z izkustvenim učenjem se srečamo tudi v gledališču zatiranih in v gestalt pristopu. Izkušnja 

posamezniku omogoča spoznavanje sebe skozi kreativna orodja, pri katerih je posameznik 

pozoren na svoje telo, misli, doživljanja. Ta mu lahko doprinesejo nov pogled na sebe in na 

konflikte, s katerimi se sooča. V tej izkušnji ima posameznik možnost, da skozi kreativna 

orodja v varnem okolju raziskuje, spreminja in izboljšuje svoj svet in svojo resnico. Prav v 

 tem se kaže terapevtski učinek gledališča zatiranih in gestalt terapije.  

 

Kadar učenje povezujemo le z izzidom in nanj ne gledamo kot na proces, omejujemo svoje 

delovanje. Na delu so policaji v glavi, s katerimi se obremenjujemo, s prihodnostjo in izidom 

učenja. Ker se nenehno spoznavamo, lahko skozi nove izkušnje spoznamo, da se lahko 

drugače izrazimo, počutimo, reagiramo ipd. Ta spoznanja nam lahko spodbudijo miselnost, da 

se nenehno učimo.  

 

Tudi v izkušnjah, ki jih imamo v gledališču zatiranih in v gestalt terapijah, ni primarnega 

pomena to, da dobimo »instant« rešitve za to, kako razrešiti nek konflikt, s katerim se 

soočamo. Bolj pomembno je spoznanje, da gre pri učenju za proces, v katerem se učimo 

poslušati sebe in delovati v skladu s seboj. Na tak način postajamo vedno bolj avtonomna 

oseba, ki bo znala tudi izven terapevtske in gledališke situacije delovati in reflektirati svoje 

izkušnje in videti lastno učenje kot proces.  

 

»Učenje je proces, pri katerem se reflektirana izkušnja spremeni v novo znanje.« (Kolb, 1984, 

v Vec in Peklaj, 2003, str. 13). K razumevanju izkustvenega učenja je pomembno vplival 

David Kolb.  

 

Kolb (Vec in Peklaj, 2003) pojmuje izkustveno učenje kot nenehno prepletanje štirih 

aktivnosti, ki jih poveže v neločljivo celoto. Posameznikovo učenje se začne z neposredno 

izkušnjo (doživljanje), ki ji sledita opazovanje in refleksija (percepcija), formiranje 

abstraktnih konceptov in generalizacija (kognicija), temu pa sledi preizkušanje konceptov v 

novih situacijah (akcija). Ta ponovno pripelje do konkretne izkušnje, kjer se cikel ponovi. 

Pomembno je, da gre posameznik v procesu učenja skozi vse štiri faze, ne glede na to, pri 
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kateri začne in katera faza je zanj bolj značilna (prav tam). Nekateri ljudje so namreč bolj 

nagnjeni k opazovanju, drugi veliko analizirajo, tretji pa so bolj akcijsko usmerjeni.  

 

Kolbergovo prepletanje štirih faz lahko prenesemo tudi na izkušnje, ki jih doživimo skozi 

gledališče zatiranih in gestalt terapijo. V nadaljevanju bom opisala, kako poteka proces 

izkustvenega učenja. 

 

Konkretna izkušnja:  

Na gledaliških delavnicah in skupinski gestalt terapiji si lahko posameznik prikliče v spomin 

določeno situacijo iz preteklosti ali prihodnosti, ki mu predstavlja problem. Pomembno je, da 

posameznik o njej ne le pripoveduje, temveč dopusti, da jo podoživi tukaj in zdaj. Kadar je 

posameznik emotivno vpleten, je bolj aktiven in motiviran, da eksperimentira, kar pa 

omogoča učinkovitejše učenje.  

 

Posameznik v tej fazi sledi kontinuiranemu toku zavedanja in temu, kar doživlja. V tej fazi se 

velikokrat zgodi, da želi razložiti, zakaj nekaj počne in bi z analiziranjem in racionaliziranjem 

(h kateremu smo kot človeška bitja nagnjeni vsi) prekinil svoje trenutno doživljanje. 

Pomembno je, da ga usmerimo nazaj na to, kar trenutno doživlja in da nadaljuje proces.  

 

V fazi konkretne izkušnje posamezniki eksperimentirajo s svojo trenutno realnostjo. Tisto, kar 

je trenutna realnost, je naša sedanjost. Ne smemo pozabiti, da naša sedanjost vedno vključuje 

tudi preteklost in prihodnost v obliki nezaključenih gestaltov, spominov, želja, fantazij ipd., ki 

se nam kažejo kot lik. Sebe in svojo trenutno realnost lahko globlje spoznavamo, 

spreminjamo in izboljšujemo skozi proces konkretne izkušanje.  

 

Ko zaključimo z eksperimentiranjem v fazi konkretne izkušnje, se posvetimo drugemu delu, 

kjer podajamo refleksijo svoje izkušnje.  

 

Razmišljujoče opazovanje:  

V tej fazi posameznik poda refleksijo svoje izkušnje, kako jo je doživel, kaj vse se je zgodilo 

v samem procesu eksperimentiranja, na kakšen način se je odzival in ravnal v določenih 

situacijah, kaj je pri tem doživljal in kaj ga je v samem procesu presenetilo. Ne smemo 

zanemariti vloge skupine v scenariju delavnic in skupinske terapije. Skupina je namreč tista, 

ki svoje opazke poda posamezniku in z njim podeli svoja doživljanja. Tako posamezniku 
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pomaga pri ozaveščanju njegovih dejanj. Simbiotična povezava med posameznikom in 

skupino (ki je ves čas aktivna in samoopazovalna) se odraža v večji povezanosti med obema 

členoma in večji podpori posamezniku.  

 

Abstraktna konceptualizacija:  

V gestalt jeziku lahko abstraktni konceptualizaciji rečemo postkontaktna faza. V tej fazi 

posamezniki predelujejo snov, jo usklajujejo s preteklimi izkušnjami ter jih dograjujejo.  

 

Po Piagetu se izkušnje lahko vgradijo v obstoječe kognitivne strukture ali pa se kognitivne 

strukture prilagodijo oz. spremenijo glede na izkušnjo. V procesu asimiliacije izkušnjo po 

Piagetu prilagodimo obstoječim pojmom in shemam. V procesu akomodacije pa nasprotno 

prilagodimo pojme oziroma sheme izkušnji. Ta dva procesa, ki potekata kontinuirano, nam 

omogočata učenje. Skozi učenje pa se posameznik adaptira oz. ustvarjalno prilagaja okolju 

(Vec in Peklaj, 2003).  

 

Kadar je ustvarjalno prilagajanje pri posamezniku moteno, pomeni, da se njegova celotna 

spoznavno-čustveno-vedenjska struktura ne spreminja. Na določene dražljaje iz okolja se 

odzivamo mehansko ter nezavedno. Naučili smo se, kako jih doživljati in izkusiti v 

preteklosti, tako da je doživljanje in odziv v sedanjosti, pogojen. Posameznik je zaprt za 

učenje in sprejemanje novih stališč, vedenjskih vzorcev in akcijskih teorij, ki bi mu 

omogočila nove poglede, vedenja in stališča glede konfliktov, ki jih doživlja (prav tam). 

 

Kadar se doživljanje nekega konflikta vedno znova brez razrešitve ponavlja, se ne naučimo 

ničesar novega, ker ne spreminjamo svojih notranjih shem. Poteka zgolj proces asimilacije – 

izkušnjo torej prilagajamo svojim že obstoječim notranjim shemam. Če te sheme predstavljajo 

razne introjekte, popačene predstave o sebi in okolju, se vedenja, stališča in doživljanja osebe 

ne bodo spremenile.  

 

Šele spremembe v zaznavanju sebe in svojega socialnega okolja so pogoj za spreminjanje 

osebnih stališč, vedenj in akcijskih shem. Skozi eksperimentiranja si v gestalt terapiji in 

gledališču zatiranih odpremo možnost, da začnemo nase in na druge gledati z novih 

perspektiv, preizkušamo različna vedenja ipd., odpremo si možnost ustvarjalne prilagoditve in 

zaključevanje nezaključenih gestaltov. 
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Edini človek, ki ga lahko spremenimo, smo mi sami(Lamovec, 1995).Sebe lahko 

spreminjamo. Pomembno je, da gremo skozi izkušnjo sami, saj znanju, ki ga pridobimo sami, 

veliko bolj verjamemo kot pa tistemu, ki nam je podano; še posebno, če se izkušnji predamo 

celostno in smo pozorni na procese, ki potekajo v nas. Izkušnja, ki ni reflektirana, ne 

doprinese k učenju in s tem niti k spremembam (Vec in Peklaj, 2003). Podobno kot pri Freiru 

nas učenje, ki ne vključuje kritičnega mišljenja, ohranja v vlogi pasivnega objekta. Za 

aktivizacijo posameznika je potrebna četrta faza, ki nam omogoča prenos spoznanj v prakso.  

 

Aktivno eksperimentiranje: 

To, kar je posameznik ozavestil skozi zgoraj navedene procese in si pridobil iz izkušnje, lahko 

zdaj preizkusi in uporabi v realni življenjski situaciji. Boal (1995) meni, da je gledališče 

zatiranih vaja za realnost. 

 

Lewin meni, da učinkovito izkustveno učenje vpliva na posameznikovo kognitivno strukturo, 

stališča, vrednote, zaznavanje in vedenjske vzorce. Pri tem je nujno ustvariti sprejemajoče in 

podporno okolje, da lahko posameznik eksperimentira s svojimi drugačnimi pogledi, 

vedenjem in doživljanjem. Vse to lahko lažje spreminja v skupini kot individualno (Johnson 

in Johnson, 1996, v Vec in Peklaj, 2003, str. 54–56). Cilj tako gledališča zatiranih kot gestlat 

terapije ni v tem, da se znebimo vseh problemov, dvomov ali strahov, temveč da jih 

sprejmemo kot del življenja in se iz njih nenehno učimo.  

 

V izkustveno učenje smo vključeni celostno; pri tem ne potekajo zgolj miselni procesi, 

temveč so vključeni tudi telo in emocije. Vsa področja so med seboj povezana in vplivajo 

drug na drugega. Pomembno je, da skozi izkušnjo ozavestimo, kako se gibamo, govorimo, 

slišimo, vidimo, kako počnemo, doživljamo, mislimo, razumemo ter kako premikamo lastne 

meje.  

 

Pomembno je, da začnemo izražati, česa se zavedamo, česa si želimo ipd. ter da s sabo preko 

drugih vzpostavljamo dialog. Z na videz drugimi elementi; drugi ljudje, predmeti, deli telesa, 

čustva ipd. elementi, ki nam predstavljajo tujke ali elementi, katere smo potlačili in pripisali 

drugim.  

 

Na kakšen način nam lahko telo, besedno izražanje, igra vlog ter skupina pomagajo do novih 

elementov spoznanj in doživljanj, bom opisala v nadaljevanju.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta      Adriana Vučković:; diplomsko delo 

-58- 

 

Telo – stik s telesom  

 

Tako v gledališču zatiranih kot v gestalt terapiji telesu pripisujemo velik pomen. Naše telo je 

v nenehni povezavi z okoljem. Telo nas od okolja ločuje in hkrati z njim povezuje. V telesu 

zaznavamo svoje potrebe in jih v stiku z okoljem zadovoljujemo. Prav tako nam okolje 

ustvarja nove potrebe. Gledališče zatiranih in gestalt terapija gledata na človeka holistično, 

telesa in uma med seboj ne ločujeta, saj sta povezana.  

 

Preko čutil zaznavamo svoje okolje in zaznavam pripisujemo pomene. S tem oblikujemo 

svojo resničnost, ki bo nadalje vplivala na to, kaj bomo zaznavali v okolju oz. kaj bo 

pritegnilo našo pozornost, kaj bomo videli, slišali ipd. (Merleau-Ponty, 1962 v Krpič, 2008). 

Tisto, kar iz okolja zaznavamo, je lahko obarvano z našimi pričakovanji, strahovi, 

negotovostmi. V gledališču in gestaltu smo pozorni na svoje telo. S to pozornostjo lahko 

drugače zaznavamo okolje in sebe.  

 

Telo je živo, nenehno se ustvarjalno prilagaja okolju. Pogosto imamo telo za samoumevno in 

našo pozornost usmerimo na telo šele, ko je prisoten nek moteč dejavnik, na primer bolečina. 

Telo nas lahko na različne načine opozarja, kadar je motena organizmična samoregulacija. 

Kadar svojega telesa ne poslušamo, postaja to vedno »glasnejše«. Lahko se kaže v mišičnih 

napetostih, raznih boleznih, navadah, tikih ipd. (Lamovec, 1995). 

 

V gledališču zatiranih in gestaltu skušamo usmeriti pozornost na telo – da ozavestimo, kaj se 

v njem dogaja, kaj nam sporoča; da se skozi to zavedanje na novo učimo gledati, slišati; da se 

skozi telo, gib in glas izražamo; da komuniciramo in se skozenj spoznavamo. 

 

Neverbalne senzorične izkušnje, kot so usmerjena pozornost na telo, gibanje, postavljanje 

kipov, slikanje, ples, ojačevanje gibov, nam bolj aktivirajo senzorični spomin, kot če 

ostanemo le pri verbalni izkušnji (Amendt-Lyon, 2001). Nebesedno izražanje nam omogoča 

veliko več svobodnega prostora za interpretacijo in pušča odprta vrata temu, kako posameznik 

vidi določeno podobo. Vsak je lahko pozoren na različne stvari in vsak ima možnost, da se 

mu skozi podobe pojavijo spomini, čustva ipd., ki se jih lahko ozave in jih predeluje v varnem 

okolju.  
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V gledaliških delavnicah s telesi delamo v vaji »postavljanje kipov«. Ti lahko upodabljajo 

različne teme – npr. dojemanje svoje družine. Posameznik, ki je postavil kipe (člane družine), 

jih oblikuje, premika, sliši in opazuje. To mu izzove različna doživljanja, ki pa pripomorejo k 

oblikovanju novih spoznanj o sebi.  

 

Prav tako nas do novih spoznanj lahko pripelje delo z lastnim telesom. »Ojačevanje gibov« je 

vaja, ki jo uporabljamo tako v gledališču zatiranih kot v gestalt terapiji. Terapevt opazuje 

posameznikova fizična vedenja (kar je očitno) in fizične navade. 

 

Fizična navada je lahko povzročena z zaviranjem določenih čustev in impulzov oz. po 

gestaltu govorimo o obrambnem mehanizmu retrofleksije. Agresivni impulzi v gestaltu 

pomenijo težnjo po aktivnem pristopu k okolju, ki zaradi dolgotrajnega zaviranja dobi 

destruktivno noto (Lamovec, 1997). Z retrofleksijo agresivne impulze zadržujemo. Kadar 

zavrto vedenje preusmerimo navzven, se lahko pojavijo občutki tesnobe in krivde, ki se lahko 

kažejo tudi v posameznikovem vedenju. 

 

Oseba se lahko začne fizično ukvarjati s svojo verižico medtem, ko se sooča z enim od svojih 

policajev, ali kadar pripoveduje o nečem, kar ji povzroča nemir. Premikanja verižice se niti ne 

zaveda. Terapevt ali oseba, ki vodi gledališke delavnice, lahko spodbudi osebo, da se zave 

tega giba in mu sledi. Z zavedanjem tega giba ga lahko oseba ojača (ojačanje giba). Zavestni 

gibi namreč lahko aktivirajo, spodbudijo določena čustva in spomine, ki smo jih potlačili 

(Grotowski, 1973, v Kobolt, 2005).  

 

Že sama pozornost na to, kar pride v navado, lahko vodi v spremembo. Posameznik se zave, 

da je on tisti, ki izvaja določeno akcijo (premikanje verižice). S strani drugih/terapevta je 

spodbujan, da razišče, kako to fizično dejanje povezuje z notranjim doživljanjem.  

 

»Besede niso dovolj! Da delujejo, morajo biti »čutene«. Moramo jih utelesiti.« (Ginger, 2007, 

str. 81). V gledališču in gestaltu imamo svobodo, ki si je drugje ne vzamemo. Oseba se lahko 

svobodno izrazi, npr.: »Kadar mi to reče, bi jo najraje stresla!« in ta izraz spremeni v telesno 

akcijo – začne eksperimentirati s stresanjem imaginarne osebe. Pri tem lahko oseba kanalizira 

nakopičeno jezo ali se zave novega elementa, ki ga nadalje spoznava.  
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Lahko ozavesti, da je velik del agresivnosti usmerjala nase, zave se čustev sovražnosti, 

maščevalnosti, ki jih izraža njen zatirani del, ter bolečine, ki jo je potlačila z izvorno težnjo. 

Pomembno je, da pustimo prosto pot jezi, sovraštvu, da odpremo možnost konstruktivne 

agresivnosti (Lamovec, 1995). 

 

V gledališču zatiranih in gestalt terapiji lahko eksperimentiramo s telesom na način, da 

ugotavljamo, kako se počutimo v različnih pozicijah telesa. Kadar se začenjamo zavedati in 

poslušati svoje telo, nam to lahko nudi podporo za kontakt. Še posebej nam telesna podpora 

pride prav, kadar se soočamo s svojimi policaji. Kadar smo vznemirjeni, lahko obrnemo 

pozornost k dihanju. Z globokim dihanjem organizmu omogočimo, da pridobiva dovolj 

kisika, in da nam nudi podporo. Ob tem lahko vznemirjenost pretvorimo v ustvarjalnost. V 

nasprotnem primeru s plitkim dihanjem organizmu ne omogočimo dovolj kisika za svoje 

delovanje, kar se pretvori v občutke tesnobe (predavanja Flajs, 8. 6. 2013). Podporo lahko 

najdemo tudi v svoji drži. S tem, ko se vzravnamo, lažje vidimo svet okoli sebe, lažje 

vstopamo v kontakt z drugimi. Pri tem pa si že skozi telo dodajamo moč, da smo v svetu 

vzravnani. Pomembno se je zavedati, da si lahko skozi telo damo podporo in da lahko s 

telesom komuniciramo.  

 

Naše telo je sredstvo komunikacije z drugimi ljudmi. Oseba, ki posluša, kar govorimo in ob 

tem nenehno zeha, nam lahko da občutek, da jo dolgočasimo. Če ničesar ne izrečemo, obstaja 

možnost, da smo napačno interpretirali vedenje te osebe. V tem primeru bo besedno izražanje 

tisto, ki bo doprineslo k jasni komunikaciji. S tem, ko povemo osebi, da imamo občutek, da jo 

dolgočasimo, lahko izvemo, kaj doživljajo. Ne vzamemo si zagotovo naših interpretacij.  

 

Oseba nam lahko pove, da jo zanima, kar govorimo, da je le imela neprespano noč in je zdaj 

utrujena, kar lahko vodi v drugo dinamiko odnosa, kot če bi ostali tiho. Zato je besedno 

izražanje, o katerem bom pisala v nadaljevanju, pomembno za naše odnose in spoznavanje 

sebe.  

 

Besedno izražanje – stik z vmesno cono zavedanja  

 

Ljudje smo v nenehni komunikaciji drug z drugim. Pri besednem komuniciranju z besedami 

prenašamo sporočila drugim. Z besedami se izražamo in postavljamo svoje meje. Izražamo 
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svoje potrebe, želje, pričakovanja, vrednote, stališča, razmišljanja, doživljanja, čustvovanja 

ipd. ter jih delimo z drugimi.  

 

Kadar onemogočamo izražanje sebe, zaradi zunanjih zatiralcev (onemogočen nam je 

dialog) ali notranjih policajev (ne želimo koga prizadeti, ne smemo nečesa reči, nas je sram 

ipd.) se postavimo v vlogo pasivnega objekta. Agresivna energija, ki služi kontaktu z 

okoljem, se preusmeri nazaj v nas in pridobi destruktivne primesi. Lahko govorimo o 

obrambnem mehanizmu retrofleksiji (Lamovec, 1997). Oseba navzven ne izreče, kar bi želela, 

ampak to spremeni v notranji monolog.  

 

Z notranjim govorom oz. z mislimi, ki predstavljajo naše policaje v glavi, vzbujamo pri sebi 

čustva, ki nas kot neizražena navzven znotraj razjedajo. Ta govor se pri osebi lahko ponavlja, 

dokler ga ta ne izrazi, razreši, zaključi. Oseba energijo porablja za fantaziranje, s katerim se 

izogiba kontaktu s svojim okoljem. Odgovornost za svoje stanje lahko prenaša na druge.  

 

V nadaljevanju navajam primer osebe, ki si naredi načrt, kako bo preživela svoj dan. V tem 

času dobi na obisk znanca, ki ji več ur govori o svojem problemu. Na začetku ga oseba še 

posluša, po tem, ko ugotovi, da se pogovor le ponavlja in da ne bo uspela uresničiti svojega 

načrta, začne razmišljati, kako obiskovalcu povedati, da bi bil čas, da gre. V sebi ima konflikt, 

ker ne more izreči svojih želja, saj bi s tem rušila svoj introjekt, da vedno pomaga ljudem v 

stiski, obenem je jezna na znanca, ki se ji zdi zelo neobziren. Tudi po njegovem odhodu je 

okupirana z mislijo, kaj bi lahko rekla, kako neobziren je ipd. Namesto, da bi se prilagodila 

novi situaciji in novim potrebam, čuti v sebi jezo. Izraz misli, da ji je nekdo pokvaril dan, se 

lahko enkrat v prihodnosti pri tej isti osebi izkaže kot zamera, kar ne vpliva ugodno na odnos 

ali na njena nadaljnja občutja.  

 

V gledališču zatiranih in gestaltu imamo možnost, da izrazimo tisto, kar zadržujemo v 

sebi. Uporabila bom kar zgoraj naveden primer. Oseba lahko prikliče v spomin obisk 

prijatelja. Skozi vajo lahko eksperimentira s tem, da znancu pove, kaj doživlja, kako se počuti. 

Svobodno se lahko sooči s svojim znancem (prazen stol v gestalt terapiji). Lahko se sooči tudi 

s svojim policajem, ki ji onemogoča, da bi se izrazila že v sami situaciji. Preizkuša, kaj bi se 

zgodilo, če bi …«Nedokončane situacije iz preteklosti lahko dokončamo v sedanjosti in 

čeprav prav gotovo ne bodo naletele na ustrezne partnerje niti na okoliščine iz časa, ko so bile 

ustvarjene, se v sedanjosti lahko odprejo za vzpostavitev načinov obstajanja, ki bodo 
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spremenili klientovo doživljanje. Dejansko je velik del problematike, ki poraja klientovo 

trpljenje, povezan z zastarelostjo njegovih shem odzivanja na situacije.« (Robine, b. d., 

pridobljeno z http://www.gita.si/besedila/). 

 

Specifična funkcija gledališča je v videnju in slišanju/poslušanju samega sebe: »Jaz vidim in 

vidim sebe, jaz govorim in slišim sebe, jaz razmišljam in razmišljam o sebi ...« (Boal, 1995, 

str. 28). Izražene misli, čustva in vedenja postanejo posameznikova konkretna izkušnja. 

Drugače se jih ozave, če opazuje druge, ki govorijo njegove lastne misli, ali posluša le njihove 

 ponavljajoče besede ipd. Oseba lahko spozna nekaj novega o sebi. 

 

V gledališču zatiranih in gestalt terapiji se učimo prevzemati odgovornosti za svoje 

besede. Uporabljamo »jaz« sporočila, s katerimi izražamo subjektivna doživljanja, 

prepričanja, želje. Z uporabo »jaz« sporočil dajemo drugim osebam prostor za njihova 

doživljanja in prevzemamo odgovornost za svoja. Izogibanju »jaz« sporočil in uporabi 

posplošitev (večina ljudi, nekateri prijatelji, naša skupina ipd.) je znak distanciranja od izjave, 

tihega zavračanja in prikrivanja lastnega stališča (Vec, 2002). Kot primer lahko navedem 

stavek: »Ob gledanju te podobe jaz čutim žalost«, medtem ko bo nekdo podobo zaznal 

drugače in ima do tega pravico. Zato ni vrednoten negativno, ne razvrednotimo njegovega 

doživljanja, temveč ga sprejmemo in spoštujemo. To nam omogoča zrel odnos in dialog 

(Empatična komunikacija in jaz stavki, 2014).  

 

Komuniciranje z »jaz« sporočili spodbuja odkritost in intimnost, predstavlja manjšo grožnjo 

in izzove manj odpora pri drugih, predvsem v konfliktnih situacijah. »Jaz« sporočilo je 

sestavljeno iz treh delov, kjer pri prvem opišemo neko nesprejemljivo vedenje, posledice, ki 

jih ima to na nas ter čustveno stanje (prav tam). Zadnji del je najtežje oblikovati, ker zahteva 

odprtost pri sporočanju svojih čustev, npr. »Kadar ignoriraš to, kar ti govorim, se razjezim, 

ker mi to daje občutek, da me ne spoštuješ«. 

 

Z »jaz« sporočilom drugi lahko razume, kaj mi občutimo, kakšen je naš problem, pri tem pa 

se sam odloči, kako bo ravnal v prihodnosti in prevzema odgovornost za svoje ravnanje. Mi 

smo odgovorni zase in za reševanje svojih problemov. Mi smo soodgovorni tudi za procese, 

ki se dogajajo v skupini. Raziskujemo, kaj dejansko občutimo ob določenih dražljajih iz 

okolja, se učimo, kako to izraziti, še sploh, če nismo navajeni povedati, da nas kaj zmoti ali pa 

ne delimo tega, kar doživljamo, ker nas je sram ali pa se bojimo odzivov drugih.  
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S tem, ko uporabljamo »jaz« stavke, izhajamo iz sebe, se opominjamo, da smo mi subjekt. 

Subjekt smo lahko tudi tako, da določene besede, ki jih uporabljamo, kot so npr. »ne morem« 

spremenimo v »ne želim« ali »boli me glava« spremenimo v »bolim si glavo« ipd. In zanje 

prevzamemo odgovornost.  Nova poimenovanja lahko prinesejo nova spoznanja. 

 

V gledališču zatiranih in gestalt terapiji se posameznik uči o lastnem načinu 

komuniciranja in si povečuje polje zaznav. Z novimi elementi spoznanj je lahko  bolj 

pozoren nase, na svoje notranje govore (fantazije, katastrofalna pričakovanja, domneve ipd.), 

policaje v glavi, ki jih lahko izrazi, z njimi eksperimentira in dobi s strani skupine povratno 

sporočilo, kako jasen in doživet je bil eksperiment. Skozi to imamo možnost ozavestiti nove 

elemente in spreminjati načine izražanja, ki nam škodujejo ali niso jasni. Naučimo se slišati 

tudi tisto, česar si ne želimo.  

 

Motnje v komunikaciji in konfliktnost onemogočamo s tehniko parafraziranja, kjer 

preverjamo, ali smo govorca pravilno razumeli. Z aktivnim poslušanjem in empatičnim 

komuniciranjem omogočamo dialog, preko katerega se drug o drugem največ naučimo.  

 

Igranje vlog – stik z različnimi deli sebe  

 

»Samo v igri je posameznik, otrok ali odrasel, zmožen biti kreativen vključujoč vso svojo 

osebnost in samo v kreativnosti posameznik odkrije sebe.« (Perls, 1977, Amendt-Lyon, 2001, 

str. 14). 

 

V gestalt terapiji se pojavljajo značilnosti estetskega prostora, s katerim se srečamo pri 

gledališču zatiranih. Poleg plastičnosti in telemakroskopije se tudi v gestalt terapiji srečamo z 

dihotomijo, ki se kaže skozi igranje vlog in simulacijo.  

 

Na kratko bom opisala značilnosti estetskega prostora (Boal, 1995), ki se lahko kažejo v 

gestalt pristopu. Srečamo se z telemakroskopijo, kjer posameznikova dejanja opazujemo ter 

povečamo (»ali lahko ojačaš ta gib, ki si ga ravnokar storil«; »narisal si svoje oči, kot da 

gledajo v tla«, »se lahko zdaj postaviš v ta položaj«, »kaj pri tem opažaš« ipd.). Srečamo se s 

kvaliteto plastičnosti, ki se kaže v tem, da lahko v prostoru, kjer se nahajamo, skozi domišljijo 

in spomin projektiramo subjektivne dimenzije v estetski prostor. Lahko omogočimo, da se 
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prostor, čas, ljudje in objekti spreminjajo (»Prekliči v spomin svoje poslednje srečanje s to 

osebo ter si predstavljaj, da se to dogaja zdaj ...«). Srečamo se tudi z dihotomijo, kjer nam je 

omogočeno, da je posameznik v tem prostoru oboje, oseba, ki igra in karakter, ki je igran, kar 

se lahko uprizori skozi tehniko praznega stola.  

 

Igranje vlog je ena od metod izkustvenega učenja, ki terja od posameznika osebno 

angažiranost in čustveno vpetost. V igri vlog posameznik prevzame identiteto drugega. S tem 

prevzame tudi razmišljanje, čustvovanje in vedenje drugega. Kadar ohrani svojo identiteto ter 

odigra namišljeno situacijo na način, kot bi ravnal, če bi bila ta situacija resnična, govorimo o 

simulaciji (Jones, 1997, v Vec in Peklaj, 2003).  

 

S tema dvema metodama (igranje vlog in simulaciji) se srečujemo tako pri gledališču 

zatiranih kot pri gestalt terapiji. Skozi pridobljene izkušnje simulacije ali igrane vloge, ki 

potekajo v sedanjosti, ozaveščamo lastne vidike delovanja, doživljanja, mišljenja. Skozi igro 

lažje integriramo svoje odtujene dele.  

 

Pri igranju vlog uporabljamo mehanizem projekcije. Ker ga uporabljamo zavedno, nam služi 

kot podpora za kontakt (Ščuka, 2002). S tem, ko vstopamo v vlogo drugega, skušamo dojeti 

in razumeti njegove poglede, doživljanja in njega samega ter si pridobiti novo perspektivo.  

 

Obenem na ta način spoznavamo sebe in si omogočimo vpogled v svoj način delovanja. 

Z igranjem drugih lahko pridemo v stik z lastnimi slepimi pegami. Lahko se srečamo s 

svojimi vzgibi, ki si jih ne priznamo, ki jih zatiramo in so za nas moteče pri drugih. Lahko 

izživimo določene dele sebe, ki jih drugače ne bi imeli priložnosti. Igramo lahko zatiralca ali 

zatiranega in spoznavamo oba vidika sebe.  

 

Oseba, ki nima izkušnje in podpore iz okolja, da bi raziskovala in izražala tiste dele, ki jih pri 

sebi ustavlja, ne bo mogla spoznati, sprejeti in izživeti vseh delov sebe. Do kontakta med 

odtujenimi deli ne bo prišlo (Žorž, 2001b). Terapevtska vrednost bo omejena.  

 

V gledališču zatiranih in gestalt terapiji se lahko postavimo v vlogo elementov iz svojih sanj, 

risb, z določenimi gibi, čustvi, željami, policaji ipd. Skozi distanco se na varen način 

identificiramo  skozi improviziranje (na primer: jaz sem orglica), ki poteka tu in zdaj, se lahko 

posredno spoznavamo in ozavemo nečesa novega o sebi (zaprta sem v škatli).  
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Skozi igro vlog raziskujemo nove oblike odzivanja in vedenja v različnih socialnih 

kontekstih, rešujemo problemske situacije in preigravamo potencialno provokativne situacije 

v varnem in podpornem okolju (Vec in Peklaj, 2003). Na ta način posamezniki pridobivajo 

vpogled v problematiko medosebnih odnosov. Skozi igro vlog se lahko ta problematika 

razreši, saj se v  procesu igre povečuje zavedanje lastnega čustvovanja in doživljanja ter 

razumevanje ravnanja in doživljanja drugih oseb – tistih, ki jih igramo (prav tam).  

 

Skupina – stik z drugimi 

 

Tako gledališče zatiranih kot gestalt terapija potekata v skupini. V skupini smo vsi ogledalo 

drug drugemu in si omogočamo spoznavanje sebe ob razlikovanju z drugimi. Lamovec (1997) 

meni, da skupina služi kot predstavnik zunanjega sveta. Na kakšen način vstopamo v odnose z 

drugimi, kakšne vloge zavzamemo, s kom navežemo stik, kakšne konflikte imamo v skupini, 

ipd. so lahko odraz našega delovanja tudi zunaj skupine, ki se jih zdaj ozavemo. V tej skupini 

lahko eksperimentiramo z alternativnimi načini delovanja, skušamo razrešiti nedokončane 

gestalte, se izražati neposredno, dajati in prejemati povratne informacije ipd. 

 

V skupini je vzpodbujana kreativnost in njen izraz pri posameznikih. Če se posameznik lahko 

svobodno izraža, lahko tudi komunicira z drugimi. Skupinska dejavnost spodbuja 

komuniciranje in izmenjavo ter daje občutek pripadnosti (Vogelnik, 1993).  

 

V skupini upoštevamo določena pravila (govorimo v svojem imenu; ločimo med objektivnimi 

in subjektivnimi opazkami v svojih sporočilih, dajemo neogrožujoča povratna sporočila, ipd.), 

s katerimi nudimo varnost in podporo drug drugemu.  

 

Posameznik bo izražal sebe in si dovolil biti, če bo vedel, da je s strani drugih spoštovan kot 

človeško bitje, s svojimi vrlinami in pomanjkljivostmi. Pri samorazkrivanju posameznik 

razkriva različne vidike sebe: čustva, stališča, vrednote, konflikte, s katerimi se sooča ipd. 

Kadar razkrivamo sebe, delamo na sebi in eksperimentiramo s svojimi konflikti, je drugim v 

skupini omogočeno, da se povežejo z zgodbo, čustvom, stališčem in konfliktom te osebe. 

Omogočena jim je identifikacija z drugim. Skozi izkušnjo drugih se lahko ozavejo lastnih 

misli, čustev in vedenj. Lahko dobijo vpogled v svoje policaje. S tem, ko nudimo podporo 

drugim, smo podpora samim sebi. Z aktivnostjo posameznika v smeri razreševanja svojih 
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konfliktov lahko aktivni opazovalci dobijo željo, da svoje konflikte razrešijo sami. Nanje 

lahko izkušnja drugega deluje opogumljajoče in terapevtsko, kot meni Jones (2005). 

Posamezniki se na ta način posredno učijo, lahko razvijajo empatijo in vzpostavljajo bližino z 

drugimi.  

 

Delo v skupini ima še druge pozitivne učinke, tako na ravni posameznika, kot na ravni 

skupine. Leibman (1994, v Vrbančič, 2010. str. 87) jih  opredeli: 

 

Raven posameznika vključuje povečano kreativnost in spontanost, izražanje občutkov, 

emocij, misli, konfliktov, sprostitev, vpogled, samozavedanje, premišljevanje, delo z 

domišljijo in nezavednim, povečanje osebne neodvisnosti in motivacije. 

 

Raven skupine vključuje sodelovanje, vključenost v skupinsko akcijo, komunikacijo, 

zaupanje problemov, deljenje izkušenj in pogledov z drugimi, odkrivanje univerzalnosti 

doživljanj in originalnosti posameznika, družbena podpora in zaupanje, skupno iskanje 

rešitev, stik s skupino, obzirnost do drugih v skupini, razumevanje lastnega vpliva na druge in 

na medsebojne odnose.  
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3. EMPIRIČNI DEL 

 

3.1  Opredelitev problema in namen raziskovanja 

 

Namen diplomskega dela je predstaviti gledališče zatiranih ter gestalt terapijo kot orodji, ki 

nam omogočata osebne ter družbene spremembe. Skozi praktičen del izpeljanih gledaliških 

ter gestalt vaj želim omogočiti udeležencem novo izkušnjo. Takšno, skozi katero bodo lahko 

prevzeli aktivno vlogo pri spoznavanju in raziskovanju sebe, vključno s policaji v svoji glavi. 

 

Vsak izmed nas se je že srečal s kakšno od sledeče navedenih misli: »tega ne zmorem«; 

»drugič bom res dal sebe na prvo mesto«; »moram uspeti«; »kaj si bodo drugi mislili«; »ne 

smem se jeziti«; »moral bi to reči«; »vedno se mi to dogaja«; »kako mi lahko to počnejo«, 

»moram se spremeniti«, »moram poskrbeti za druge« ipd.  

 

Tovrstne misli lahko postanejo naši policaji v glavi, lahko jih uporabljamo pogosto in 

mehansko. Zavedamo se, da nam nekatere misli niso v podporo in nas lahko omejujejo v 

našem delovanju. Drugih se niti ne zavedamo, na kakšen način nam onemogočajo spremembe 

oz. nas omejujejo pri prepoznavanju in zadovoljevanju lastnih potreb.  

 

Termin policaji v glavi vpelje Augusto Boal v tehniki mavrica želja, kjer govori o 

ponotranjenih zatiranjih. Zatiranja, ki smo jih ponotranjili skozi razvoj in so prav tako odsev 

družbe, v kateri živimo, izzovejo v posameznikovi notranjosti veliko škode. Boalov namen 

razvoja tehnike mavrice želja je bil pomagati posamezniku, da se začne osvobajati lastnega 

zatiranja skozi njegovo raziskovanje. Posameznikom je ponujeno gledališko orodje, s katerim 

lahko ponotranjene zatiralce naredi vizualne, kar mu omogoča lažje soočanje z njimi. Sedež 

zatiranja je zunaj nas, v družbi, ki širi policaje v glavah državljanov (Boal, 2004c). 

 

Družba nam danes skozi subtilna sporočila oz. recepte, kako biti srečen, uspešen, zdrav ipd. 

nenehno ustvarja predstavo o tem, da je na posamezniku vsa odgovornost, ali se bo odločil 

biti srečen. Skozi nekritično sprejemanje tovrstnih sporočil se »spreminja« zavest zatiranim, 

ki omogoča aktivno delovanje policajev v glavi. Kadar recepti uspeha ne delujejo, se lahko 

hitro počutimo krivi, manjvredni, nemočni, osamljeni, jezni ipd.  
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Večja je naša želja po spremembi, ne da bi se soočili s samim seboj in zatiralci, ki smo jih 

ponotranjili, večji je konflikt znotraj nas. Vaje iz gledališča zatiranih in gestalt terapije nam 

omogočajo stik tako z našimi zdravimi resursi (ki nam nudijo podporo), kot tudi z aktivnimi 

policaji v glavi (ki jih ozaveščamo in spreminjamo).  

 

Cilj mojega diplomskega dela je raziskati, na kakšen način se gledališče zatiranih in gestalt 

terapija povezujeta. Skozi praktično izpeljano dvodnevno delavnico »Kontakt« želim 

raziskati, kako vaje pripomorejo udeležencem k večjemu zavedanju sebe ter svojih 

internaliziranih zatiralcev – policajev v glavi.  

 

3.2  Raziskovalna vprašanja 

 

Postavila sem sledeča raziskovalna vprašanja: 

 

 Na kakšen način se gledališče zatiranih in gestalt terapija povezujeta v vajah ter kaj 

ponujata udeležencem? 

 

 Kakšen učinek imajo vaje geštalta, gledališča oz. preplet teh vaj na posameznika in na 

skupino? 

 

 Ali in kako kombinirane vaje iz gledališča zatiranih in gestalt terapije izzovejo 

spremembe pri udeležencih v doživljanju samih sebe?  

 

 Ali udeleženci delavnic skozi vaje pridobijo večje zavedanje o sebi?  

 

 Na kakšen način se pri udeležencih kažejo policaji v glavi skozi delavnico ter kako 

nudimo podporo za njihovo premagovanje?  

 

 Ali in na kakšen način se skupina poveže z zgodbo protagonistke v mavrici želja? 

Kakšen je učinek vaje mavrica želja na ostale udeležence? 
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 Kako protagonistka doživi skupino, sam proces mavrice želja ter kakšen učinek ima ta 

nanjo?  

 

 S kakšnimi izzivi se vodja delavnic sooča pri izvajanju vaj in tehnik gledališča 

zatiranih in gestalt terapije? 

 

3.3  Raziskovalna metodologija 

 

Uporabila sem deskriptivno metodo kvalitativnega raziskovanja. Pri kvalitativnem 

raziskovanju gre za raziskovanje, kjer temeljno izkustveno gradivo sestavljajo besedni opisi 

ali pripovedi. Prav tako poteka analiza, ki je obdelana brez uporabe merskih postopkov, ki 

dajo števila in operacije nad njimi (Mesec, 1998, v Vogrinc, 2008). Namen samega 

raziskovanja je bil skozi različne vaje spoznati subjektivna doživljanja ter učinek vaj na 

udeležence delavnic. 

 

Za osrednjo metodo zbiranja podatkov sem izbrala opazovanje z udeležbo. Svoja opažanja ter 

skupno evalviranje posameznih vaj sem sproti zapisovala; uporabila sem dnevniški zapis.  

 

Zadnjo vajo mavrica želja – policaji v glavi sem posnela z video kamero. Zdelo se mi je, da 

zaradi lastne vpetosti v vajo ne bom toliko pozorna na detajle, ki so lahko pomembni za 

raziskavo.  

 

Ob gledanju posnetka sem bila pozorna tudi na lastno vodenje in ga evalvirala. 

 

Po delavnicah sem udeležencem preko elektronskega sporočila poslala vprašalnik odprtega 

tipa, kjer so lahko reflektirali ter opisali svoja doživljanja vaje policaji v glavi.  

 

V sami interpretaciji priključim informacije, ki sem jih pridobila skozi polodprt intervju z 

gostujočim strokovnjakom s področja gledališča zatiranih, Tonyjem Cealijem. Želela sem 

pridobiti informacije osebe, ki se je že ukvarjala s tehniko mavrice želja in bi mi lahko skozi 

lastne izkušnje povedala, na kaj naj bom pozorna, kako sama vidi proces mavrice želja.  

 

Opis vzorca 
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Za sodelovanje v dvodnevni delavnici, ki sem jo poimenovala Kontakt, sem uporabila metodo 

snežne kepe. Vabilo, ki sem ga oblikovala, sem poslala preko elektronskega sporočila svojim 

znancem, socialnim pedagogom, osebam, ki se ukvarjajo z gledališčem. Ti so naprej pošiljali 

vabilo tistim, za katere so menili, da bi jih delavnica zanimala.  

 

Na moje presenečenje se je za zadnji vikend junija po elektronskem sporočilu odzvalo več kot 

20 ljudi z različnih koncev Slovenije. Število sem morala omejiti zaradi kapacitete prostora, v 

katerem bi naj delavnico izvedli. V vabilu sem napisala, da imajo prednost pri udeležbi 

delavnic tisti, ki se je bodo lahko udeležili oba dneva, že zaradi samega procesa.  

 

Prvi dan je na delavnico prišlo 16 ljudi, drugi dan pa 14. Od tega je bilo ženskega spola prvi 

dan 13 udeleženk, drugi dan 11, moškega spola pa so bili trije udeleženci. V sami prijavnici 

so posamezniki odgovorili na vprašanje, ali so seznanjeni z gledališčem zatiranih in gestalt 

terapijo oziroma ali so bili dejavni v kateri izmed njih. Skozi njihove odgovore je bilo zaznati, 

da so bolj seznanjeni z gledališčem zatiranih. Trije med njimi so že imeli izkušnjo z mavrico 

želja. Z gestalt terapijo sta bili bolj seznanjeni le dve osebi. Ena med njimi gestalt pristop 

uporablja pri pomoči z umetnostjo, druga pa je slišala zanjo pri študiju psihoterapije. 

 

Delavnico smo izvedli v Zavodu Bob, kjer so mi zaposleni omogočili uporabo njihovega 

prostora in materiala za cel vikend v juniju. Tudi sami so pozvali k udeležbi uporabnike 

Zavoda Bob, nekaj se jih je na povabilo tudi odzvalo.  

 

Postopek zbiranja in obdelava podatkov 

 

Pri kvalitativnem raziskovanju izhajamo iz predpostavke, da dejavnosti in akcije dobijo 

pomen šele, ko jih razložimo z vidika doživljanja tistih, ki so v njih neposredno udeleženi. Pri 

zbiranju podatkov se ne omejimo zgolj na en vir in na eno tehniko zbiranja podatkov 

(Vogrinc, 2008).  

 

Tudi sama sem v dvodnevnih delavnicah uporabila različne tehnike zbiranja podatkov. 

Zbirala sem jih z odkritim opazovanjem z udeležbo. Po evalvaciji posamičnih vaj sem 

zapisala lastna opažanja ter stavke udeležencev, ki so se mi zdeli za raziskavo pomembni. Ker 

nisem želela biti pristranska, sem udeležence zaprosila, da tudi sami na list papirja zapišejo 
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svoja doživljanja vaj, ki so jim pomembna. Nekatere od vaj sem fotografirala, zadnjo vajo 

mavrica želja – policaji v glavi pa sem posnela z video kamero.  

 

V evalvaciji te vaje so posamezniki izrazili, da so jo doživeli kot zelo močno in da se jih je 

globoko dotaknila. Udeležencem sem kasneje po elektronski pošti poslala odprti vprašalnik 

oz. pisni intervju, ki se je nanašal na njihovo doživljanje te vaje, ter refleksijo lastnih 

policajev. Na odprt vprašalnik je odgovorilo zgolj pet udeležencev, ki jih tudi predstavim v 

analizi.  

 

Najprej je bil moj namen analizirati vsako vajo posebej. Nato sem ugotovila, da lahko 

nekatere vaje zaradi podobnega namena združim. To so vaje pošiljanja signalov, 

improvizacijske vaje, vaje s ponavljajočim se gibom ipd. Analiziram zgolj tiste, pri katerih so 

udeleženci spoznali, preizkusili, ozavestili nekaj novega.  

 

V analizi je večji poudarek na dveh vajah, ki so ju posamezniki tudi v evalvaciji najpogosteje 

omenjali ter doživeli kot zelo močni. Prva se je nanašala na vajo, ki sem jo prenesla iz vaj 

gestalt terapije. Poimenovala sem jo »Jaz sem drevo«. Pri vaji smo šli skozi proces 

vizualizacije, risanja ter predstavitve sebe skozi ustvarjeno drevo. Vajo sem v analizi razdelila 

v pet kategorij: 

 doživljanje nastanka ter identifikacija z deli drevesa; 

 doživljanje okolice; 

 doživljanje sprememb; 

 deljenje sebe z drugimi;  

 ponovno drevo. 

 

Druga podrobneje analizirana vaja je prenesena iz gledališča zatiranih. Skozi tehnike mavrice 

želja smo izvedli vajo policaji v glavi. Vaja ne sledi vsem zapisom in fazam, ki so 

predstavljene v Boalovi knjigi Mavrica želja. Vsak protagonist, vodja in zgodba se med seboj 

razlikujejo, prav tako tudi sam proces izvajanja te vaje. Pomembno se mi zdi, da ima vodja 

občutek za to, kar se dogaja med vajo, ter se na protagonista odziva. 

 

Vajo sem razdelila na več faz, vsako sem posebej analizirala z vidika doživljanja 

protagonistke, dveh policajev ter dveh aktivnih opazovalcev. Faze so slednje:  

 deljenje zgodb, 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta      Adriana Vučković:; diplomsko delo 

-72- 

 vroči stol, 

 improvizacija, 

 izbira policajev, 

 policaji oživijo, protagonistka v akciji, 

 izražanje želja, 

 reimprovizacija. 

 

V analizi sem združila lastna opažanja, ki jih zapisujem v navadnem slogu, s pisnimi ali 

ustnimi izjavami udeležencev, ki pa jih označujem v poševnem slogu. V interpretaciji analize 

dodam informacije, ki sem jih pridobila z delno strukturiranim intervjujem. Intervju sem 

opravila z gledališkim pedagogom Tonyjem Cealijem in vključila zgolj podatke, ki so se mi 

zdeli relevantni za interpretacijo. Intervju sem prepisala in prevedla v slovenščino.  

 

Zasnova delavnic in njihova izvedba 

 

Zaradi lastnih pozitivnih izkušenj in spoznanj, ki sem jih doživela skozi gledališče zatiranih in 

gestalt terapijo, sem želela to omogočiti še drugim in se preizkusiti v vlogi vodje delavnic.  

 

Pred svojo delavnico sem bila udeleženka delavnice na Zavodu Bob. Na pikniku, ki so ga 

organizirali, sem povprašala za možnost izvedbe vikend delavnice v njihovih prostorih. S tem 

so se strinjali, povabili pa so tudi svoje obiskovalce, uporabnike zavoda.  

 

Vaje, ki sem jih uporabila v delavnicah, sem sestavila že vnaprej. Med delavnico sem nekaj 

vaj s seznama črtala, da smo imeli dovolj časa za določene vaje, ki so se mi zdele pomembne 

z vidika povezovanja skupine in sproščanja. Reagirala sem tudi na zaznavanje energije v 

skupini, na vpetost udeležencev v vajo ipd.  

 

 V delavnicah sem želela udeležence spoznati s tehnikama gledališča zatiranih – s 

slikovnim gledališčem in mavrico želja.  

 

Vnaprej sem vedela, da bom izvedla vaje, kjer improviziramo s podobami kipov in 

sestavljamo zgodbe z njimi. Zdi se mi, da vaja vsakemu nudi možnost, da intervenira vsaj 

enkrat. Nato sem si zamislila delo s kipi, ki bi predstavljali naše realne sanje, ki bi jih lahko 

končali drugače. Z slikovnim gledališčem sem nadgradila tudi vajo bomba in ščit. Pomembno 
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se mi je zdelo, da posamezniki uvidijo, kako različno ali podobno doživljamo ter povezujemo 

določene podobe. Slikovno gledališče je prav tako prisotno v vaji mavrica želja, kjer 

posamezniki skušajo upodobiti protagonistkine policaje v glavi skozi kip lastnega telesa.  

 

 V delavnicah sem želela udeležence spoznati z določenimi vajami iz gestalt terapije.  

 

Iz izobraževanja iz gestalt terapije mi je močno ostala v spominu vaja, ki se je mene in tudi 

ostale v skupini močno dotaknila in predstavila na veliko bolj intimen in globok način. To 

vajo sem želela preizkusiti in videti, kako bo potekala v tej skupini. Vajo sem malo 

spremenila ter nadgradila in jo poimenovala »Jaz sem drevo«. 

 

Vajo »Zavedam se, da ...«, ki sem jo prav tako spoznala v okviru gestalt terapije, sem 

nadgradila s stavkom »Spoštujem se, ker ...« ter »Dovolim si, da ...« Želela sem videti, kako 

bodo udeleženci reagirali na prvo vajo, kjer so pozorni le na to, kar se dogaja tu in zdaj. 

 

 Vaje, ki sem jih sama dodala, so bile  pretežno povezane z gibom.  

 

Nekaj časa sem imela v mislih, da bi delavnice razdelila v več srečanj, ki bi potekala ob 

vikendih julija. Ker nisem vedela, koliko ljudi se bo prijavilo na delavnico, se mi je zdela 

večja verjetnost, da privabim ljudi, če naredim en intenziven vikend delavnic. Misel, da bi si 

ljudje rezervirali zaporedno nekaj vikendov za delavnice sredi poletja, se mi ni zdela realna. 

Ker sem računala na minimalno število prijavljenih, sem želela, da bi se vsaj ti delavnice 

redno udeleževali. 

 

V izvajanju intenzivne delavnice sem prepoznala tudi slabosti: v tako kratkem času težje 

razvijemo večjo mero varnosti in zaupanja v skupini; poglobljeno spoznavanje in raziskovanje 

tem, ki se odpirajo; večurno vodenje ter padanje koncentracije udeležencev ipd.  

 

V ta namen sem se odločila vajo policaji v glavi, ki zahteva veliko mero občutka varnosti, 

povezanosti in podpore v skupini (protagonist si mora upati izpostaviti in delati s svojimi 

policaji), izvajati proti koncu drugega dne, ko bo skupina že bolj povezana.  

 

Za ohranitev koncentracije udeležencev sem naredila vmesne kratke pavze in za čas kosila 

eno večjo. Delavnice sem izvajala v Zavodu Bob, v okolici katerega je kar nekaj restavracij, 
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pekarn ipd. Po vsaki pavzi smo naredili eno od skupinskih vaj, za katero iz izkušenj vem, da 

ima vlogo dvigniti energetski nivo posameznika ali da so jo udeleženci sami želeli izvesti. S 

tem sem omogočila buden ter pozoren prehod na naslednje vaje. Po obeh dnevih delavnic smo 

na koncu imeli evalvacijo, kjer so udeleženci delili svoje počutje.  

 

Na intenzivno delavnico se je prijavilo veliko več ljudi, kot sem pričakovala. 

 

Bila sem pozitivno vznemirjena, obenem sem zaslišala tudi svoje misli – policaje, ki so mi 

govorili, da nisem dovolj pripravljena, na katere sem lahko vplivala, ter takšne, na katere 

nisem mogla vplivati, pa so me vseeno okupirali (»mogoče ne bodo sodelovali«, »mogoče 

bom imela preveliko tremo in ne bom uspela biti spontana«, »veliko ljudi bo in med njimi so 

taki, ki imajo veliko več znanja in izkušenj od mene« ipd.). Ker sem vedela, da moram najprej 

sebi zagotoviti varnost in si dati podporo, sem se dobro pripravila. Izbrala sem takšne začetne 

vaje, za katere sem vedela, da se bom v njih tudi sama sprostila in prelomila led. Med njimi so 

bile vaje »Ime in gib«, »Zip Zap«, »Samurai«. 

 

3.4  Analiza 

 

V analizi bom podrobneje predstavila potek dveh vaj. »Jaz sem drevo« je prenesena iz vaj 

gestalt terapije. Druga vaja, »Policaji v glavi« se nanaša na mavrico želja in se ukvarja z 

internaliziranim zatiranjem. V prilogi na koncu diplomskega dela navajam vse vaje, ki smo jih 

izvedli v času delavnic. Zaradi prevelikega števila vaj sem za analizo izbrala tiste vaje, ki 

najbolje ilustrirajo ključne teme moje raziskave.  

 

Za podrobnejšo analizo sem izbrala začetno vajo »Jaz sem drevo« in vajo »Mavrica želja«, ki 

smo jo izvedli na koncu delavnic. Skozi evalvacije sta na koncu dneva ti dve vaji nekako 

izstopali in pustili na udeležencih zelo močan vtis. Tako o spoznavanju novih stvari o sebi, 

sprejemanju različnosti in nudenju podpore v skupini, kot tudi o preizpraševanju o svojih 

policajih. V preteklosti sem učinek teh dveh vaj na lastni koži že izkusila, zato sem verjela v 

njun pozitiven učinek, ki ga lahko imajo na posameznika in skupino.  

 

Vaja »Jaz kot drevo« 
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Cilj vaje: 

 omogočiti udeležencem kontinuirano zavedanje (osredotočenost na telo in 

doživljanja),  

 omogočiti izraz skozi kreativen medij (vizualizacija in risanje), 

 skozi domišljijo omogočiti stik z deli sebe, ki jih verbalno ne moremo izraziti, 

 možnost ustvarjalnih prilagoditev, 

 vzpostavitev notranjega govora, 

 predstavitev sebe skupini. 

 

Vajo, ki sem jo spoznala na izobraževanju iz gestalt terapije, sem razdelila na tri dele. 

 

V prvem delu poteka vodena vizualizacija. Pri tem se posamezniki umirijo, zaprejo oči in 

usmerijo pozornost na svoje telo. Predstavljajo si, kako polagajo roke na posamezne dele 

telesa, od glave do stopal. 

 

Nato si skušajo predstavljati zemljo pod stopali ter kako poženejo korenine. Iz tega začnejo 

rasti naprej v drevo. Skozi vizualizacijo jih usmerjam z vprašanji, ki omogočajo, da v tistem 

trenutku brez analiziranja spontano kreirajo tako sebe kot dele svojega drevesa. Ob tem so 

pozorni tudi na svojo okolico, ki jo spotoma oblikujejo. Nato jih peljem skozi različne letne 

čase in jih usmerjam, naj bodo pozorni predvsem na svoja doživljanja in občutke ob izgubi 

svojih listov, nalaganju težkega snega na njihove veje, razcvetu krošenj, obisku dveh 

zaljubljenih oseb, sijanju sonca ipd. Zaključimo ponovno s pomladnim letnim časom. Po 

končani vizualizaciji odprejo oči. 

 

V drugem delu smo risali drevo, ki smo ga pred tem vizualizirali. Posamezniki so na list 

papirja narisali svoje drevo iz vizualizacije in ga umestili v prostor. 

 

V tretjem delu je potekala predstavitev sebe in svojega doživljanja vizualizacije kot drevesa. 

Vsak se je v krogu predstavil skozi drevo, ki ga je narisal, pokazal svojo risbo drugim in 

najprej opisal, kaj zaznava v svojem telesu. Nato je predstavil sebe skozi drevo. 

 

V nadaljevanju bom opisala del izjave udeleženke: Jaz sem hrast, moje korenine so močne in 

razvejane, moja krošnja je težka in pada k tlom. Nadaljuje z opisom svoje okolice: Sem sama 

na hribu, šele v daljavi vidim ostala drevesa. Nato opiše, kako je doživljala samo 
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vizualizacijo. Čutila sem se dosti lažjo, ko mi je odpadlo listje jeseni. Ni me motilo, da sem 

golo drevo. Pri prestavitvi sem tudi sama zastavila kakšno vprašanje oz. so lahko drugi v 

skupini vprašali, če jih je kaj zanimalo o drevesu drugega. 

 

Doživljanje nastajanja drevesa in identifikacija z njim 

 

Udeleženci so se lahko prepustili vodeni vizualizaciji, vendar so pri tem različno doživljali 

nastajanje svojih dreves. Ena od udeleženk je v evalvaciji povedala, da je imela težavo pri 

tem, da »požene korenine«. Ni vedela, kako bi jih pognala, glede na to, da je v vaji skoraj 

ležala na tleh. Med samo vizualizacijo si je potem predstavljala, da gredo korenine iz zraka v 

zemljo. V gestaltu bi to poimenovali »ustvarjalna prilagoditev«. Tudi njeno deblo je raslo v 

takšnem položaju, kot je bila sama postavljena, pri tleh. »Se mi zdi, da zaradi korenin nisem 

mogla postati takšno drevo, kot bi hotela.« 

 

Nekateri so čutili prst kot trdo zemljo, ki jim daje varnost: »Se mi zdi, da me nihče ne bi 

mogel izruvati ven,« drugi so jo čutili kot rahlo: »Zemlja je taka, ki se je ne da oprijeti, moje 

korenine so tako majhne in drobne,« ali »lahna prst mi je omogočila, da so moje korenine 

rasle vse globlje in postajale močne. Imela sem eno močno korenino, ki se je proti koncu 

razvejala.« 

 

Ob rasti debla se je večina počutila močno, le dve udeleženki sta izrazili, da jima je bil ta del 

zelo težak in zaskrbljujoč. Ena od njiju je čutila veliko mero tesnobe in utesnjenosti. »Ničesar 

nisem videla ven, tako preozko deblo je bilo. Vedno višje je bilo od mene, kot da ga ne morem 

dohiteti.« Občutek utesnjenosti se je prenehal, ko je začela oblikovati svojo krošnjo. V tem 

delu je lahko ponovno zadihala, kot je pripomnila. Debla udeležencev so se razlikovala po 

tem, ali so bila močna, tanka, luskava, gladka, zvita ipd. 

 

V oblikovanju in slikanju svojih krošenj so udeleženci dali največ prostora umetniškemu 

izražanju. Nekatere krošnje so presegale list papirja, zato so bile naslikane le polovično, druge 

so vsebovale različno sadje ali cvetove. Ena od udeleženk je močno poudarila dve veji, ki sta 

ji predstavljali starše, ki ji nudijo oporo, medtem ko si je druga, ki je podobno narisala dve 

močni veji, interpretirala to kot svoje roke, s katerimi si daje podporo. 
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Ena od udeleženk je bila iglasto drevo, medtem ko so bili drugi udeleženci listavci. Nekateri 

med njimi niso imeli listov, medtem ko so drugi poudarili prav te: »moji listi so veliki, 

barvasti in mi dajejo moč za razliko od vej, ki so skoraj strohnele.«  

 

Doživljanje svoje okolice 

 

Udeleženci so najpogosteje narisali samo svoje drevo, le dve udeleženki sta narisali še druga 

drevesa v okolici. Postavljena so bila pogosto na nekem griču ali na ravnem in samem. Tudi 

če so pri predstavitvi opisali, da je bil okoli njih gozd, park ali podobno, tega v svojo risbo 

niso umestili. 

 

Ena od udeleženk je bila na vrhu griča pod soncem. V evalvaciji je zapisala, da se je šele pri 

predstavitvi svojega okolja drugim (okolja, v katerem ni bilo drugih dreves), srečala z 

občutjem žalosti, ki jo je močno presenetilo. V tistem trenutku je ozavestila, da se počuti 

samo, kar je povezala z realnim življenjem. Od srečnega samega drevesa, ki si ga je 

predstavljala in narisala, jo je pri vaji presenetilo, da je imel ta element novega spoznanja tako 

močan vpliv nanjo. 

 

Druga udeleženka je izjavila, da se nahaja v mestnem parku, kjer drevesa ne morejo zares 

zaživeti, saj ni pravo okolje zanje. »So bolj vsaka zase, za razliko od tistih dreves, ki so na 

hribu in so močna in zelena.« 

 

Za razliko od vseh udeležencev, ki so se nahajali zunaj, je en udeleženec izjavil, da se nahaja 

v posodi – lončku v nekem stanovanju. Počutil se je drugačnega, povedal je, da bi rad imel 

več prostora ter da se v lončku počuti utesnjenega. Kljub temu, da je njegovo drevo bogato z 

listjem, se je bal, da ne bo imel dovolj prostora v lončku za svojo rast. Udeleženec je bil edini 

v skupini, ki je imel na zunaj fizično oviro.  

 

Doživljanje sprememb 

 

Sprememba letnih časov: Večina udeležencev se je najbolje počutila spomladi in poleti, ko 

so se lahko ponovno odeli v listja, cvetove in znova zaživeli. Mnogim je bila zaradi drugačnih 

barv, ki so jih pridobili, blizu tudi jesen. Odpadanje listov je pri nekaj udeležencih vzbudilo 

čustvo žalosti. Žalost je bila povezana z lastno izgubo, kot pove ena od udeleženk: »Čutila 
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sem, kot da zgubljam svojo moč, del sebe, ki mi je zelo pomemben,« ali z drugačno izgubo, kot 

pove druga udeleženka: »Spomnilo me je, kako je vse minljivo, mi, tudi bližnji ljudje.« Ena od 

udeleženk je povedala: »Nisem imela težave s tem, da mi listje odpada, saj sem vedela, da jih 

bom ponovno dobila, le na začetku sem imela tak čuden občutek,« medtem ko se je druga brez 

listov počutila veliko lažje: »Zdelo se mi je kot da sem zdaj takšna, kot sem, gola, brez vse 

navlake. Šele zdaj me lahko vidijo drugi takšno, kot sem,« ali drug udeleženec, ki jo povedal: 

»Začutil sem takšno svobodo, ker so mi bili listi zelo težki.« 

 

Soočanju s snegom, ki je na vejah postajal vedno težji ter jih začel lomiti, sem dodala 

vprašanje: »Kaj bi povedali svojim vejam v tem trenutku?«. S tem vprašanjem se nekateri 

niso mogli poistovetiti – ena udeleženka je izjavila: »Čudno se mi je zdelo vprašanje, kako naj 

jaz zdaj nekaj rečem svojim vejam«. Med predstavljanjem svojega drevesa in mojim 

ponovnim vprašanjem je našla besede za svoje drevo, za svoje veje. Pri tem je bilo čutiti 

njeno vznemirjenje v rahlo tresočem glasu in izjavi, ki ga je imela zase oz. za svoje veje. 

 

Pri nekaterih je vprašanje vzpodbudilo občutek borbe v življenju, svojim vejam so govorili, 

naj zdržijo še malo, naj zdržijo ta pritisk. Drugi so pustili, da veje počijo. Pri tem pa so jih 

ostale veje še vedno držale v krošnji, da ne padejo na tla ali pa so sprejeli to kot del življenja 

in pustili, da padejo. Ena od udeleženk je omenila, da se pred zimo in težo lahko umakne v 

zemljo, v globino svoje korenine, saj se tako zavaruje, medtem ko je večina čakala, da zima 

mine. 

 

Sprememba ob obisku para: Par, ki nekaj časa preživi pod drevesom v različnih letnih 

časih, udeleženci doživijo različno. Nekateri se ju razveselijo, nudijo jima varnost in intimo. 

Pri eni od udeleženk se spremeni doživljanje sebe. Poleti je vesela obiska para in tega, da je 

lahko koristna ob tem, da jima nudi senco in možnost, da se skrijeta pred drugimi. Za zimo pa 

pove, da je takrat kot golo drevo nihče ne potrebuje. »Počutim se brez koristi, par me 

ignorira«. Druga udeleženka opiše prvi stik kot strah, da ne bo prisotna nekakšni neiskrenosti 

in osladnosti para. Ko vidi, da se imata rada, ju vzljubi in ju je vesela. Pusti jima, da vtisneta 

svoji začetnici na njeno deblo. 

 

Deljenje sebe z drugimi 
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Še preden so posamezniki začeli govoriti o svojem drevesu ter doživljanju vizualizacije, sem 

jih usmerila v pozornost na to, kar se jim dogaja v telesu. Tisti, ki so svoja dogajanja izrazili, 

 so izrazili, da zaznavajo povišan srčni utrip ter vznemirjenost. Skozi sam proces govorjenja o 

sebi so izrazili, da so podelili kar velik del sebe z drugimi. 

 

Ta vaja jim je sprožila tudi uvid v številne povezave med seboj in svojim drevesom, srečanje 

z različnimi občutki ter povezanost z drugimi drevesi. V evalvaciji so se združili v mnenju, ki 

ga opiše naslednji udeleženec: »Zanimiv način spoznavanja. Zelo intimen in globok. V 

kratkem času močni in intenzivni občutki. Zdi se mi, kot da je vsako drevo odražalo en del 

posameznika in da sem vsakega iz skupine spoznala bolj, kot bi ga prek nekih suhoparnih 

podatkov«. 

Ponovno drevo 

 

Naslednji dan smo vajo risanja dreves ponovili. Tokrat smo brez vodene vizualizacije vzeli 

papir z narisanim drevesom prejšnjega dne. Posameznik je lahko po želji spremenil podobo 

svojega drevesa in okolja, v katerem se je nahajal prejšnji dan. Drevo naj bi se skladalo z 

njihovim počutjem in željami, ki so jih imeli v danem trenutku. 

 

Opažanja in analiza 

 

Za razliko od prejšnjega dne so nekateri udeleženci tokrat narisali še ostala drevesa. 

Udeleženka, ki je skozi predstavitev doživela uvid in občutja žalosti ob tem, da je na griču 

sama, je tokrat dodala še druga drevesa: »Ohranila sem močne debele korenine, zgoraj pa sem 

se narisala brez listov in se obkrožila še z ostalimi, prav tako golimi drevesi. Ptič je še vedno 

v moji krošnji«. Nekateri so svojo okolico naredili bolj privlačno, z več zelenja, potoki, eden 

od udeležencev pa je svoj prostor v celoti zamenjal. Oseba, ki je bila prejšnji dan v lončku, se 

je tokrat prestavila v rastlinjak, kjer je imela več prostora. »Okoli mene so drevesa, nisem več 

sam. Zdaj imam družbo, prijatelje«. Pogosto so ljudje ostajali na prostorih, kjer so bili že 

prejšnji dan. Posamezniki so ali spreminjali dele svojega drevesa, dodajali nove barve, nove 

elemente svojemu drevesu, ali pa jih odvzemali: »nimam več listov«.  

 

Predstavitev svojega drevesa pred drugimi je tokrat potekala bolj gladko. Udeleženci so se v 

tem času že bolje spoznali, v njihovi predstavitvi za razliko od prvega dne ni bilo zaznati 

treme. Udeleženka, ki je prvi dan pri sebi zaznala nemir pred javnim nastopanjem, deljenjem 
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svojih občutkov z drugimi, je že po prvem dnevu in pozitivni izkušnji spoznala, da se je 

počutila veliko bolje po tem, ko je delila sebe z drugimi. »Nič kaj takega, ko pogledam za 

nazaj. Pri drugem drevesu nisem čutila nemira, ker smo se že spoznali in poustvarili varno 

okolje.« 

 

Vaja »Bomba in ščit« 

 

Cilji vaje: 

 uvid v to, da je ohranjanje želene razdalje med »bombo« in »ščitom« kontinuiran 

proces, 

 reflektiranje udeležencev o tem, kaj jim predstavljata »bomba« in »ščit« v vsakdanjem 

življenju, 

 telesni izraz teh predstav. 

 

Vaja »Bomba in ščit« se v gledališču zatiranih pogosto uporablja. Posameznik si v mislih 

izbere osebo iz skupine, ki mu bo v vaji predstavljala »bombo« in osebo, ki mu bo 

predstavljala »ščit«. Koga smo zbrali, zadržimo zase. »Ob znaku zdaj vsak skuša priti čim 

bližje svojemu ščitu in hkrati obdržati najdaljšo razdaljo od osebe, ki predstavlja njegovo 

bombo. 

 

Vaja je potekala zelo dinamično. Na enem koncu prostora so se zbrali skoraj vsi, s tekom ene 

od udeleženk so tudi drugi začeli teči. Delovalo je kot da bi vsi imeli isti ščit. Pri tem so se 

posamezniki zelo zabavali in smejali: »Zame je bila to najbolj zabavna igra«. Vmes sem vajo 

ustavila in vprašala, če jo pravilno razumejo. Rekli so, da jo in nadaljevali s smejanjem. 

 

Ena od deklet je izrazila, da se ji je zdelo, kot da bi jo vsi izbrali za bombo, saj so se vsi 

nenehno oddaljevali od nje. Misel bi lahko zadržala in ta bi imela nanjo negativen vpliv. S 

tem, ko je izrazila, kaj je zaznala, je dala možnost, da drugi njeno »zaznavanje tega, da je za 

vse »bomba«, potrdijo ali zanikajo. Ena od udeleženk je izjavila, da je ona predstavljala njen 

ščit, vendar je težko prišla do nje, ker se je nenehno premikala. 

 

Udeleženka, za katero je delovalo, da so vsi nabrani okoli nje, je uživala: »Strašno sem se 

zabavala, obenem pa me je vaja kar malo izčrpala.« 
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To vajo sem nadgradila tako, da sem povabila udeležence k premisleku, kaj je tisto, kar jim v 

življenju predstavlja bombo in kaj ščit ter to zapišejo. Po želji so lahko posamezniki s skupino 

delili, kaj so zanje bombe in ščiti. V zapisanih ali izraženih primerih sem opazila razlikovanja 

med bombami in ščiti, ki jih udeleženci dojemajo zunaj ali znotraj sebe. Eden od udeležencev 

je izrazil: »Bomba in ščit pri meni nastopata v enem, tako v meni kot zunaj mene,« drugi pa so 

videli to bolj kot ločeno. 

 

Zunanje bombe: finančna nestabilnost, sam sistem ukalupljenosti, nesramnost, sovraštvo, 

nesvoboda, nepodporno okolje, odgovornost-iluzija »normalnega«, šef ipd. 

 

Notranje bombe: občutki krivde, težki občutki, nezaupanje vase, živčnost, stres, izgubljen stik 

s seboj preko narave, neprepričanost, nove situacije, pretirana domačnost nepoznanih ljudi, 

lenoba, odvisnost. 

 

Zunanji ščiti: domača postelja, dom, soba, sprejemanje drugih takšnega, kot sem, nekaj 

prijateljev, sopotnik, osebni prostor, mačka. 

 

Notranji ščiti: odprtost, jaz sam sebi 

 

Zanimivo se mi je zdelo, da so posamezniki bolj izražali ščite, ki so zunaj njih kot tiste v njih. 

Pod kategorijo bombe so večinoma uporabili besedo »nesigurnost«. Med ščiti se je pojavljala 

tema doma. V nadaljevanju smo ta dva pojma, ki ju je skupina izpostavila kot bombo oz. ščit, 

prikazali s slikovnim gledališčem – gledališčem podob. 

 

Eden od udeležencev je naredil podobo, ki mu je predstavljala izbrani pojem. Podobo je 

naredil tako, da je postal kipar. Iz skupine je izbral nekaj ljudi, ki jih je postavil v kipe. 

Oblikoval jih je tako, da je sam pokazal kip, ki ga je oseba nato čimbolj identično preslikala 

ali oblikovala kip tako, da sam premika dele telesa udeležencev. Na koncu kreacije se je kipar 

pretvoril v kip in vključil sebe v podobo. S tem je zaključil svojo podobo in dal možnost 

drugemu, da na določen pojem postavi novo podobo. Podobe smo nato le komentirali, ne da 

bi oživljali kipe, kar smo storili v drugih vajah – »Kipi in mašine« in »Sanje«. 

 

Za razliko od vaj »Improvizacija s kipi«, kjer so bili posamezniki spontani in doživljali vajo 

kot zelo zabavno in kreativno, je ta vaja, ki je zahtevala razmišljanje in asociacije iz njihovega 
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življenja, potekala na začetku z več zadržki. »Nisem vedel, kaj bi naredil, všeč mi je bilo, da 

sem lahko samo opazoval.« Čez čas pa so posamezniki lažje pokazali svojo podobo, saj so si 

podobe kar sledile druga za drugo. V povezavi z negotovostjo je bilo prikazanih več podob, 

ena od udeleženk je izjavila: »Večji efekt imajo te podobe, ker te nekaj lahko premakne«. 

 

Dom, ki je pri izboru večim predstavljal ščit, je eden od udeležencev predstavil tudi kot svojo 

bombo in jo povezal z družino. Podobe, ki smo jih naredili, so udeleženci doživljali po svoje, 

z nekaterimi so se lahko povezali: »Podoba, kjer kip čaka na razgovor za službo, me je 

spomnila name in prejšnji teden, ko sem bila v tej vlogi. Postala sem kar jezna,« ali »V 

podobi, kjer je ona sama, ostali pa se za njenim hrbtom smejijo v skupini, me je stisnilo. Dala 

mi je v razmislek, kako se jaz kdaj počutim izolirano.« 

 

Vaja »Zavedam se, da ...« 

 

Cilji vaje: 

 omogočiti kontinuirano zavedanje z namenom, da udeleženec ozavesti svoja 

doživljanja in opazovanja,  

 verbalizacija doživljanj in opazovanj. 

 

Vaja »Zavedam se, da ...« izhaja prav tako iz zakladnice gestalt vaj. Poteka v parih, kjer eden 

od udeležencev najprej pet minut poroča o tem, česa se zaveda v tem trenutku. Vsak stavek 

začne z »zavedam se, da«. Osredotočenost je na telesu, okolici in na mislih, občutenjih in 

reakcijah, ki jih sproža poslušalec pri govorcu. Drugi je ves čas tiho, lahko pa se izraža 

nebesedno. Nato zamenjata vlogi in reflektirata, kako sta ju doživela. 

 

Vajo so posamezniki doživeli kot zelo zahtevno. V vlogi poslušalca je bilo udeležencem lažje, 

ker niso čutili tega, da imajo glavno vlogo. Včasih jim je bilo težko, ker niso smeli reči 

ničesar ali pa so bili veseli, ker so lahko opogumili govorca: »hvaležna je bila, ko sem se 

nasmejala«. 

 

Nekateri med njimi so uspeli usmeriti pozornost in izražati, česa se zavedajo tukaj in zdaj 

skozi to, kaj zaznavajo v sebi: »Mene je ta vaja res peljala v nek drug svet, ker sem se 

povezala s sabo. Povedala sem vse, na kar sem v tistem trenutku pomislila. Poslušalca sem 

res doživela kot podporo; čeprav ni nič govoril, se mi zdi, da me je pozorno poslušal in to mi 
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je bilo zelo pomembno. Povezala sva se.« Nekaterim je bilo težko ostati pozoren na tukaj in 

zdaj oz. o tem govoriti: »Nekaj časa sem bila tiho, potem pa sem začela čutiti v telesu 

napetost in sem začela govoriti.« 

 

Med  sprehodom okoli parov sem poslušala, kako se odzivajo. Opazila sem, da se nekateri ne 

odzivajo na poslušalce oz. na svoje notranje procese. Naštevali so le, česa se zavedajo zunaj 

sebe: »zavedam se, da je okno odprto, da je kocka roza barve« ipd. Še enkrat sem ponovila 

navodila, če jih slučajno niso razumeli. Ko so nadaljevali v podobnem stilu, sem pomislila, da 

je lahko to tudi način, ki so si ga izbrali za izvajanje te vaje in da je drugi način mogoče 

preveč intimen. 

 

Variacija vaje 

 

Cilji vaje: 

 ozavestiti in verbalizirati lastnosti, ki jih pri sebi vrednotimo kot pozitivne. 

 

Naslednji dan smo ponovili vajo, tokrat so posamezniki začeli z stavkom »Dovolim si, da ...« 

ali »Spoštujem se, ker ...« Lažje so se znašli s stavkom »Dovolim si, da ...«, katerega so tudi 

več uporabljali. Čeprav so se tudi pri tem morali vprašati, kaj si dovolijo. Opazili smo, da so 

bili presenečeni nad tem, koliko stvari si skozi to vajo ne dovolijo. 

 

S stavki »Spoštujem se, ker ...«, so imeli na začetku kar nekaj težav. Niso vedeli, kaj bi 

povedali, kar jih je tudi presenetilo. Kadar so začeli izpostavljati manjše stvari, zaradi katerih 

se spoštujejo, se jim je odprlo več primerov. »Šele skozi te male stvari, zaradi katerih se 

spoštujem, sem v bistvu videla, da sem zelo dobra ženska, čeprav imam tudi svoje«. 

 

Ena od udeleženk je izpostavila, da se je zavedla, kako je pri vaji »Spoštujem se, ker ...« 

navajala le svoje dosežke pri delu, »kar ji je dalo misliti. V skupini je bilo to opažanje 

podeljeno tudi s strani drugih udeležencev: »kje živimo ... kot da se lahko spoštuješ le če nekaj 

narediš«. Vaja se je mnogim zdela zanimiva, ker se o teh stvareh nikoli ne sprašujejo, sploh 

pa jih še niso izražali pred drugimi. Eden od udeležencev je v smehu dejal: »v drugačnem 

okolju bi izgledalo, kot da se hvalim ali pa da sem zblaznel«. 

 

Vaja »Sanje« 
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Cilji vaje: 

 združitev načinov dela gledališča zatiranih in gestalta, 

 spodbujanje kreativnosti, 

 spodbujanje medsebojnega sodelovanja, 

 prihajanje v stik s seboj, 

 ozaveščanje in izražanje svojih želja. 

 

V vaji »Sanje« sem združila principe gestalta in dela s sanjami ter slikovnega gledališča. V 

procesu analiziranja sem spoznala, da tej vaji nisem dala velikega poudarka. Dan pred 

delavnico sem se odpovedala nekaterim vajam, ki sem jih mislila opraviti in namesto njih 

vključila vajo »Sanje«.  

 

Iz gestalta sem črpala, da je vsak element v sanjah še tako nepomemben detajl, ki se kaže v 

sanjah, lahko pomemben. Vsak element naj bi predstavljal  protagonista. Tukaj sem namesto 

možnosti, da bi zgodbo vsakega elementa tvoril protagonist, prepustila, da se na vročem stolu 

znajde vsak element (drug udeleženec) in govori o sebi in na koncu tudi v podobi predstavi 

svojo željo za zaključek sanj. Oseba, ki je predstavljala enega od elementov, je izrazila: 

»Zanimivo mi je bilo ustvarjati svojo zgodbo.«  

 

Iz slikovnega gledališča sem prevzela to, da vaja v prvem delu poteka skozi utelešenja sanj 

posameznikov v kip, nato prepoznavanje podobnih kipov med seboj in njihovo združevanje v 

skupine in še izbiro ene od podeljenih zgodb ter prikaz skozi podobo, ki ji dodamo še dve 

podobi. Podobo, ki predstavlja, kaj se je zgodilo pred prvotno podobo, prvotno podobo, (ki so 

jo kasneje predstavili v skupini) ter podobo, ki predstavlja, kaj se je zgodilo po prvotni 

podobi.  

 

En del pri tej vaji sem črpala tudi iz mavrice želja, kjer sem postavila vroč stol za protagonista 

in njegove elemente iz sanj. Prav tako sem vključila del izražanja želja, le da sem tukaj želela 

predstaviti protagonistu, kaj si posamezni elementi iz njegovih sanj želijo. Na koncu je kljub 

vsemu protagonist tisti, ki kreira konec sanj po svojih željah, upoštevajoč druge želje ali ne.  

 

Pri tej vaji nisem dobila zapisane evalvacije protagonista. Po vaji je izpostavil, da ga je ta kar 

izčrpala. Doživljanja in opažanja vaje so vključevala predvsem navdušenost nad tem, »da 
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lahko v tako kratkem času narediš tako dobre kadre za film«. V vaji se je počutil zelo 

kreativnega. V povezavi s svojimi željami in kasneje izraženimi željami vsakega elementa iz 

sanj, ga je navdušilo to, kako lahko vsak drugače vidi in doživlja situacijo, in spoznanje, da 

smo v delovanju med seboj res drugačni. Ena od udeleženk, ki je predstavljala element iz 

sanj, je izjavila »čutila sem nekaj frustracije, ko sem morala izražati svoje misli, ker nisem 

bila konkretna oseba v realni situaciji,« medtem ko je druga pri tej vaji zapisala: »izrazila 

sem tisto, kar sem si res želela. Zdi se mi, kot da bi se to protagonista dotaknilo.« Ena od 

udeleženk je izjavila, da ima podobne sanje kot protagonist in da je čutila empatijo: »S 

protagonistom sem se čutila zelo povezano. Ko sem postavila svojo sliko želja, mi je bilo lažje 

– kot da bi se sanje usedle.«  

 

Druga udeleženka je v evalvaciji te vaje zapisala: »S tem, ko so besedo dobili še ostali igralci, 

so avtorju sanj ponudili drugo perspektivo na situacijo, ki jo je doživljal. Lahko, da so mu 

odprli možnost drugačne interpretacije.« To, da lahko postaviš sliko, kako bi spremenil konec 

sanj, ki te bremeni, se mi zdi »odrešujoče«. Prav to, da lahko na zaigranih sanjah popraviš, 

spremeniš in drugače sprejmeš doživeto.«  

 

Pri tej vaji nisem dobila toliko povratnih sporočil, da bi lahko analizirala, kako so jo 

posamezniki doživljali. Pri evalvaciji so delili podobno mnenje, in sicer, da je bila vaja 

izjemno zanimiva. Ta vaja je bila prvi dan zadnja. Zdi se mi, da so bili udeleženci že malo 

utrujeni od celotnega dne, tako, da tudi niso preveč izpostavljali, kako so vajo doživljali. 

Vprašalnika kot za vajo »Mavrica želja« nisem naredila, mogoče bi na ta način dobila več 

povratnih sporočil, ki bi jih lahko analizirala. Tudi sama sem takrat vajo doživljala bolj kot 

eksperiment in počasno »ogrevanje« skupine za vajo »Mavrica želja«.  

 

Vaje s področja ponavljajočega se giba ali zvoka 

 

Vaja »Preteklost, sedanjost, prihodnost skozi gib« 

 

Cilj vaje:  

 skozi ustvarjanje in ponavljanje giba (nebesedno izražanje) pri posamezniku vzbuditi 

nova doživljanja, 

 povezovanje skupine. 
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V skupini si vsak zamisli tri gibe, od katerih en predstavlja preteklost, drugi sedanjost in tretji 

prihodnost. Različni ali enaki gibi, ki utelešajo vsako obdobje, so upodobljeni ter ponovljeni 

trikrat. Trikrat se upodobi gib preteklosti, ki se brez prestanka nadaljuje v gib sedanjosti in 

naprej v gib prihodnosti. Kadar vsi zaključijo, se postavimo v krog. Eden od udeležencev gre 

v sredino kroga ter skozi gibe predstavi svoja obdobja. Po končanem vsi v krogu ponovimo 

gibe te osebe. Skozi gib se predstavijo vsi udeleženci. Namen te vaje je podati refleksijo 

 različnih obdobij v življenju in jih izraziti skozi gib. Obenem lahko ponovitev gibov za 

drugimi udeleženci sproži v nas nova doživljanja, spomine, želje ipd. Pri evalvaciji smo 

opažali, da je kar nekaj udeležencev za preteklost izbralo gibe, ki so bili izvajani telesno bolj 

pri tleh (sedeč, ležeč položaj), bolj introvertirane, zaprte, sramežljive, nedolžne. V sedanjosti 

je bila večina gibov interpretirana, kot da so v procesu zastoja, raziskovanja samega sebe oz. 

so se že začeli odpirati novim spoznanjem. V prihodnosti je bila večna gibov odprtih in 

dvignjenih rok, z vrtenjem in nasmehom. Nekateri so šli tudi v drugo smer. Ena udeleženka je 

prikazala gibe, ki spominjajo na otroško razigranost, sedanjost kot vrtenje same sebe v krog in 

prihodnost, kot majhne premike. Ponavljanje za drugimi je zbudilo pri nekaterih nov pogled 

na skupino: »Zdi se mi, kot da bi malo bolj spoznali osebo v sredini,« ali druge udeleženke: 

»Potem, ko sem videla, kako cela skupina dela moje gibe, sem imela kar močan občutek.« 

 

Vaja »To je moj prostor« 

 

Cilj vaje: 

 zavedanje osebnostnega prostora, 

 vzbujanje emocij,  

 priprava na naslednjo vajo. 

 

Vsi v skupini tvorimo krog in začnemo najprej potiho, nato glasneje govoriti in ponavljati 

stavek »To je moj prostor«. Pozorni smo nato, kaj se nam dogaja v telesu, mislih. Eden od 

udeležencev je, še preden smo jo začeli izvajati, skoraj jezno rekel, da te vaje ne bo delal, ker 

zanj nima smisla. Rekla sem, da se lahko priključi vmes, če bo želel. Nisem posebej razlagala, 

kakšen je smisel vaje. Pri nekaterih udeležencih je ta vaja zbudila misel na prav določene 

ljudi, ki jih poznajo, drugim se je zdelo, kot da govorijo sebi. Ena od udeleženk je bila 

pozorna na to, kako močneje doživi stavek, če so vsi v skupini glasni, medtem ko druga ravno 

obratno: »Ko ga potiho ponavljam, ga veliko bolj slišim in doživim.« Za nadaljevanje se mi je 

zdela primerna vaja »Prazen stol«. 
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Vaja »prazen stol« 

 

Cilj vaje: 

 izraziti do sedaj neizraženo, 

 kontakt z deli sebe, katerih izraz je zatrt, 

 vzpostavljanje dialoga z osebami, s katerimi imamo nezaključene gestalte. 

 

To vajo sem najprej imela namen narediti pred celo skupino. Prenesla sem jo iz gestalt 

terapije, ker je name prav tako pustila močan vtis. Pomislila sem, da bi bilo bolje vajo opraviti 

v parih. Nekako se mi ni zdelo, da je skupina pripravljena na veliko izpostavljenost. Ko sem 

pomislila, da kasneje sledi še vaja »Mavrica želja«, se mi je zdelo bolj varno, da se 

posamezniki med seboj še malo spoznajo v bolj intimnem vzdušju. Tudi v evalvaciji so delili, 

da jim je bilo veliko lažje vajo izpeljati v dvoje.  

Vaja poteka tako, da si najprej zamislimo osebo, kateri bi radi nekaj sporočili, pa ji tega ne 

moremo, ker se zavedamo njenih reakcij ali občutka, da ne bomo mogli povedati tako kot 

želimo, ali sploh ipd. Na praznem stolu si poskušamo čim bolj v podrobnosti predstavljati to 

osebo. Druga oseba sedi zraven in spremlja, kaj se dogaja, kaj čuti pri sebi. Na koncu poda 

govorcu povratno sporočilo, ki ga ta ne interpretira. Osebi nato zamenjata vlogi. V tej vaji 

sem tudi sama sodelovala, saj je eden od udeležencev zapustil prostor in sredi vaje odšel v 

drugo sobo. Ko sem ga vprašala, ali je dobro, je rekel, da potrebuje le čas, da je malo zase, in 

ali se lahko kasneje vrne. Rekla sem, da se lahko vrne in naj bo pozoren na to, kar se mu zdaj 

dogaja v mislih. Ponudila sem tudi pogovor, če si ga bo kasneje želel. Po tej vaji se je vrnil. 

Ob osebi, ki sem jo poslušala in opazovala, sem na začetku začutila jezo, da ga je druga oseba 

kar zapustila. Nato sem se osredotočila na njegov monolog in opažanja. V povratnem 

sporočilu sem mu sporočila, da sem opazila, da je govoril o stvareh, ki so ga jezile z 

nasmeškom. Rekel je, da tako ravna, potem pa je bil za eksperiment, kjer glasno in jezno 

ponovi tisto, kar je prej povedal. Po tem je ta oseba rekla, da je pri sebi zaznala neprijetnost. 

Ostali v skupini so doživeli vajo kot dober način za pripravo na to, da nekomu nekaj povedo, 

pri nekaterih pa so se pojavila različna čustva. Nekateri so delili bolj, drugi manj intimne 

zgodbe.  

 

Vaja »Mavrica želja – policaji v glavi« 
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Cilji vaje: 

 ozavestiti policaje v glavi in se z njimi soočiti (protagonist), 

 vzpostavitev varnega in podpornega okolja (skupina), 

 igra vlog 

 ustvarjalna prilagoditev, 

 krepitev moči (prehod iz nemočnega objekta v opolnomočen subjekt).  

 

Mavrico želja sem spoznala na delavnicah, ki jih je izvajal gledališki pedagog, Tony Cealy, 

ter delavnicah, ki jih organizira KUD Transformator. Kasneje sem prebrala tudi knjigo 

Mavrica želja Augusta Boala.  

 

Moja doživljanja: Vajo sem v delavnici prvič izvajala. Okvirno sem si zastavila kako bodo 

faze potekale, ter na kaj moram biti pozorna. Ker je vsaka zgodba ter reakcija ljudi drugačna, 

nisem mogla v naprej vedeti, kako se bodo stvari odvijale. Pri sebi sem čutila vznemirjenje. 

Pred prvo improvizacijo protagonistke sem imela v svojih mislih, paničen moment. Pomislila 

sem nato, da tega, da je protagonistka sama v improvizaciji,  prej še nisem videla. Vprašala 

sem se:»Kako bom to izpeljala oz. kako bo to vplivalo na celoten proces in vajo.» V tistem 

trenutku, sem rekla udeležencem, da se lotimo pripravljanja scene za protagonistko. V tem 

času, sem sama sebi v mislih rekla :»ti samo bodi prisotna pri stvari. Si dovolj senzibilna in 

odzivna. Prepusti se in vse bo vredu». Do improvizacije sem sama sebi dala podporo. 

Naenkrat sem pri sebi začutila popolno mirnost, tudi med samo vajo sem počela to kar sem si 

prej sporočila. Po vaji sem bila presenečena sama nad seboj, da sem si toliko zaupala in da 

sem izpeljala vajo na tak način. Seveda sem kasneje v analizi pomislila kaj vse bi še lahko 

naredila, pa vendar sem si vzela to kot učenje za naprej. Tokrat brez pretirane kritičnosti. 

Povratna sporočila udeležencev, so se me dotaknila, na način, da so mi vlila dodatno moč. 

Potrditev teh stvari ki jih vem in drugih, ki si jih kdaj težje priznam. ) 

 

Vaja je potekala v več fazah, ki jih v nadaljevanju predstavim in opišem. V analizo sem 

vključila odgovore ter doživljanje posameznih faz vaj, protagonistke, dveh policajev ter dveh 

aktivnih opazovalcev. 

 

1. Deljenje in izbor zgodbe 
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V tem delu sem predstavila tehniko mavrice želja in povabila udeležence, da po želji delijo 

svoje zgodbe. Tišino je prekinila udeleženka, ki je bila kasneje tudi protagonistka v vaji. 

Govorila je o odlašanju z zadevami v svojem življenju, tako prijetnimi, kot manj prijetnimi. 

Vsi prisotni so se lahko poistovetili s temo odlašanja. Udeleženka je izpostavila odlašanje s 

pisanjem knjige. Pri iskanju še kakšne druge zgodbe je vladala tišina. Ko sem jih usmerila, naj 

bodo pozorni na to, kaj razmišljajo oz. če želijo kaj povedati in tega ne storijo, je kmalu za 

tem druga udeleženka izjavila, da ne ve, kaj bi prej izpostavila. Na koncu smo delali na 

zgodbi prve udeleženke, s katero so se udeleženci lahko tudi poistovetili. 

 

Doživljanja protagonistke: Zgodbe ji ni bilo težko podeliti z drugimi, saj se ji je zdelo 

okolje dovolj varno in podporno. Po dveh dnevih delavnic se je počutila že dovolj omehčano, 

ter »že v procesu« od vaje praznega stola. Razmišljala je o svojih blokadah ter želela raziskati 

temo odlašanja, ki jo močno ustavlja in obremenjuje, predvsem pri zadevi, ki jo doživlja kot 

prijetno, kreativno in pozitivno – pisanju knjige. 

 

Doživljanja ostalih v skupini: V skupini so se z zgodbo protagonistke povezali vsi. Nekateri 

so zapisali, da se niso počutili, da bi se tako izpostavili oz. se jim njihove zgodbe niso zdele 

zanimive ali pa so bile preveč intimne. 

 

2. Vroči stol 

 

Vroči stol je vaja, kjer podrobneje spoznamo protagonistko. Ta sedi na stolu ter pripoveduje o 

sebi, o svojem konfliktu. Ostali udeleženci ji postavljajo vprašanja, da lažje razumejo njeno 

situacijo oz. kako jo ona doživlja. V zgodbi smo spoznali, da si protagonistka želi napisati 

knjigo, obenem pa se pri procesu pisanja vedno znova ustavi. Osebi, ki sta ji zelo pomembni v 

življenju, sta njen sin, ki ne želi slišati o stvareh, s katerimi se protagonistka ukvarja, saj vanje 

ne verjame, in mama, ki ji prav tako ne daje podpore. Podporo dobiva od udeleženk tečaja, 

vendar z njimi nima globljega odnosa. 

 

Doživljanja protagonistke: Na začetku ji je bilo neprijetno zaradi izpostavljenosti. Pogosto 

ima občutek, da je ljudje ne poslušajo oz. začutijo njeno nelagodje, majhno samozavest in se 

ji začnejo posmehovati. Tokrat se je počutila, da lažje govori in nima toliko zavor. Občutje je 

povezala s tem, da so jo vsi z zanimanjem in pozornostjo poslušali in skušali razumeti. 

»Vesela sem, da sem lahko sodelovala kot protagonistka«. 
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Vprašanja, ki so ji jih postavljali drugi, je doživljala različno. Nekatera se ji niso zdela tako 

pomembna, druga pa so ji bila lastna, že znana. Vprašanja, ki so ji bila nepoznana in so se je 

močno dotaknila in šokirala, so bila: »A ti ne ceniš tega, kar delaš?« »Ali ne verjameš v to, 

kar bi naj delala?« ipd. Oseba, ki je zastavila to vprašanje, je bila kasneje tudi izbrana za 

igranje enega njenih policajev. Pri tem vprašanju je svoje znano dejstvo, da se ne spoštuje 

dovolj, doživela na čisto nov in drugačen način – kot globok uvid v to, da je ne cenjenje sebe 

vzrok za napačne odločitve, odmike ter neprijetnosti v lastnem življenju. 

 

Doživljanja ostalih v skupini: Eno od udeleženk je presenetilo dejstvo, da nima podpore 

bližnjih pri stvareh, ki so ji tako pomembne. Ob razumevanje te zgodbe je tudi sebi postavila 

to vprašanje. Druga udeleženka ni toliko analizirala zgodbe, bolj se je ukvarjala z mislijo, 

kako ona stvari počne podobno. Presenetilo jo je, kaj vse lahko vpliva na nedokončanje 

začetega dela. 

 

Tretja udeleženka je navedla, da se je vživela v zgodbo protagonistke in da je hotela razumeti 

in ne interpretirati povedanega. Četrta udeleženka je zaznala pri sebi nestrpnost na zmedene 

odgovore protagonistke. Šele z protagonistkinim uvidom in izraženim odnosom do sebe je 

začutila empatijo. »Moja karakterna nepotrpežljivost se je pretvorila v sočutje in 

razumevanje,« je izpostavila. 

 

3. Improvizacija 

 

V tem delu smo poskušali predstaviti del, ki ga protagonistka zaznava kot problematičnega. 

Predlagala sem, da prikaže sceno, v kateri se loteva pisanja. Opisala je, kje se nahaja in kaj 

vse je okoli nje – tak prostor smo tudi skušali ustvariti. Normalno, da si ga pri tem ustvarimo 

vsi, saj se nahajamo v estetskem prostoru, za katerega velja tudi plastičnost. Cilj 

improvizacije je, da posameznica ne opisuje poteka momentov, kjer ne piše, temveč da jih 

podoživi. Pomembno je, da na lastni koži dejansko začuti ter se ozave, kaj počne, v trenutku, 

ko to počne. Skozi lastno refleksijo in povratne informacije udeležencev lahko pride do novih 

spoznanj. Protagonistka je igrala samo sebe in je hkrati ona sama, kar je značilnost 

dihotomije. To lahko vzbudi nov vpogled v njeno dejanje. V začetni improvizaciji sem jo 

zaradi prisotne treme nagovorila, naj stvari počne brez besed. Vsake toliko je začela naglas 

razlagati, kaj počne. Spomnila sem jo, da naj počne stvari v tišini. Po prizoru smo se 
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pogovorili o tem, kaj smo zaznali. Prizor smo ponovili še enkrat, a tokrat sem pustila, da je 

trajal dlje časa. V tem prizoru je po mnogih dejanjih (hranjenje, slikanje, gledanje v ekran, 

pogovor po telefonu, hranjenje) obsedela ter globoko zavzdihnila. Ta izdih je večina 

udeležencev dojela kot trenutek stiske in tesnobe, nekateri pa drugače, kot izdih, ki najavlja, 

da se bo zdaj resno lotila pisanja. Protagonistko sem še enkrat prosila, da večkrat ponovi ter s 

celim telesom uprizori ta izdih. Izdih smo lažje raziskali, ko smo ga vzeli ločenega iz 

situacije, kar je tudi ena od značilnosti estetskega prostora, imenovanega telemakroskopija. Po 

tem je celotna skupina izdih interpretirala kot znak tesnobe. 

 

Doživljanja protagonistke: Na začetku se je zavedala, da ni ravno spontana. Zanimiva ji je 

bila izkušnja igrati samo sebe. »Postalo mi je kristalno jasno, kje »ga lomim« v resničnem 

življenju. Počutila sem se čisto »mimo«, kot brezupen primerek odlašanja, mučenja same sebe 

(morda celo kaznovanja).« Njen uvid je bil povezan, kot je sama zapisala, »s premikanjem od 

občutkov krivde k užitkom (hrana, pobeg v naravo, ipd.). 

 

Doživljanja ostalih v skupini: Nekateri so prepoznali lastne vzorce v tem, kako je, kadar se 

moraš nečesa lotiti, tudi če si tega želiš, vse drugo bolj zanimivo. Ena od udeleženk je bila 

pozorna na protagonistkino željo po tem, da bi ostali res razumeli, kaj počne in kje ima 

težavo. Druga udeleženka jo je doživela kot najstnico, ki se ne zaveda, kaj narediti sama s 

sabo. To vprašanje je zastavila tudi sama sebi, kaj bi ona naredila na njenem mestu. 

 

4. Izbor policajev 

 

V tem delu je protagonistka izbrala policaje v glavi, ki jih je zaznala kot svoje. Udeleženci so 

skušali po videni improvizaciji ter vročem stolu utelesiti policaje, za katere menijo, da se 

pojavljajo v protagonistkini glavi, pri čemer imajo lahko asociacijo na svoje policaje. 

Udeleženci v podobi kipov po svoje predstavljajo njene misli – policaje v glavi. Ti so tiho 

postavljeni v kipe. Kadar se jih protagonistka dotakne, dodajo svoj stavek, ki je namenjen 

njej. Nekateri policaji pritegnejo protagonistkino pozornost, drugi ne. Protagonistka kasneje 

za svoje policaje izbere tiste, ki izstopajo iz ozadja in tvorijo lik (termin iz gestalt terapije).  

 

Namen te vaje je, da protagonistka prepozna svoje policaje ter si omogoči nadaljnje delo z 

njimi.  
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Doživljanje protagonistke: Izdih pri improvizaciji je zanjo pomenil resničen obup nad seboj 

in situacijo. Ob predstavitvi kipov, ki spregovorijo, je izbrala tri policaje. Eden od njih je bila 

udeleženka, za katero je začutila, da ima podobno energijo kot njen sin. Drugo udeleženko, ki 

je govorila »ne bo ti uspelo«, je doživela kot svojo mamo, tretjo udeleženko, ki je imela 

najbolj izrazito govorico telesa in besede: »utrujena sem«, pa je začutila kot samo sebe. 

»Dogajanje prvih dveh policajev traja že predolgo, me utruja in mi jemlje energijo, kar se 

pokaže v utrujenem policaju.« 

 

Doživljanje policajev: Ena od udeleženk je svojo vlogo najprej doživela kot igro. 

Prostovoljno je namreč prevzela moj kip in stavek, ki sem ga tvorila. Zdel se mi je močan 

policaj in protagonistka ga je takoj prepoznala kot svojega. Ker sem vodila delavnico, je to 

vlogo prevzela druga. Ob večji aktivnosti je v kombinaciji z drugimi policaji in reakcijami 

protagonistke doživela izkušnjo kot zelo močno, nič več kot igro. Druga udeleženka je 

zaznala tesnobo v protagonistkinem izdihu. Na povedano iz vročega stola in videnega prizora 

je zrcalila in utelesila, kako je doživela protagonistkinega policaja. Ni ji ga bilo težko 

uprizoriti. Pri govoru je dodala stavek »utrujena sem«, ki se je razvil v »ne zmorem več«. 

 

Doživljanje ostalih v skupini: Policaji so bili eni udeleženki bolj znani kot drugi. »Sama 

sem doživljala podobna sporočila, ne od istih oseb in ne tako intenzivno.« Druga je v 

policajih videla pomagače, ki bodo protagonistki omogočili, da gre korak naprej. 

 

5. Policaji oživijo – protagonistka v akciji 

 

V tem delu vaje je bila protagonistkina naloga, da najprej sliši svoje policaje, ki so v prvi fazi 

postavljeni za njo, enega za drugim. Kasneje jih je sama postavila v prostor, tako kot jih je 

doživljala. Policaja, čigar stavke je prepoznala kot sinove, je postavila tik ob sebe, prav tako 

tudi policaja, čigar stavke je prepoznala kot mamine. Policaja, ki ji je predstavljal sebe, je 

dala stran od sebe. Ponovno je poslušala svoje policaje, le da je tokrat stala pred njimi. V 

nadaljevanju je policaje postavila tako, kot si želi, da bi bili umeščeni v prostor. Policaja, ki 

protagonistki predstavljata sina in mamo, je postavila daleč stran, sebe sploh ni prestavila. V 

zadnji sceni, ki je najbolj intenzivna, so se policaji začeli sami premikati in naglas 

improvizirati s svojim začetnim stavkom. Nenehno so se vračali k protagonistki. Njena naloga 

je bila, da jih pelje nazaj na prostor, kamor jih je postavila. Ti so se znova vračali, kot misli, ki 

jih neprestano izrekajo. Na kakšen način doživljamo neprestano vračanje misli, ki nas 
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blokirajo? V tem delu vaje je protagonistka morala biti tiho, medtem ko so trije policaji lahko 

govorili. Policaji so z začetnim stavkom začeli improvizirati in dodajali svoje različice. V 

svojih vlogah so postajali vedno močnejši. Bilo je zaznati, kdaj skupaj delujejo zelo 

intenzivno. Vodilno vlogo sta prevzela policaja (mama in sin), s katerima se je protagonistka 

največ ukvarjala, saj sta bila zelo vsiljiva. Ves čas ju je izmenično prestavljala nazaj. Policaja, 

ki je izražal misel »utrujena sem – ne zmorem več«, je pustila pri miru. 

 

Doživljanje protagonistke: Ko so policaji stali za njo, je v glavi čutila pritisk. Skozi 

improvizacijo in z intenzivnejšim, glasnejšim izrekanjem policajev se je bolj osredotočila na 

dva. Čutila je, da policaja »mamo« že delno obvlada, medtem ko je bil policaj »sin« vsiljiv, 

močan, nepremagljiv. Ob njuni vztrajnosti, govorjenju in temu, da nista ostala v kotu, kamor 

jih je nenehno postavljala, je čutila močno vznemirjenje. Policaja »sina« bi prav »zbrcala«, je 

dejala. Ta vaja ji je kazala meje njene potrpežljivosti in potencirala njeno vznemirjenost. Na 

dan so prišli občutki nemoči, počutila se je izgubljeno, nerazumljeno. Obenem je v evalvaciji 

zapisala: »Čutila sem se nemočna, hkrati pa sem vedela, da če bi šlo zares, da bi ju tudi lahko 

utišala.« 

 

Doživljanje policajev: Udeleženka je predstavila, da ji je bilo težko improvizirati, pa se je 

kljub temu dobro znašla v vlogi policaja matere. Od stavka »ne bo ti uspelo«, kateremu je 

dodajala nove variacije, se je počutila vedno bolj grozno. »Z vlogo se nisem mogla 

poistovetiti.« V delu, kjer se je nenehno vračala k protagonistki, se je počutila nadležno. V 

samem procesu je čutila ogromno empatije do protagonistke, ki ji je delovala nemočno. Druga 

udeleženka se je lahko postavila v svojo vlogo, čutila je utrujenost, težino, telesno 

sključenost, rahlo žalost. »Počutila sem se kot da se odpovedujem borbi in da mi je že vseeno. 

Protagonistka je delala bolj z drugima dvema policajema, ki sta bila zelo močna, na nek 

način sem se počutila zapostavljeno.« Tudi v realnem življenju se lahko prepozna v tem 

občutju in vlogi. 

 

Doživljanje ostalih v skupini: Ena od udeleženk je zaznala tesnobo pri agresivnem 

pristopanju policajev. Nenehno vračanje policajev ji je dalo misliti na svoje misli, ki so bodisi 

povezane z drugimi ali z njo samo, na tiste, ki so stalnica in nove, ki se ji nenehno vračajo. 

Občutila je napetost, tako kot protagonistka. Njo je doživela kot zelo močno in vztrajno. Šele 

proti koncu, ko je bila pri protagonistki že sled obupa, se je še vedno borila in odstranjevala 

policaje: »Jaz bi že zdavnaj znorela«. Druga udeleženka je doživela protagonistko kot 
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zmedeno in fizično šibko. Ko so policaji začeli delovati intenzivneje, je nanje gledala 

pozitivno, hkrati pa je čutila napetost. »Zdi se mi, da so z agresivnim pristopom omogočili 

protagonistki, da stori, kar je naredila v naslednji vaji. V nasprotnem primeru bi njene želje 

ostale medle in neizražene.« 

 

6. Izbor anti-policajev 

 

V tem delu bi naj pristopil kdo od udeležencev ter prikazal anti-policaja. Policaja, ki se sooča 

z enim od policajev. V tem procesu se je oglasila le ena udeležena, ki je predstavila svojo 

idejo in jezno nastopila proti sinu. Protagonistka je po tej intervenciji rekla, da bi z njimi 

opravila kar po svoje. Namen izbora anti-policaja je, da protagonistka vidi različne načine 

pristopov drugih, kako bi se lotili oz. kaj bi povedali njenim mislim. 

 

7. Protagonistka v akciji – izražanje želja 

 

Namen tega dela vaje je, da protagonistka seznani policaje s svojimi željami. Podobno je kot 

pri tehniki praznega stola, le da zdaj stojijo pred njo kipi, ki upodabljajo njene misli. 

Protagonistka je tako kot skupina doživljala policaja kot resničnega sina in mamo. Ob stavku 

»Tega moj sin ne bi tako naredil«, sem ji morala ponoviti, da gre za njene misli in da je v njih 

svojim mislim mogoče reči vse ter da se lahko odzivajo po svoje. 

 

Protagonistka je na začetku začela izražati želje policaju, ki ga je identificirala kot sina. Ko 

mu je povedala, kar je želela, je policaj želel nekaj povedati nazaj. Takrat se je razvil konflikt, 

ob katerem se je protagonistka ponovno počutila nemočno. V soočenju s policajem je 

velikokrat pogledala vame in začela razlagati, kako se počuti. Prosila sem jo, naj to pove 

policaju in stala ob njej. Po sinovi repliki sem ji rekla, naj zavzdihne, najde podporo v telesu 

in še enkrat pove policaju, kaj si od njega želi. Ko je to povedala, se je počutila lažje. Lahko 

se je lotila drugih dveh policajev, s katerima pa je opravila hitro. 

 

Doživljanje protagonistke: Protagonistki je bilo težko formulirati svoje želje. Hotela je le 

mir pred tema dvema vsiljivima mislima. Počutila se je predvsem nemočno do policaja, ki ji 

je predstavljal sina, še posebej, ko jo je ta nagovoril. Ta policaj jo je vedno znova presenetil s 

svojo strogo racionalnostjo, togostjo, neizprosnostjo, ozko determiniranostjo ter tujostjo. 

»Takrat za trenutek izgubim moč in sebe za trenutek.« Policaja, ki ji je predstavljal utrujenost, 
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je doživela kot nepomembnega, vendar se ji je vseeno zdel potreben, saj jo, kadar ima nek 

konflikt, opozarja nase in se pojavi  kot posledica prvih dveh dominantnih policajev. Za 

razrešitev problema se ji ni zdel ključen, zato ga je pustila ob strani. Policaj »mama« ji tudi ni 

več predstavljal takšnega problema, še vedno je bil prisoten, vendar je zdaj lažje shajala z 

njim. Misel je bolj povezala s svojo resnično mamo, za katero skrbi v zadnjih letih. 

 

Doživljanje policajev: Za udeleženko je bilo vživeti se v karakter in poslušati ter razumeti, 

kaj ji govori protagonistka, intenzivno. Protagonistko je doživela jasno, kot da ve, kaj si želi.  

 

Doživljanje ostalih v skupini: Udeleženka je povedala, da je v trenutku, ko je protagonistka 

nagovarjala policaje s svojimi željami, ti pa so jo samo poslušali, čutila olajšanje. Napetost v 

prsih se je sprostila. Pri protagonistki je čutila tudi olajšanje in odločno ter jasno izražene 

želje in potrebe. Zase meni, da bi še bolj odločno nastopila. Druga udeleženka je prav tako 

menila, da bi sama nastopila bolj odločno. Pomembno se ji je zdelo, da je bil med 

protagonistko in policajem, ki ji je predstavljal njenega sina, vzpostavljen pogovor, saj ji je 

tudi on moral povedati, kaj si želi. 

 

8. Reimprovizacija 

 

Improvizacijo prvotne scene s policaji smo v tem delu ponovili. Pri tem je protagonistka 

pridobila izkušnjo, kjer policaji upoštevajo njene želje in ji postanejo podporne misli. V 

reimprovizaciji seveda ne moremo spremeniti zatiralcev, ki so zunaj nas v resničnem svetu, 

spreminjamo pa lastno doživljanje in si tako pridobivamo stik z novim doživetjem oz. 

čustvom, ki ga v resničnem življenju ne dobimo. Obenem raziskujemo misli, ki smo jih 

ponotranjili in jih spreminjamo, pri tem pa prevzemamo aktivno vlogo. Posamezniki, ki so 

pogosto ujeti v svoje negativne misli, dobijo možnost, da izkusijo tudi pozitivno izkušnjo in si 

jo pustijo doživeti, vsaj v gledališču. 

 

Doživljanje protagonistke: Ta del vaje se je protagonistke najbolj dotaknil. Od prejšnje jeze, 

izgubljenosti in nemoči je postala radostna in čuteča. Pri tem, ko je policaj, ki ji je 

predstavljal sina, prisedel in pokazal nežnost in podporo, jo je preplavila žalost, ker tega tako 

dolgo ni bilo, in solze sreče ob tem, da čuti ljubezen in podporo bližnjih.  
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Doživljanje policajev: Oba policaja sta opazila, kako ima policaj v vlogi sina nanjo 

najmočnejši afekt. Z drugim policajem sta jo od strani tudi spodbujala. Udeleženka je ob 

solzah protagonistke začela tudi sama jokati. Nad prizorom je bila ganjena. Zavedala se je, 

kako je hvaležna, da ima sama veliko podporo svoje družine. Druga udeleženka je zaznala, 

kako se je atmosfera v reimprovizaciji spremenila. Tudi sama je bila ganjena, vendar ji je bilo 

težko izbrati spodbudne besede. Zavedala se je, da tudi sama kdaj blokira vzpodbudne besede 

drugih, kot da jim ne bi hotela verjeti in pojasnila: »Takrat so na delu moji trmasti policaji.« 

 

Doživljanje ostalih v skupini: Udeleženka je reimprovizacijo doživela kot mirno in 

katarzično. Bila je vesela za protagonistko, pri kateri je čutila, da nima več zavor. Odleglo ji 

je, da je ta našla svoj mir in da se da misli tudi »obrniti«. »To vajo sem doživela kot najbolj 

čustveno, od nelagodja, napetosti (kot v filmih), tesnobe, do sprostitve in svobode.« Dalo ji je 

misliti, kako sama sprejema svoje policaje. »Zanimiv se mi je zdel način dela s policaji.« 

Predvsem kot možnost, da tudi sama preizkusi takšno komunikacijo s policaji in postane 

aktivna na drug način. Druga udeleženka se je počutila kot da smo za protagonistko storili 

nekaj lepega. Nad prizorom je bila tudi sama ganjena. Situacija ji je dala misliti o policajih, ki 

se pojavljajo v njenem življenju.  

 

Vaje iz improvizacije 

 

Cilji vaj: 

 povezovanje skupine, 

 vzpodbujanje igrivosti v skupini, 

 preseganje družbeno pogojenih inhibicij, 

 vživljanje v drugega (igranje vlog). 

 

Vaje iz improvizacije so pri posameznikih spodbujale njihovo kreativnost. »Pri teh vajah sem 

uvidela, koliko idej imam, ko se sprostim« ali »Že dolgo časa se nisem počutila tako igrivo; 

občutek svobode, da lahko dam nekaj ven«. Nekateri so imeli na začetku posameznih vaj 

zadržke (»nisem se vajena tako izražati, pojavile so se skrbi, kaj je v redu in kaj ne, ali bom 

sprejeta ali me bodo gledali postrani«), ki so se pretvorili v »opogumila sem se in izključila 

opazovalce«. Pri vaji »Kipi in mašine« je udeleženec dejal, da mu je bilo zanimivo v kipu 

brez giba ustvariti svoje zgodbe. Prehod kipov v gib in repeticijo tega je deloval nanj kot 

občutek transa.  
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Osebam prehajanje v različne vloge ni bilo težko. Nekaterim je bil izziv prilagoditi se novim 

situacijam: »Včasih si nekaj zamisliš, potem pa drug nekaj naredi in se moraš prilagoditi, to 

me je kdaj zafrustriralo, ker sem svojo idejo morala opustiti.« Vaje so v skupini omogočile 

sproščenost in povezanost.  

 

Vaje s podajanjem signalov 

 

Cilj vaj: 

 vzpodbujanje pozornosti na tukaj in zdaj skozi visoko stimulativno igro. 

 

V tem sklopu bi izpostavila vajo »Vampirji«, pri kateri se je še pred začetkom postavljalo 

največ vprašanj. Tudi v evalvaciji so mnogi izrazili, da jim ta vaja ni bila blizu. »Zame je bil 

prevelik poseg v zasebni prostor,« je bil pogost odgovor. Nekatere nista motila telesni stik in 

bližina, izpostavili so bolj zmedenost: »Transformacija med človekom in vampirjem je 

potekala tako hitro, da včasih nisem vedela, kdo sem«. 

 

Pri vaji »Avto-šofer« so posamezniki v evalvaciji delili največ. Zanimivo jim je bilo 

vzpostaviti tovrsten dialog s svojim vozilom. Nekateri so se v vlogi vozila, ki upošteva 

signale, počutili lažje. Nekatera vozila niso upoštevala signalov svojih voznikov, vozniki so 

se pri tem frustrirali.  

 

Osebe, ki so predstavljale vozila, so večinoma zaupale svojim voznikom, nekateri pa so 

izražali dvom: »Vedela sem, da nas je veliko v prostoru, zato sem šla bolj počasi,« ali 

»Najprej sem bila radovedna, nato sem zgubila občutek za orientacijo. Moji gibi so postali 

bolj trdi in nesproščeni«. Vsem se je zdelo dobro, da so se lahko poizkusili v obeh vlogah: 

»Meni je vaja dala v razmislek svet slepih«. Posamezniki so morali paziti na varnost svojega 

vozila, a se je kljub temu zgodil en trk. Pri tem sta obe vozili naenkrat odprli oči in se začeli 

drug drugemu opravičevati.  

 

3.5  Interpretacija kvalitativnih podatkov 
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Skozi analizo smo dobili vpogled v potek samih vaj ter kako so vaje doživeli udeleženci. V 

interpretaciji želim odgovoriti na zastavljena raziskovalna vprašanja. Čeprav so se odgovori 

na nekatera vprašanja že pojavili v sami analizi, sem jih na tem mestu na kratko obnovila in 

povezala s teorijo ter podkrepila z dodatnim gradivom (intervjujem, lastnimi opažanji, zapisi 

udeležencev). Raziskovalna vprašanja, ki se nanašajo na mavrico želja, sem zaradi lažje 

interpretacije združila v vprašanja, ki se nanašajo na protagonistko (vprašanji: »Kako 

protagonistka doživi sam proces vaje »Mavrica želja«?« in »Kakšen učinek ima vaja nanjo?«) 

ter vprašanja, ki se nanašajo na ostale udeležence pri vaji (»Ali in na kakšen način se skupina 

poveže z zgodbo protagonistke v »Mavrici želja«? Kakšna so opažanja in učinek te vaje na 

ostale udeležence?«).  

 

Raziskovalna vprašanja: 

 

1. Na kakšen način se gledališče zatiranih in gestalt terapija povezujeta v vajah ter 

kaj ponujata udeležencem? 

 

Gestalt terapija in gledališče zatiranih imata podobne filozofske usmeritve in principe dela.  

V nadaljevanju bom navedla nekaj splošnih usmeritev, ki smo jih upoštevali pri delavnicah: 

 Spoštljiv odnos do vsakega udeleženca. Vsak udeleženec ima svoj svet in svojo 

resničnost. Ravno zaradi nje je edinstven in poseben. Koncept »prav ali narobe« v 

delavnicah ne obstaja. Vsaka misel, dejanje, doživljanje udeleženca, je njemu lastno 

in je legitimno. Udeležence sprejemamo brez obsojanja, vrednotenja, kritiziranja, 

moraliziranja ipd. S tem pripomoremo k občutkom sprejetosti udeleženca takšnega, 

kot je. Na ta način udeležencem omogočimo varen prostor, v katerem ni občutij, ki bi 

lahko posameznika pri lastnem raziskovanju blokirala. Namen delavnic je, da imajo 

posamezniki možnost izražati se in prihajati v stik s samim seboj. 

 Obe vzpodbujata posameznika k temu, da je sam odgovoren za svoja doživljanja in 

delovanja; torej prevzemanju odgovornosti zase. V delavnicah poudarimo, da 

posameznik skrbi za svojo varnost in varnost drugih. Posameznik raziskuje svoje 

meje do meje, kjer se počuti varnega. Če pri sebi zaznava željo po eksperimentiranju, 

jo lahko udejanji, vendar zanjo prevzema tudi odgovornost. Prav tako to počne tudi 

vodja delavnic. 
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Kadar udeleženec ni pripravljen raziskovati globlje oz. se pojavi prekinitev kontakta, ima 

pravico, da vaje ne izvaja. Sledimo temu, da posameznik zase najbolje ve, do kod lahko gre, 

kaj želi ozavestiti in česa ne. Vodja delavnic se ozira na princip organizmične samoregulacije.  

 

Nekatere vaje, med njimi tudi »Mavrica želja«, lahko prinesejo skozi proces vsebine, emocije, 

ki so kompleksne in zahtevajo terapevtsko obravnavo. Vodja delavnic, ki ni terapevt, lahko 

posamezniku nudi oporo in ga opogumlja le do meja, do katerih se sam počuti varen. Tony 

Cealy (intervju z njim je priložen v prilogi) meni, da je pomembno seznaniti skupino s tem, da 

imajo nekatere vaje terapevtski učinek, in poudarja, da mora tudi vodja delavnic prevzeti 

odgovornost zase in za svoja dejanja. 

 Obe vzpodbujata celostno vpetost oz. to, da posameznik ni vključen v proces zgolj na 

kognitivni ravni, temveč tudi na telesni in emocionalni. Najprej smo imeli v vajah 

aktivnost, doživljanje, temu je sledila refleksija, v kateri so posamezniki lahko našli 

povezavo s svojim življenjem. Reflektirana izkušnja nam omogoča učenje – govorimo 

o izkustvenem učenju. Kaj udeleženci iz vaje pridobijo, je povsem različno, 

pomembno pa je, da je posameznik v teku delavnic usmerjen, da reflektiranja svoje 

izkušnje ne posplošuje na druge. S tem prevzame odgovornost za svoja doživljanja.  

 Tako za gestalt kot za gledališče zatiranih je pomemben proces, celo bolj kot cilj. 

Vzpodbujata osredotočenost na koncept »tukaj in zdaj« ter postavljata vprašanji »kaj 

in kako se dogaja« namesto vprašanja »zakaj se dogaja«. 

 

Obe ponujata ugodnosti udeležencem, s katerimi se dosežejo pozitivni učinki v njihovem 

delovanju. Te so:  

 varen prostor, 

 kreativni medij – delo z umetnostjo, 

 nova izkustva, 

 možnost novih spoznanj, 

 možnost identifikacije z odtujenimi deli sebe, 

 skupinsko delo in možnost razvoja medsebojnih odnosov (bolj ponujeno v vajah 

gledališča zatiranih), 

 možnost kontinuiranega zavedanja (ponujena v vajah gestalt terapije), 

 možnost soočenja z internaliziranimi zatiralci – policaji v glavi (bolj ponujeno v vajah 

gledališča zatiranih), 

 možnost zaključevanja nezaključenih gestaltov. 
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2. Kakšen učinek imajo na posameznika in na skupino vaje gestalta in gledališča 

zatiranih oz. njihov preplet? 

 

V toku delavnic in v analizi po njih sem zaznala največje učinke v spodaj naštetih elementih. 

 

1. Medsebojna podpora pri udeležencih 

Kot jasen primer medsebojne podpore lahko navedem podporo skupine protagonistki v vaji 

»Mavrica želja«. Brez te podpore posameznica ne bi prišla do spoznanj in ozaveščanja svojih 

policajev. 

 

2. Večje zavedanje samih sebe 

Posamezniki so tekom vaj pozorni, na kakšen način vajo doživljajo in katerih misli, občutij 

ipd. se pri sebi zavejo, na kakšen način reagirajo na svoja doživljanja, kako lahko vaje 

povežejo in kako lahko nova spoznanja prenesejo v njihov vsakdan. 

 

3. Povečan stik s seboj 

Nekatere vaje delavnice so vsebovale terapevtske vidike. V njih se je posameznik prepustil 

kontinuiranemu toku zavedanja in si s tem omogočil prikaz nerazrešenega lika, ki ga je želel 

hote ali nehote razrešiti. Na nerazrešen lik se je ustvarjalno prilagajal in skozi ta prilagajanja 

spoznal bolje svoje neizražene ali pa tudi nezavedne potrebe in želje. 

 

Protagonistka v mavrici želja, ki je imela zavedno željo po pisanju knjige, je skozi proces vaje 

ugotovila, da ima nezavedno potrebo po tem, da bi jo njen sin sprejel in spoštoval (skozi njen 

dosežek-napisano knjigo).  

 

Terapevtski učinek nekaterih vaj je bil ta, da so lahko udeleženci uprizorili ali izrazili svoje 

želje, izrazili tisto, kar jih bremeni, prišli v stik z potlačenimi emocijami in zdravo 

ustvarjalnostjo ipd. 

 

4. Prevzemanje aktivne drže, krepitev lastnih moči 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta      Adriana Vučković:; diplomsko delo 

-101- 

S tem, ko posameznik izvaja vaje, se ima možnost preizkusiti v različnih vlogah in je z 

različnim usmerjenim zavedanjem aktiven v procesu vaje. Aktivno išče in daje pomen svojim 

izkušnjam. 

 

Posameznik pri vaji »Jaz sem drevo« oblikuje svoje drevo in mu daje pomen, nato pa lahko s 

tem pomenom aktivno manipulira. Znanje, da ima kontrolo nad svojo realnostjo, ga vzvrat 

opolnomoči. 

 

V vaji »Mavrica želja« protagonistka prav tako prevzema nadzor nad svojimi policaji, ki jih je 

izbrala sama, se z njimi sooča ter jih informira s svojimi željami ter skozi vajo prevzame 

aktivno vlogo. V ostalih vajah posamezniki s svojo aktivnostjo, možnostjo preizkušanja 

različnih vlog, krepijo lastne podporne elemente s tem, da izločajo oz. predelujejo tisto, kar se 

jim kaže kot problem. Pri tem se učijo prevzemati odgovornost za svoja življenja. 

 

5. Transfer novih spoznanj iz delavnic na vsakdan 

Udeleženci so v teku delavnic prišli do novih spoznanj, hkrati pa so uvideli podporne 

elemente, ki so jim bili pri tem procesu v pomoč. V delavniških razgovorih so izrazili, da 

želijo oboje prenesti na svoj vsakdan izven delavnic. 

 

Ena od udeleženk delavnic je zapisala, da je po delavnicah pogosto izvedla vajo »Zavedam se, 

da ...«, ki ji je omogočila umiritev v stresnih situacijah: »Vajo »Zavedam se, da ...«, sem še 

večkrat ponovila. Vsakič znova me ustavi in umiri v stresnih situacijah«. 

 

Druga udeleženka pa je izrazila, da je v svojem vsakdanu bolj pozorna na zavedanje svojih 

policajev in iskanje svojih podpornih misli.  

 

3. Kako kombinirane vaje iz gledališča zatiranih in gestalt terapije izzovejo spremembe 

pri udeležencih v doživljanju samih sebe?  

 

Po Lowenu (1988, s. 47, v Rutar, 2009) »kultura ni naklonjena in prilagojena vrednotam ter 

utripu »živega« posameznika. Vdružabljanje povzroča kronične napetosti, ki posameznika 

omejujejo pri doživljanju osnovnih značilnosti (bližina, domišljija, igrivost, dogodivščina, 

odgovornost), s katerimi je zdravo razvita osebnost v nenehnem stiku.« 
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V delavnicah, kjer združujem oba pristopa, si lahko posameznik dovoli v polnosti začutiti 

sebe. Lahko se kot »odrasel« igra v različnih vlogah, se zabava, sprosti, je ustvarjalen … Na 

tak način prihaja v stik z delom sebe, ki ga izraz družba ne podpira. Stik s potlačenim delom 

sebe posamezniku omogoči, da bolj v polnosti začuti sebe brez zastojev in blokad.  

 

Spremembe udeležencev v doživljanju sebe sem reflektirala skozi vajo risanja sebe kot 

dreves.  

 

Vsi udeleženci so bolj ali manj spremenili drevo, ki so ga narisali prejšnji dan. Skozi svoje 

delo so neposredno izrazili spremembo v doživljanju sebe. V večini primerov je bilo zaznati, 

da so posamezniki za svoja drevesa bolje poskrbeli (dodali so večje korenine, barvaste liste, 

potok ipd.) – torej elemente, ki so na nek način podpirali njihovo rast. Risbe so bile jasen 

dokaz sprememb v zaznavanju in doživljanju samih sebe.  

 

Dodatna sprememba, ki se je pokazala v risbah, je bila posameznikovo doživljanje kot dela 

skupine. V risbah drugega dne so nekateri udeleženci namreč v svojem prostoru narisali 

dodatna drevesa, ki simbolizirajo ostale člane delavnic. 

 

Kritičen pogled na vajo risanja bi bil to, da se udeleženci mogoče počutijo, kot da se od njih 

pričakuje, da se bo pokazala nekakšna sprememba v risbah. Da bi to preprečila, sem kot vodja 

delavnice izpostavila, da lahko risba ostane nespremenjena. 

 

Posamezniki so doživeli spremembe v doživljanju sebe skozi polno zavedanje – »aha« 

momente, ki jih bom opisala v naslednjem raziskovalnem vprašanju.  

 

4. Ali udeleženci delavnic skozi vaje pridobijo večje zavedanje o sebi?  

 

Večje zavedanje nekaterih udeležencev o sebi se je manifestiralo skozi njihove »aha« 

momente. Ti momenti ali uvidi se lahko zgodijo, kadar je posameznik prisoten in pozoren ter 

se odziva na to, kar se kaže kot lik oz. potreba v danem trenutku (kadar se kontinuirano 

zavedanje (oz. pozornost) prekine, se lik ne more zaključiti oziroma se sploh ne pojavi).  
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Skozi igre ali vaje tekom delavnice so nekateri udeleženci utrdili to, kar o sebi že vedo. Kot 

primer navajam, kako so se udeleženci uvideli tekom vaje »Avto-šofer«. Nekateri so v tej vaji 

utrdili svoje karakteristike, kot na primer željo po prevzemanju kontrole. 

 

Po drugi strani pa so nekateri uvideli nova spoznanja in s tem razširili zavedanja o sebi. Ena 

od udeleženk je pri tej vaji na novo spoznala oz. ozavestila spoznanje, da čeprav v življenju 

rada vodi stvari, se ji je pri tej vaji ugajalo sprostiti in prepustiti nekomu, da jo vodi. Po 

refleksiji je spoznala, da je to tudi njena potreba v življenju. 

 

Spet tretja udeleženka je s to vajo zavedla in ozavestila spoznanje, da na več poljih v življenju 

ne zaupa drugim. Vaja je zanjo odprla spoznanje na temo partnerstva – v ospredje je prišel 

njen odnos s partnerjem, v katerem si želi, da bi jo znal voditi bolj suvereno.  

 

Udeleženci so skozi vaje uvideli, kako so si različni – kako raznoliko gledajo na svet in so 

hkrati drug do drugega postali bolj sprejemajoči.  

 

Delavnica je udeležencem ponudila varen prostor, v katerem so prišli v stik z ljudmi, s 

katerimi se v vsakodnevnem življenju verjetno ne bi družili. Ta stik je skozi samorazkrivanje 

posameznikov in s podelitvijo izkušenj omogočil nove vpoglede in večja zavedanja o sebi. 

Stik je onemogočil takojšnje »predalčkanje« oz. obsojanje in omogočil večje sprejemanje 

drugih, s tem pa tudi večje sprejemanje sebe.  

 

Ena od udeleženk je do teh spoznanj prišla ravno pri vaji praznega stola. Spoznala in izrazila 

je, da bi jo mogoče v drugačnih okoliščinah ena od oseb, s katerimi je bila v stiku, zmotila oz. 

da bi njeno stališče omogočilo takojšnjo nesimpatičnost, medtem ko je v tej vaji skozi stik s to 

osebo doživela zelo pozitivno izkušnjo. 

 

5. Na kakšen način se pri udeležencih kažejo policaji v glavi skozi delavnico ter kako 

nudimo podporo za premagovanje le-teh?  

 

Policaje v glavi je težko kvantificirati, vendar obstajajo simptomi, ki v delavnicah lahko 

nakažejo, da so pri posamezniku in celo pri skupini prisotni: 
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 kot inhibitorji izraza (verbalnega ali telesnega) se kažejo v nesodelovanju, izogibanju 

vaj (ali pa delni posvečenosti vajam) in v nenadnih zastojih ali momentih tišine tekom 

vaje.  

 kot prekinitev doživljanja tukaj in zdaj. 

 Posameznik (na primer protagonistka v mavrici želja) posega v analizo, s tem pa 

zmanjšuje trenutno doživljanje in prekinja kontakt. 

 

Tony Cealy v svojih delavnicah navaja opažanja policajev v glavah skozi anksioznost 

udeležencev, ki se izraža skozi smeh (kot histerična reakcija), postavljanje mnogih vprašanj in 

ravno tako skozi izogibanje posvečanju vaj oz. zaupanju, da bi sledili vajam, ki vodijo v 

neznano. 

 

Podporo za premagovanje policajev sem kot vodja delavnic skušala ponuditi v več oblikah.  

 Pred nekaterimi vajami sem udeležence opomnila, naj bodo pozorni, o čem 

razmišljajo, in sem s tem usmerila njihovo pozornost na to, kar se dogaja tukaj in 

zdaj, v njihovih mislih in telesu. Na ta način so posamezniki sploh obrnili pozornost 

nase in ozavestili svoje mehanske misli, reakcije, dejanja.V evalvaciji so nekateri 

udeleženci povedali, da so se pri določenih vajah zavedli svojih misli (»kaj si bodo 

drugi mislili«). Torej misli, povezane z izpostavljanjem sebe pred skupino in njenim 

sprejetjem.  

 Udeležencem sem jasno sporočila, da v toku delavnic ne obstaja »prav in narobe« in 

da je sprejemljivo misliti in izraziti karkoli, a brez sodb drugih.Nekateri so se počutili 

dovolj varne, ko so eksperimentirali z inhibicijskimi mislimi oz. fantaziranji (kako jih 

bodo drugi videli kot smešne, nekreativne ipd.) in jih prešli. 

 Udeležencem sem dala jasno vedeti, da niso pod prisilo sodelovanja; torej, da sta 

nesodelovanje ali neudeležba v vajah sprejemljiva. 

 

6. Ali in na kakšen način se skupina poveže z zgodbo protagonistke v vaji »Mavrica 

želja«? Kakšen je učinek te vaje na ostale udeležence? 

 

Z zgodbo protagonistke o odlašanju se je skupina lahko povezala. Posamezniki so se med 

seboj razlikovali po tem, s čim odlašajo: z zaključevanjem magistrskih nalog, s prekinjanjem 

razmerij, dajanjem odpovedi v službah, začenjanjem bolj zdravega načina življenja ipd. Ena 

od udeleženk je izpostavila: »Lahko sem se povezala z zgodbo protagonistke. Zgodba me je 
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spominjala na lastne trenutke blokad. Na sanje, ki ostajajo vedno samo v glavi in besedah. So 

sanje o tem, kar bi rada počela, kar bi me izpolnilo, in jih ne zmorem udejanjiti, ne zberem 

poguma, se počutim, kot da so mi nedosegljive.«  

 

Nekateri od udeležencev so lahko poistovetili svoje policaje s policaji protagonistke. V 

govoru njenih policajev so prepoznali svoje misli tako kot tudi svoja delovanja v soočanju z 

njimi (beg, odlašanje, preusmerjanje pozornosti).  

 

Najbolj očiten učinek na ostale udeležence skupine se je pokazal v empatičnem doživljanju 

protagonistkinega procesa. V zameno jim je to omogočilo večjo odprtost do podobnega 

procesa, s katerim pridejo v stik s seboj in s svojimi občutji.  

 

Dodaten učinek mavrice želja je tudi to, da so udeleženci začeli kritično razmišljati o svojih 

policajih; kdo so; kdaj se pojavijo; kako ravnamo z njimi; kakšno podporo si lahko ponudimo 

...  

 

Nekateri so zgodbo protagonistke vzeli kot izolirano, drugi so se iz nje o sebi nekaj naučili. 

»Nasploh se bolj zavedam trenutkov, ko pomislim, da bi naredila kaj, o čemer sanjam. Ko 

razmišljam o svojih pravih željah in zatem takoj dobim občutke.« »To bom težko dosegla. Kje 

bom dobila denar? Kdo me bo podprl? Kako bom to dosegla? MORAM biti bolj resna! Samo 

sanjam, itak na koncu nič ne dosežem. Ne bom zmogla, to ni realno.« »Zdaj prepoznavam te 

trenutke preko mavrice z razumevanjem, da k temu, da »to ni mogoče«, prispevajo misli in 

dejavniki, ki jih nimam ozaveščene, ampak so tam. To »kolikor zmorem« in kaj »je mogoče«, 

ni odvisno samo od moje volje, ampak od vse te mavrice želja oz. proti-želja, ki mi 

onemogočajo, da zlahka sledim svojim željam, verjamem vase in delujem. Zdaj drugače 

prepoznavam te trenutke. Namesto, da podležem temu, da res ne morem, razmišljam, kje 

lahko poiščem podporo, v drugemu, v sebi, da bi lahko realizirala svoje želje. Predvsem da bi 

jih doživljala kot realne, smiselne in meni izpolnjujoče. Da bi jih doživljala mirno, ne kot boj 

s seboj in z drugimi, ne kot dokazovanje, da zmorem. Skušam prepoznati in razumeti policaje, 

kako z njimi ravnati in kje najti podporo še raziskujem.«  

 

7. Kako protagonistka doživi skupino, sam proces vaje »Mavrica želja« ter kakšen 

učinek ima ta nanjo?  
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Protagonistka je doživela skupino kot zelo podporno. V njej se je počutila varno. Pomembno 

ji je bilo, da je skupina prisluhnila njeni zgodbi in da so pokazali zanimanje zanjo. Ni ji bilo 

pomembno, če je kdo ni razumel, ampak to, da je slišana.  

 

Okolje, v katerem živimo, nam nenehno nudi rešitve za naše probleme, s tem ohranja v nas 

pasivno vlogo. Tudi v medsebojnih odnosih nam pomoč drugemu pogosto predstavljajo 

nasveti in dodatna akcija. Pogosto pa človek potrebuje zgolj prostor, da se izrazi in da je 

slišan, kar je tudi eden od principov v gestalt terapiji. 

 

Proces mavrice želja je bil za protagonistko doživljajsko bogat in poln uvidov oz. 

samospoznanj.  

 

Eno prvih njenih samospoznanj je bilo, da se ne spoštuje dovolj.  

 

Naslednji opažen učinek v vaji je bil to, da je ozavestila svoje delovanje v odnosu s svojim 

konfliktom. Skozi igranje sebe je uvidela destruktivne načine svojega delovanja, ki so ji 

sprožali polarne občutke – občutke krivde in zadovoljstva. 

 

V procesu vaje je uspela ozavestiti tudi svoje policaje v glavi (inhibicijske misli), ki jih je 

pripisala realnim osebam v njenem življenju (sinu, materi). 

 

Naslednji korak v procesu ji je omogočil soočanje s policaji. Pri tem je postopoma 

pridobivala na moči in jim je lahko izrazila svoje želje in potrebe. 

 

Skozi transformacijo policajev v glavi v pozitivne misli je začela doživljati občutke podpore. 

Vzvrat ji je to omogočilo emocionalno predelovanje (jok) in novo izkušnjo. 

 

Končni učinek mavrice želja na protagonistko je bilo njeno spoznanje, da lahko prevzame 

odgovornost za svoje misli in da lahko tudi ona vpliva nanje. 

 

»Skozi vajo sem dobila kar nekaj novih vpogledov v lastne zaviralne in podporne misli. Prav 

tako v moč misli, ki niso izvorno moje, pa imajo takšno moč nad mano. To me je fasciniralo. S 

tem sem sebe spoznala v novi luči in ponovno dojela, da je vse, kar se dogaja okoli mene, 

izvorno v meni, torej lahko zdaj, ko sem to spoznala, na to vplivam.« 
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8. S kakšnimi izzivi se vodja delavnic sooča pri izvajanju vaj in tehnik gledališča 

zatiranih in gestalt terapije? 

 

Voditi delavnice, ki vključujejo oba pristopa, predstavlja izziv na osebni in profesionalni 

ravni. 

1. Eden prvih izzivov, o katerem lahko govorim, je nesodelovanje skupine, ki lahko 

izhaja iz nezainteresiranosti ali pa je reakcija izogibanja na to, kar se na delavnici 

dogaja. Tony Cealy (osebna komunikacija, 10. 4. 2015) navaja v intervjuju pristop 

temu problemu: kot vodja delavnic skuša občutiti in absorbirati, kaj se dogaja v 

momentu, ko se to nesodelovanje pojavlja. Uporabi svoja doživljanja in opazovanja, 

zato da določi, v kašnem stanju je skupina. Nadalje se vpraša, v katero stanje želi 

skupino popeljati in kako. Če na primer opazi, da je skupina zelo tiha, mora najti 

aktivnost, ki jih bo povlekla v bolj ekspresivno in glasno izražanje.  

2. Kadar posameznik doživlja emocionalni preboj, se vodja delavnic sooči z izzivom, da 

mu ponudi oz. najde, ustrezno podporo. V iskanju te pa se lahko sooča s tem, da skuša 

najti ravnotežje med vlogo vodje delavnic in vlogo terapevta. To je problematično, saj 

vodja delavnic ponavadi ni izobražen terapevt. Na moji delavnici je udeleženka 

doživela emocionalni preboj pri vaji »Mavrica želja«. Tekom te vaje sem se soočila z 

izzivom, koliko časa naj brez svojega posega pustiti njenim policajem, da so aktivni. 

3. Izzivi, povzročeni s konflikti v skupini. Osebnostne razlike udeležencev lahko v 

delavnicah povzročijo napetosti, še posebej v začetni fazi, kjer medosebni odnosi 

(zaupanje in sprejemanje drugega) še niso razviti. Ravno zato mora vodja delavnice 

paziti, katere vloge daje komu. Če je nekdo naravno bolj izrazit, glasen in ima 

karakteristike vodje, mu bo vodja delavnice omogočil eksperimentirati z vlogami, ki 

ne podpirajo teh značilnosti. 

4. Izziv povratnega sporočila. Vodja delavnice skuša dajati iskrena povratna sporočila 

posameznikom in skupini. Izziv leži v soočanju z reakcijo prejemnika povratnega 

sporočila. Ta lahko reagira na povratno sporočilo kot na osebni napad ali negativno 

kritiko in tako lahko prekine vez med sabo in vodjo delavnice.  

 

Omenila sem samo nekaj izzivov, ki sem jih doživela pri izvajanju svojih delavnic ali pa jih 

razbrala skozi intervju s Tonyjem Cealyjem.  
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Po refleksiji o lastni delavnici sem prišla do zaključka, da je velik pomen za vodjo delavnic v 

tem, kako bere skupino in posameznike v njej ter kako (in s kakšno hitrostjo) lahko prilagaja 

vaje in tehnike temu, da doseže optimalen učinek. Verjamem, da se s širjenjem teoretičnega 

znanja in z večkratnimi izvedbami delavnic vodja delavnic odziva na potrebe skupine vse bolj 

optimalno in pri vajah uporablja primerna orodja, da pri udeležencih doseže pozitivne učinke. 
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4. ZAKLJUČEK 

 

Interes za tematiko notranjih zatiralcev me je podal na pot raziskovanja, kako bi lahko 

kombiniranje tehnik gestalta in gledališča zatiranih ustvarilo prostor, v katerem se lahko 

posamezniki ukvarjajo, raziskujejo, izražajo in ozaveščajo le te.  

 

Delavnica, osnovana na tehnikah gestalta in gledališča zatiranih ponuja spekter orodij, s 

katerimi se lahko udeleženci izražajo skozi zapis, risbo, telo, besedo – vzpostavljen je 

kreativni medij, ki omogoča posamezniku spoznavanje sebe.  

 

Združitev tehnik v vajah omogoči tudi razvoj skupine, skupinske dinamike in posledično 

razvoj podpornih medsebojnih odnosov.  

 

Z izborom in pravilnim sosledjem vaj obeh tehnik lahko vodja delavnic ojača občutek 

varnega prostora, v katerem se udeleženci lahko svobodno izražajo, brez sodb in družbenih 

posledic.  

 

Tema notranjih zatiralcev je kompleksna. V današnji »new-age« ideologiji se posameznik 

počuti, kot da ima izbiro nad tem, kako bo ustvarjal svoje življenje in je v celoti odgovoren za 

to, da je srečen in uspešen. Če to dvoje ne uspe, lahko pri posamezniku sproži občutke krivde 

in manjvrednosti, saj mu družba veleva, da je sam v celoti odgovoren za svoje odločitve in 

razmišljanja. 

 

Družbene norme in vrednote o vrednosti posameznika postanejo lahko tako ponotranjenje 

(introjekti), da se lahko pretvorijo v policaje v glavi, vendar jih človek zavestno ne zaznava. 

Tako postane vrednost sebe pogojena s ponotranjeno družbeno normo ali vrednoto (na primer, 

udeleženci delavnice so spoštovanje do sebe enačili z lastnimi dosežki). 

 

»New-age« ideologija ponuja obilico hitrih rešitev in hitro pot do sreče, vendar redko 

poudarja pomembnost ozaveščanja in soočanja s ponotranjenimi zatiralci, in kar je več, redko 

ponuja orodja in strategije, ki k temu ozaveščanju in soočanju pripomorejo. Gledališke in 

gestalt tehnike pa nam ta orodja ponujajo.  
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Gledano s perspektive gestalt terapije lahko notranje zatiralce interpretiramo kot nerazrešene 

like, ki se nenehno pojavljajo pri posamezniku in mu onemogočajo spremembe. Posameznik 

je v začaranem vedenjskem krogu. Gestalt pristop na delavnicah vpelje vprašanje, kako 

(namesto zakaj) poteka začaran krog – prekinitve kontakta. Vaje omogočijo udeležencem stik 

z novostjo, osredotočenost na tukaj in zdaj in nove ustvarjalne prilagoditve.  

 

Udeleženci doživijo ozaveščanje nerazrešenih likov oz. notranjih zatiralcev. Podajo se v 

proces raziskovanja. Pri tem prevzemajo aktivno vlogo, kjer imajo možnost izbire in 

prevzemanja odgovornosti. Tudi če se njihov začaran krog nadaljuje po delavnicah, so o njem 

bolj ozaveščeni in bolj opolnomočeni. Pozitivni učinki vaj se lahko prenesejo na njihov 

vsakdan.  

 

Kombinacija tehnik gestalta in gledališča zatiranih se je izkazala kot učinkovita metoda dela. 

Vaje so primeren način dela tudi v socialni pedagogiki, saj nudijo posameznikom podporo in 

pomoč pri soočanju s svojimi vidnimi in nevidnimi oblikami zatiranja.  

 

Prednosti vaj gledališča zatiranih so v tem, da se skupina skozi igro hitro sprosti in poveže. 

Prednosti vaj iz gestalta pa so v tem, da udeležencem omogočijo usmerjeno pozornost svojega 

zavedanja na to, kar se jim dogaja tukaj in zdaj. Dodatna prednost gestalt vidika v vajah je to, 

da je dan poudarek na refleksijo doživljanja vaje, po vsaki vaji udeleženci namreč reflektirajo 

in delijo svoje izkušnje s skupino. 

 

Dodaten pozitiven učinek delavnic je tudi vzbujanje spoznanja, da niso sami, da se ljudje 

soočajo s podobnimi tematikami in problemi. Dovolijo si priti v stik s svojo ranljivostjo in v 

varnem okolju to ranljivost tudi izraziti.  

 

Združitev tehnik gestalt terapije in gledališča zatiranih se mi je zdela samoumevna, po osebni 

izkušnji z udeleževanjem delavnic iz obeh smeri. V diplomski nalogi sem hotela globlje 

raziskati pozitivne učinke, kot so stik s seboj, ozaveščanje zatiralcev ipd. tako na teoretični 

kot na praktični ravni. Kreiranje in izvedba delavnic je bil kar velik izziv in po evalvaciji obeh 

lahko podam kritični pogled na izvedeno in na potencialne bodoče delavnice. 
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Procesu kreiranja delavnic oziroma pripravi vaj bi dodala večjo osredotočenost na to, da 

vsaka vaja v večji meri združuje vidike obeh smeri. V izvedeni delavnici je namreč vsaka vaja 

imela močen aspekt ali gledališča zatiranih ali pa gestalta. 

V bodoče bi namesto dvodnevnih intenzivnih delavnic lahko razporedila več delavnic na 

tedenske seanse (npr. pet delavnic v petih tednih). Ta struktura bi dala večjo možnost 

razvijanju skupinskega občutka, vzpostavljanju zaupanja (in s tem bolj podrobnega 

raziskovanja tem), pa tudi možnost pojava konfliktov v skupini. 

 

Delavnica je dosegla želeni učinek – večje zavedanje samih sebe, stik z zdravimi resursi v 

sebi, krepitev moči pri udeležencih, ozaveščanje zatiralcev, vzpostavitev dialoga z zatrtimi 

deli sebe, razvoj podpornih misli, vzpostavitev podpornega okolja ipd. 

 

Udeleženci so podali zelo pozitivno povratno informacijo na učinkovitost določenih vaj, na 

doživljanje delavnic in pa tudi na samo vodenje.  

 

Menim, da bi bile delavnice kombiniranih tehnik gestalta in gledališča zatiranih odlična 

rešitev za posameznike, ki si želijo narediti prve korake k osebni spremembi, vendar pa se še 

niso pripravljeni udeležiti terapije. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta      Adriana Vučković:; diplomsko delo 

-112- 

 

 

 

5. VIRI IN LITERATURA 

 

1. Alfirović, D., Boal, A., Močnik, N., Gokdag, E., Boal, J., Edell, D., … Adamič, U. (2012). 

Praznovanje, možnosti, transformacije: gledališče zatiranih v teoriji in praksi, lokalni in 

globalni perspektivi. Ljubljana: Ekvilib Inštitut.  

2. Amendt-Lyon, N. (2001). Art and Creativity in Gestalt Therapy.  Gestalt Review, 5(4), str. 

225–248. 

3. Boal, A. (1995). The rainbow of desire: the Boal method of theatre and therapy. London; 

New York: Routledge.   

4. Boal, A. (2002). Games for actors and non-actors. London; New York: Routledge.   

5. Boal, A. (2004a). International theatre of the oppressed organisation. Pridobljeno s 

http://www.theatreoftheoppressed.org/en/index.php?nodeID=3       

6. Boal, A. (2004b). International theatre of the oppressed organisation. Pridobljeno s 

http://www.theatreoftheoppressed.org/en/index.php?nodeID=23      

7. Boal, A. (2004c). International theatre of the oppressed organisation. Pridobljeno s 

http://www.theatreoftheoppressed.org/en/index.php?nodeID=82 

8. Boal, A. (2006). The aesthetic of the oppressed. London; New York: Routledge, 

Taylor&Francis Group. 

9. Boal, A. (2008). Theatre of the oppressed. London:Pluto. 

10. Boal, A. ( 6. maj 2009). Augusto Boal ( April 16, 1931- Maj 2, 2009) [Video]. 

Pridobljeno s https://www.youtube.com/watch?v=HOgv91qQyJc 

11. Bluestein, J. (1999). Kako otroku postaviti meje in poskrbeti tudi zase! Ljubljana:Optima. 

12. Empatična komunikacija in jaz stavki (5.12.2014). Pridobljeno s 

http://www.psihoterapija-izbira.si/empaticna-komunikacija-in-jaz-stavki/ 

13. Feldhendler, D. (1993). Augusto Boal and Jacob L. Moreno-Theatre and Therapy. V M. 

Schutzman, J. Cohen-Cruz, (ur.), Playing Boal (str. 87-109). London: Routledge. 

14. Ferlin, L. (2009). Najdem se v gledališču: gledališka pedagogika Augusta Boala. 

Ljubljana: Salve. 

15. Flajs, T. (2011). Predstavitev gestalt terapije. Pridobljeno s 

  http://www.flajs.net/clanki/predstavitev-gestalt 

16. Freire, P. (1971). Pedagogy of the oppressed. New York: Harder and Harder. 

17. Freire, P. (1972). Pedagogy of the oppressed. London:Pengin Books.   

http://www.theatreoftheoppressed.org/en/index.php?nodeID=3
http://www.theatreoftheoppressed.org/en/index.php?nodeID=3
http://www.theatreoftheoppressed.org/en/index.php?nodeID=23
http://www.theatreoftheoppressed.org/en/index.php?nodeID=82
http://www.flajs.net/clanki/predstavitev-gestalt


Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta      Adriana Vučković:; diplomsko delo 

-113- 

18. Freire, P. (2005). Pedagogy of the oppressed. New York; London: The Continuum 

International Publishing Group. Pridobljeno                                              s 

  http://www.msu.ac.zw/elearning/material/1335344125freire_pedagogy_of_the_oppresed.pdf 

19. Ginger, S. (2007). Gestalt therapy. The art of contact. London: Karnac books Ltd. 

20. Goulding, M. (2007). Promeniti život, terapija novom odlukom. Novi sad: psihopolis 

Institut. 

21. Jakelić, B. (2014). Gestalt terapija- budi sada ovdje. Pridobljeno s http://www.branka-

jakelic.com/gestalt-terapija-budi-sada-ovdje/ 

22. Jones, P. (2005). The Arts Therapies: A Revolution in Healthcare. New York: Brunner-

Routledge. 

23. Kobolt, A. (2005). Gledališko ustvarjanje kot socialno integrativno delo z mladimi. 

Socialna pedagogika, 9 (3), str. 229-264. 

24. Kotnik, R. (2003). Pouk filozofije kot osebno doživljanje: izkustveno poučevanje filozofije 

kot aplikacija načel Gestalt terapije. Maribor: Pedagoška fakulteta. 

25. Krapež, B. (9. Maj 2009). Oh...ta čustva-jeza [Video]. Pridobljeno s 

http://studio12.si/medsebojni-odnosi/oh-ta-custva/oh-ta-custva-jeza/ 

26. Krpič, T. (2008). Post-fenomenologija telesa. Ars&Humanitas, 2(2), 11-28.  

27. Lamovec, T. (1995). Načela Gestalt terapije za vsakdanje življenje. Ljubljana:Arx. 

28. Lamovec, T. (1997). Načela Gestalt terapije za vsakdanje življenje. Ljubljana:Arx. 

29. Lamovec, T. (1999). Kako misliti drugačnost. Ljubljana: Visoka šola za socialno delo.  

30. Lampič, K. (2014). Gledališče zatiranih (Diplomsko delo). Ljubljana: Fakulteta za 

socialno delo. 

31. Larson, C.D. (2012). Vzemite usodo v svoje roke. Mengeš: Bird publisher. 

32. Maturana, H.R. in Varela, F. J. (2005). Drevo spoznanja. Ljubljana: Studia humanitatis. 

33. Miller, V.M. (2000). Vznemirljivost vsakdanjega življenja po razočaranju. Pridobljeno s 

http://www.gita.si/besedila/ 

34. Moreno, J.L. , Moreno, Z.T. (2000). Skupine, njihova dinamika in psihodrama. Ljubljana: 

Inštitut Antona Trstenjaka. 

35. Perls, F., Hefferline, R., Goodman, P. (1994). Gestalt Therapy: Excitement and Growth in 

the Human Personality. Gouldsboro (ME): The Gestalt Journal Press. 

36. Perls, F. (29.junij 2014). Fritz Perls-Awareness [Video]. Pridobljeno s 

https://www.youtube.com/watch?v=rog0Q3-vpyg     

37. Philippson, P., (1996). Eden od zemljevidov gestalt terapije. Pridobljeno s 

http://www.gita.si/besedila/ 

38. Robine, J. (b.d.). Gestalt terapija: od metode k tehnikam. Pridobljeno s 

http://www.gita.si/besedila/# 

http://www.branka-jakelic.com/gestalt-terapija-budi-sada-ovdje/
http://www.branka-jakelic.com/gestalt-terapija-budi-sada-ovdje/
http://studio12.si/medsebojni-odnosi/oh-ta-custva/oh-ta-custva-jeza/
https://www.youtube.com/watch?v=rog0Q3-vpyg
http://www.gita.si/besedila/


Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta      Adriana Vučković:; diplomsko delo 

-114- 

39. Robine, J. (b.d.). Nastanek in razvoj gestalt terapije. Pridobljeno s 

http://www.gita.si/besedila/# 

40. Rutar, M. (2009). Preseganje omejitev-cirkus med svobodo in urejenostjo. V Dekleva, B., 

Dekleva, M., Mikič, A., Razpotnik, Š., Rutar, M. Cirkuška pedagogika (str. 76-135). 

Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

41. Sloges. (b. d.). Pridobljeno s http://www.sloges.si/gestalt-terapija 

42. Stress and the glass of wather. (2013). Pridobljeno s 

http://believeperform.com/performance/stress-and-the-glass-of-water/ 

43. Ščuka, V. (2002). Obrambni mehanizmi v gestalt terapiji. V Praper, P. (ur.), Upanje: 

zbornik prispevkov/7. Bregantovi dnevi (str. 259.273). Ljubljana: Združenje psihoterapevtov 

Slovenije. 

44. Vec, T. (2002). Specifične komunikacijske tehnike v svetovalno-terapevtski praksi. 

 Socialna pedagogika, 6(4), str.405-429. 

45. Vec Rupnik, T., Peklaj, C., (2003). Igra vlog in simulacija kot učna metoda: priročnik za 

učitelje psihologije in drugih družboslovnih predmetov ter razrednike. Ljubljana: Zavod 

Republike Slovenije za šolstvo.  

46. Vogelnik, M. (1993). Ustvarjalni gib. Ljubljana: Zveza kulturnih organizacij Slovenije.  

47. Vogelnik, M. (1996). Likovnost v skupini in umetnostna terapija. Koper: Vita. 

48. Vogrinc, J. (2008). Kvalitativno raziskovanje na pedagoškem področju. Ljubljana: 

Pedagoška fakulteta. 

49. Vogrinc, J. (2013). Vladajoči se zatirajo. Mladina 41. Pridobljeno s 

http://www.mladina.si/149251/vladajoci-se-zatirajo/ 

50. Vrbančič, A. L. (2010). Ustvarjalno gibanje in ples kot podporna dejavnost v programu 

psihosocialne rehabilitacije (Specialistično delo). Ljubljana:Pedagoška fakulteta. 

51. Yontef, Mary G. (1993). Awareness dialogue & process: essays on Gestalt therapy. 

Gouldsboro (ME): The Gestalt Journal Press. 

52. Žorž, B. (1997). Stiska je lahko tudi izziv: kratkotrajna izvendružinska obravnava: 

gestaltistični pristop za pomoč otrokom in mladostnikom v stiski. Nova Gorica: Educa. 

53. Žorž, B. (2000). Supervizija v luči teorije polja. Zapiski predavanja na Dnevih slovenske 

supervizije v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. Pridobljeno s http://www.gita.si/besedila/ 

54. Žorž, B. (2001a). Gestalt terapija. Pridobljeno s http://marela.uni-

mb.si/skzp/Srecanja/SloScena/StudDneviSKZP/Zborniki/Rogla2001/Splet/Modalitete/GT.ht

m#Self  

55. Žorž, B. (2001a). Polarizacija in notranji dialog. Pridobljeno s  http://marela.uni-

mb.si/skzp/Srecanja/SloScena/StudDneviSKZP/Prispevki/Rogla2001/Splet/Delavnice/Zorz.ht

m  

 

http://www.gita.si/besedila/
http://www.sloges.si/gestalt-terapija
http://believeperform.com/performance/stress-and-the-glass-of-water/
http://believeperform.com/performance/stress-and-the-glass-of-water/
http://www.mladina.si/149251/vladajoci-se-zatirajo/
http://www.mladina.si/149251/vladajoci-se-zatirajo/
http://marela.uni-mb.si/skzp/Srecanja/SloScena/StudDneviSKZP/Zborniki/Rogla2001/Splet/Modalitete/GT.htm#Self
http://marela.uni-mb.si/skzp/Srecanja/SloScena/StudDneviSKZP/Zborniki/Rogla2001/Splet/Modalitete/GT.htm#Self
http://marela.uni-mb.si/skzp/Srecanja/SloScena/StudDneviSKZP/Zborniki/Rogla2001/Splet/Modalitete/GT.htm#Self
http://marela.uni-mb.si/skzp/Srecanja/SloScena/StudDneviSKZP/Prispevki/Rogla2001/Splet/Delavnice/Zorz.htm
http://marela.uni-mb.si/skzp/Srecanja/SloScena/StudDneviSKZP/Prispevki/Rogla2001/Splet/Delavnice/Zorz.htm
http://marela.uni-mb.si/skzp/Srecanja/SloScena/StudDneviSKZP/Prispevki/Rogla2001/Splet/Delavnice/Zorz.htm


Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta      Adriana Vučković:; diplomsko delo 

-115- 

Dodatni viri: 

Osebna komunikacija z Flajs, T. (8. 6. 2013). 

Osebna komunikacija z Cealy, T. (10. 4. 2015). 





Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta      Adriana Vučković:; diplomsko delo 

 

6. PRILOGE 

 

Priloga 1: Intervju z Tony Cealijem 

Priloga 2: Anketni vprašalnik za protagonistko 

Priloga 3: Anketni vprašalnik za policaje 

Priloga 4: Anketni vprašalnik za aktivne opazovalce 

Priloga 5: Opis vaj delavnice Kontakt 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta      Adriana Vučković:; diplomsko delo 

 

 

Priloga 1: Intervju s Tonyjem Cealyjem  

Intervju sem opravila na Pedagoški fakulteti z gledališkim pedagogom Tonyjem Cealyjem.  

Jaz: Gledališče zatiranih ima nekatere terapevtske učinke. Mi lahko poveš, kje se konča 

gledališče in kje se začne terapija? Kje so razlike med gledališčem zatiranih in terapijo?  

Tony: Zanimivo vprašanje. Pogosto rečemo, da nismo terapevti, ampak da prakticiramo 

umetnost. Nato rečejo udeleženci delavnic, da je to, kar počnemo z njimi, terapevtsko. Jaz 

verjamem, da je terapevtsko, izobraževalno, ipd. Mislim, da terapevtski vidik pride v ospredje 

bolj s tehniko mavrica želja kot s forum gledališčem. Ko sem se učil o mavrici želja, sem 

sprva skušal brati knjigo, ki je nisem razumel. Ob pogovoru z drugimi so rekli, da je knjiga 

suhoparna in ne da dovolj. Zato sem se udeležil tečaja. Na tečaj sem moral iti trikrat in šele 

takrat sem dobil idejo, kako poteka mavrica želja. Mislim, da se lahko med gledališčem in 

terapijo postavi meja tako, da v samem procesu ustvarjanja izrečemo: »Zdaj delamo 

gledališče,» čeprav ima terapevtske učinke. Držimo se tega, da igramo vlogo ali da sem v 

konfliktu, se borim ali … mislim, da moramo gledati bolj na karakterizacijo likov, ki je bolj 

gledališka, kot imeti globlje diskusije o tem, kaj nekdo razmišlja, kako se počuti, za katere 

menim, pripadajo bolj terapiji. Igralci, ki igrajo določene karakterje, gredo skozi proces, ki je 

podoben terapevtskemu. Osebo vprašamo tudi o svojem karakterju, kako razmišlja, kaj občuti, 

vendar mislim, da je kontekst bolj v gledališču. To je moje razmišljanje o meji med 

gledališčem in terapijo, odvisno je od konteksta, v katerega ga postavimo. Jaz nikoli ne 

rečem, tudi v mavrici želja, »to je terapevstko«. Kasneje, ko imamo diskusijo, šele povem, da 

ima ta vaja na nekatere močan terapevtski učinek. Rajši tako, kot da bi bil to moj prvi namen, 

ker nisem kvalificiran oz. usposobljeni terapevt.  

Jaz: Torej, če gre proces bolj v terapevtsko smer, ga lahko ustaviš.  

Tony: Ja, mislim, če je kdo bolj zaveden o terapevtskih stvareh, lahko rečejo: »To, kar bomo 

počeli, ima terapevtske učinke, smo v rokah terapije«, kar tudi jaz mislim, vendar ne vem 

dovolj, da bi lahko trdil, da jaz izvajam terapijo. Vem, da je terapevtsko, vendar tega ne trdim. 

Bolj se držim gledališča, ker mi je bolj poznano. Mislim, da ni jasne ločnice med gledališčem 

in terapijo. Lahko rečemo, da se bomo igrali igro in je manj terapevtsko. Kadar pa pomislimo 

na cel proces, to postane oziroma je terapevtsko.  

Jaz: Moreno meni, da so posamezniki, ki se srečujejo z anksioznostjo, manj kreativni. 

Tudi v gestalt terapiji so anksiozni ljudje manj sposobni videti druge rešitve. Nekako 

obtičijo z eno vrsto obnašanja, tako so manj kreativni za iskanje drugih rešitev. Si 

mogoče opazil anksioznost okoli določenih tem, med procesom vaje policaji v glavi - 

mavrica želja? Si občutil skupinsko ali individualno anksioznost?  

 

Tony: Mislim, da je zmeraj prisotna tako v povezovalcu, kot v skupini. Še posebej, če gremo 

v terapevtske vode, kot v mavrici želja – globlje v ta proces. Tudi igralci, ki radi igrajo, so 

lahko anksiozni glede česa. Jaz se kot vodja delavnic, v smislu kar počnem in kakšen učinek 

ima ta na ljudi, zavedam, da so lahko za smehom in določenim vedenjem globoke težave, ki 

prihajajo iz anksioznosti, strahu.  

Jaz: Kako pristopiš k temu oz. kako se to kaže?  
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Tony: Lahko se kaže skozi smeh, kadar jim rečeš, naj naredijo določeno vajo ali se z nečim 

identificirajo. Lahko se smejijo od živčnosti. Lahko je, kar pogosto zaznam, na nek način 

odpor do razumevanja, kaj se zares dogaja. Najbolj očitno se kaže skozi vprašanja. Kadar 

ljudje sprašujejo, se v njih nekaj dogaja. Ni jim najbolj razumljivo, ne želijo stopiti v nekaj, 

česar ne poznajo. Lahko pa je nekdo v skupini zelo tih, kaže odpor do transformacije skupine 

v naslednjo fazo. Ne gre le za mavrico želja, ampak za vse delavnice, ki sem jih izvajal.  

Jaz: Kaj potem narediš? 

Tony: Odvisno od časa. Če se bom videval z njimi in se moški, ki ga skušam motivirati, heca 

in smeji, noče izpasti neumen. Kar se v resnici dogaja, je, da je za tem, kar kaže navzven, 

strah, kar razumem. Ampak mora igrati pred drugimi z masko (haha, to je kar nekaj, kar 

počnemo tukaj). Torej če se vidimo na kratko in vidim, da mi ne bo uspelo priti blizu, ne 

porabljam časa z njim. Kadar vem, da imam šest seans, bi lahko začel gledati nanj drugače. 

Npr. če se mi zdi malo nervozen, najdem drugačen pristop, da se mu približam. To, kar 

počnem sedaj, ne deluje. Moram najti drug pristop, da ga angažiram. Da vidi večjo sliko, če 

lahko. Imel bi različne aktivnosti, ki bi pristopile do njega, skozi različne poti. Če bi bil 

uspešen, potem je pot in če ne, bi še vedno bila to področje, kjer on ne bi sodeloval. Veliko 

pri tem pomeni, da občutimo in absorbiramo, kaj se dogaja v momentu. Če si dovolj pameten, 

lahko uporabiš živčnost skupine (če so zelo glasni ali tihi), to je stanje, kjer so sedaj, kje bi 

želeli biti, kako bi rad, da so. Če so tihi, moram najti aktivnost, ki jim omogoči, da se bolj 

izražajo, da so bolj glasni. Če so preglasni, moram najti aktivnost, ki jim bo omogočila veselje 

ob tem, da so glasni, skozi igro, kjer bodo začeli govoriti potiho.  

Jaz: Koliko časa potrebuješ, da skupina začne govoriti o svojih policajih?  

Tony: Pogosto se to zgodi ob tem, ko delimo zgodbe, kar ima vsak forum. Takrat se ljudje 

pogosto povežejo. Ko slišijo zgodbo, se lahko povežejo z njo, jo identificirajo, in potem lahko 

lažje povedo svojo. Poleg tega v malih momentih. Lahko jih sprašuješ ali pa sami povedo: 

»bila sem zatirana s strani tega in tega» … Pogosto delijo kaj na kratko skozi vajo ali igro, če 

pa je v seansi, ko se delijo zgodbe, je več časa za delitev.  

Jaz: Si skozi izkušnje izvajanja vaj policaji v glavi opazil kakšne podobne policaje pri 

ljudeh? Kakšne so glavne teme njihovih zatiranj?  

Tony: Skušam se spomniti. Pogosto rečem, da bomo raziskovali temo konflikta. To rečem, 

ker je precej splošno. Zadnja je bila o ženski, ki je imela problem z mamo. Mama je ni 

sprejemala takšne, kot je ona v resnici. Njena notranja zatiranja so bila, ali me bo mama 

sprejela takšno, kot sem. Njeni policaji so ji govorili, da je drugačna v maminih očeh, ko je z 

njo. Ljudje so se povezali in prepoznali s to temo. Ena pred tem je bila o fantu, ki je imel 

punco. Ta ga je drugače obravnavala v javnosti oz. v različnih socialnih situacijah. Drugače 

ga je obravnavala pred njegovimi prijatelji, na zabavi … On je menil, da je konflikt v njej in 

ne v njem. To ga je tudi ustavljalo pred tem, da reče: »Ko rečeš te stvari, me osramotiš. Kadar 

se pred mojimi prijatelji hecaš na moj račun, se počutim majhnega. Želim si, da bi ti lahko 

rekel, kako se počutim, pa nikoli nisem mogel.« Ponovno ima konflikt sedež v konstruktu. 

Kadar rečem konflikt, skušam dati vsa zatiranja pod to vejo. Če rečejo, da to ni konflikt, 

rečem »odigrajmo sceno«. V bistvu smo v konfliktu s samim seboj, kar je še vedno konflikt.  

Jaz: Ali so kakšni pogosti vzorci, ki se kažejo, kadar posamezniki informirajo svoje 

policaje ali kadar delajo konstalacije?  

Tony: Vizualno?  
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Jaz: Da.  

Tony: Kadar rečem, naj organizirajo svoje želje, kot jih vidijo v svoji glavi, naredijo 

aranžmaje, ki so jasni v tem, kako bi morali biti (ta je naprej, ta je nazaj ipd.). So zelo jasni. 

To v nadaljevanju raziskujemo. Nato postavim vprašanje, ki ga ne pričakujejo. Kako bi želeli, 

da so postavljeni idealno? Potem jih premeščajo (tebe nočem tu, ti pridi sem ipd). Za ljudi je 

nekaj prav vznemirljivega, da imajo možnost spremeniti svojo prvotno konstelacijo. Prvo 

pokažejo, kako je v njihovih možganih, kako oni mislijo, da je. Želel sem, da tudi drugi 

naredijo konstelacijo prve osebe. Bilo bi zanimivo videti neko drugo pot, kako bi to naredili 

drugi. Videli so original in od kod prihajajo podobe. Lahko rečejo »razumem, zakaj si naredil 

tako konstalacijo, ampak jaz zate vidim tako», in pokažejo. Vedno imam to v mislih, ampak 

...  

Jaz: Kakšen vpliv ima skupina na konstelacijo?  

Tony: Skupina lahko skozi podobe vidi, o čem govorijo drugi ali tega ne razumejo. Kadar se 

dela slika idealnega oz. tega, da pokažemo, kaj bi si želeli, se pojavi nek vzorec. Nikoli ne 

rečejo: »ne, ne, nima pojma, o čem govori!«, mogoče ker gledalci/opazovalci do neke mere 

razmišljajo podobno, ali pa so anksiozni, da to rečejo (ne, ne, vidiš čisto narobe, morala bi jih 

drugače postaviti …).  

Jaz: Misliš, da se skupina povezuje z zgodbami?  

Tony: Ja, mislim, da se. Prvo z zgodbo. Med pripovedjo in po njej se med seboj povežejo, 

identificirajo. Še posebej pri ustvarjanju s podobami. Naredimo podobo in skozi svojo podobo 

povemo »to vidim v tebi«. Med ustvarjanjem se skozi podobe tudi povezujemo s seboj. 

Ponavadi vprašam, katero od podob menijo, da nosijo v sebi in mi odgovorijo, da imajo to in 

malo manj te. Če imam v liniji dvanajst podob, se bo skupina prepoznala v več kot polovico 

njih. Skozi pripovedovanje zgodb se ljudje povežejo. Ustvari se vez, razumevanje pride skozi 

proces, kjer gredo ljudje globlje. Tako se bolj povežejo, kot so si mislili na začetku.  

Jaz: Ljudje imamo v sebi različne karakterje. Ali je pogosto, da ljudje v mavrici želja 

spodbujajo določene karakterje pri sebi bolj? Na primer, oseba ki bi bila rada bolj odločna, 

reče »rada bi bila bolj kot ta podoba« ipd.  

Tony: Jaz rad vložim veliko dela v to, preden začnemo. Želim videti te podobe, želim, da se 

osebe pogovarjajo s njimi. Kaj govorijo podobe, kadar se vstanejo iz postelje, se počutijo 

žalostne, so v vlogi ministra ... Rad jih postavim v različne kontekste, tako, da ima lahko ta 

podoba več različnih možnosti za izraz. Kdo je in kaj želi narediti v glavi tega človeka. Kadar 

jih damo v različne scenarije, kjer je eden aretiran, drugi se poroča ali zadene milijon evrov, 

se bodo vedno različno izražale. In ko lahko najdemo te različne izraze, lahko vidimo, kaj je 

tisto, kar se ponavlja, tisto, kar so naredili prej, kaj se je spremenilo. Če narediš le omejene 

podobe, ne vem, če lahko res izveš kaj o njih, saj si z njimi naredil le mali proces.  

Jaz: Enkrat je ena od deklet na tvoji delavnici nenehno v igro postavljala agresivno željo 

v ospredje, kar je očitno najbolj potrebovala zase.  

Tony: Kar se meni zdi, je pomemben konflikt. Če imam nekoga, ki je sramežljiv, ga skušam 

dati v igro vlog z nekom, da se spre. Tako avtomatsko želim, da oseba in njene želje 

spremenijo njeno vedenje. Na primer, tistega, ki je sramežljiv, bi dal v vlogo, kjer ga drug 

obtožuje, da je kradel. S tem bi tistemu, ki je sramežljiv, dal možnost, da spremeni svoje 

vedenje. Če je dovolj časa, potem lahko gremo v proces, kjer vidimo, kaj se je zgodilo 

sramežljivemu. Ta lahko postane še bolj sramežljiv. Reče lahko, da potrebuje pomoč, da bi 
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rad bil bolj kreativen, drzen. Pogosto se zgodijo male spremembe ... dobi pa občutek. Kadar je 

oseba v tej vlogi daljši čas, dobi močan občutek tega, kdo je, kako je, kako bi bila, če bi imela 

omejeno življenje v vlogi enega od njih. Če bi igrali željo več tednov, bi lahko veliko govorili 

skozi njo in o njej.  

Jaz: V gestaltu je velikokrat uporabljeno vprašanje kako? namesto zakaj?. Kako je v 

gledališču pomembno vprašanje zakaj? Zakaj nekdo nekaj stori? Ali se tudi sprašuje?  

Tony: Več vprašanj kot postaviš v procesu, bolj je poosebljeno. Vsa vprašanja, ki jih 

uporabljamo, kako, kdaj, zakaj, so pomembna. Zato so tam. Uporabimo jih, ko skušamo priti 

v glavo osebe, da jo globlje razumemo. Vprašanja nam pri tem pomagajo. Meni se še sanjalo 

ne bi, da ne vprašam zakaj. 

Jaz: Ali pogosto postavljaš vprašanje: »Kako se počutiš sedaj?»  

Tony: Pogosto vprašam: »Kaj razmišljaš sedaj, kaj občutiš?« Ta dva bi bila vedno navzoča.  

Jaz: Je to pred ali po igranju?  

Tony: Lahko je prej. »Sedaj bomo to naredili, kaj mislite o tem?« ali pavziranje in preverjanje 

med in po igranju; kakšna so opažanja, spremembe. Mislim, da je spraševanje najbolj 

pomemben del procesa. Poskušamo dati vse odgovore nekam, kjer se zaključijo, v neko 

formo. Včasih sem pri vprašanjih oster. Kadar ne razumem, kaj se dogaja in ne želim iti 

globlje, pustim bolj preprosta vprašanja.  

Jaz: Kaj se dogaja s telesom v gledališču? Nekatere gibe lahko ojačamo. Misliš, da skozi 

ta proces lahko spoznamo bolj svoje šibke in močne točke?  

Tony: Mislim, da v gledališču želimo razumeti telo na način, kot ga še nismo prej poznali. Z 

enim gibom predstavimo le en vidiki osebe. Kadar osebo prosimo, da ta gib ojača, ga naredi 

večjega, oseba lahko ta gib prenese ‘ven iz telesa’. Dobimo projektivni vid v to, kako bi lahko 

bili. Mislim, da je delo izven telesa vedno vidni pokazatelj, kako nekdo je. Imam vajo, kjer 

želim vključiti med mavrico želja risanje in poezijo. Pred ali po konstelaciji jih prosim, da 

zaprejo oči in narišejo, kako bi svoje želje želeli dati na papir. Kadar jih damo v prostor, so 

tridimenzionalne. Pri pisanju ali risanju pa uporabljamo drug del možganov. Če jih moramo 

narisati z zaprtimi očmi, jih naredimo groteskne, večje, manjše. Lahko jih primerjamo in se 

nanašamo še na eno stvar. S tem, ko jih damo ven iz glave, iz telesa, pomeni, da jih 

podaljšamo, naredimo večje, hitrejše, manjše in preverjamo, katera variacija nam je boljša. 

Lahko izberemo eno, ki predstavlja nas. Telo je pomembno. Gledališče je telo in zvok, 

povezano skupaj. Če se osredotočimo le na telo, in ne na zvok, dobimo le eno perspektivo. 

Več perspektiv imamo, bolje je za sam proces, boljši so tudi rezultati.  

Jaz: Si že delal kdaj z ljudmi, ki so kazali znake samodestruktivnosti oz. okoli takšnih 

tem?  

Tony: Samodestruktivnost ni pogosta tema. Ni vodilna tema, lahko pa se kaže na primer pri 

temi duševnega zdravja. Zgodilo se je že, da so tisto, kar so ustvarjali skozi igro, nek predmet, 

skulpturo, razbili, strgali ipd. To se je zgodilo, ker niso prenesli občudovanja, pozornosti, ki 

so jo dobili preko ustvarjenega izdelka. Nekateri niso navajeni ravnati s tem, da jih nekdo 

pohvali. Tovrstno samodestruktivnost sem videl, fizičnega pa ne.  

Jaz: Do katere mere prevzemaš odgovornost za skupino in posameznike v njej?  
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Tony: Meni je pomembna skupinska dinamika in vse faze, ki potekajo v skupini: normiranje, 

formiranje … Ta model vedno deluje. Všeč mi je, kadar skupina začne sama sebi pomagati. 

Na začetku sem zelo odgovoren, da vodim skupino. Kasneje sem manj vpleten, kar je tudi cilj 

skupinskega potovanja. Tako postajajo posamezniki vedno bolj odgovorni za proces. Tudi 

kadar oblikujemo predstavo, se vidi njihova vpetost in angažiranost. Takrat se lahko zgodi 

veliko stvari. To potovanje je pogosto pokazatelj zame, koliko odgovornosti skupina 

poseduje.  

Jaz: Tako, pa sva prišla do konca, hvala za tvoj čas in odgovore.  

Tony: Z veseljem. 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta      Adriana Vučković:; diplomsko delo 

 

 

Priloga 2: Vprašalnik za protagonistko 

 

Živijo, tukaj je vprašalnik zadnje vaje. Da se ne boš ustrašila nad številom vprašanj. Postavila 

sem jih toliko, da te mogoče spomni, kaj lahko še napišeš. Ni potrebno odgovarjati na vse, 

želela sem le predstaviti okvirno, kaj me zanima. Seveda lahko podeliš karkoli se tebi zdi 

pomembno, iz svojih zapiskov, nadaljnjih misli, občutij. Hvala v naprej.  

MAVRICA ŽELJA IN POLICAJI 

1. Deljenje zgodbe 

                                                                                                                                                       

            Si veliko razmišljala o tem, kaj bi lahko delila s skupino in kako si se počutila ob 

deljenju le te? Kaj si občutila pri tem, ko smo se povezali s tvojo zgodbo in jo zbrali za 

nadaljnje delo?   

2. Sedenje na vročem stolu in spoznavanje tebe ter tvojih okoliščin. 

                                                                            Kako si se počutila pred skupino? Kaj so pri 

tebi sprožala vprašanja skupine? Ti je bilo kdaj neprijetno ali se ti je zdelo kakšno vprašanje 

preveč osebno? Si odgovarjala nanje? Si dobila kakšen nov vpogled o sebi, o situaciji v kateri 

si, medtem ko si odgovarjala na vprašanja? 

3. Priprava na improvizacijo 

                                                                                                                                     »Ravnokar 

sem ugotovila,da se ne spoštujem dovolj.« kako si se počutila ob izrečenem stavku? 

4. Improvizacija-prikaz del dneva, kjer je izpostavljen problem 

                                                                                       Kako si doživljala svojo izpostavljenost 

pri improvizaciji? Ti je bil izziv? Kje je bila tvoja pozornost- v skupini (prikazat čim več, da 

bo zanimivo; pomembno, da bomo razumeli; da se ne konča prehitro) ali pri sebi? Si se 

povezala s svojo vlogo? Kako ti je bilo igrati sebe?  

5. Še enkrat smo prikazali del improvizacije, kjer močno izdihneš, ter povabili policaje-

misli, za katere so ostali udeleženci menili, da se lahko pojavljajo v tvoji glavi. 

                                                                                      Kako si doživela, njihove govore? So te 

presenetili? Si čutila stisko ob njihovem govoru, tonu, postavitvi? Si se lahko povezala z 

njimi, jih prepoznala? Si pomislila na še kakšnega policaja, ki ni bil predstavljen? 

6. Kateri policaji-misli  se še pojavljajo v tvoji glavi, ki ti onemogočajo poln kontakt s 

seboj,drugimi?                                                       Kadar ste tiho, želite pa izreči stvari ; želite 

biti to kar menite, da ste zares vi, pa ne morete, vas je česa strah; želite nekaj storiti pa ne..se 

počutite krive? Imate strahove?  Ali o teh stvareh potem pri sebi razmišljate, kako bi bilo, če 

bi rekli, naredili…? Kako se počutite po tem razmisleku, kakšna čustva se porajajo ob tem? 

Imate notranje dialoge z drugimi? Strahovi za naprej? 

7. Policaje se dojema kot negativno. 
                                                                                                                          Lahko pomisliš 

kdaj imajo zate »negativni« policaji pozitivno funkcijo; ob katerih situacijah? Kaj ti 

omogočajo in potrjujejo? Ali jih sprejemaš, kako ravnaš z njimi? Se pojavljajo  vsakič ob 

določenih situacijah, ljudeh, opravilih? 
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8. Delo s policaji 

                                                                                                                                                       

               Kako si doživljala policaje postavljene za tvojim hrbtom in kako kadar so bili pred 

teboj in si imela z njimi očesen stik. Na kakšen način si jih postavila za seboj? Kako si se 

počutila, ko si dva kipa dala stran in dobila novega.  Kako si doživljala, ko so policaji vsi 

naenkrat začeli govoriti istočasno? Oni so razvijali svoje monologe, ki so postajali vedno bolj 

intenzivni. Kako si doživljala te momente? Kaj si želela in kaj naredila? 

                                                                                                                                                       

                          Pri naslednji vaji si lahko med improvizacijo fizično odstranjevala kipe, pri 

tem pa so se le ti vedno znova vračali. Kaj si občutila ob tej vaji na začetku in proti koncu? Si 

občutila, da imaš več kontrole nad njimi ali manj? 

Kako si doživljala, ko je eden po eden policaj govoril? Kaj so sprožali v tebi njihovi 

monologi. Navedi za vsak kip posebej, česa se spomniš, da ti je govoril, kaj si občutila ob 

tem? Kaj si mu povedala, ter kako si se počutila pri tem? Si sebe presenetila v tem kar si 

govorila? Na kakšen način si se zaznavala med to vajo? S kje si nabrala moč, da lahko poveš 

mislim, kar si jim želela povedati? Si bila zadovoljna s tem kar si jim povedala? Kako si se 

počutila v telesu? Ti je bilo težko formulirati svoje želje? Je bila tvoja pozornost tokrat, bolj v 

skupini ali pri sebi? Po kakšnem vrstnem redu si se lotila policajev? Pri katerem si porabila 

največ časa? Kakšen pomen ima to zate? Si imela v mislih določene osebe pri tej vaji?  

Eden od policajev ti je želel še nekaj povedati, po tem ko si vsakemu posebej povedala, kako 

se počutiš in česa si želiš od njih. Kako si se odzvala na njegovo misel, ter kaj si s tem storila? 

Si mu odgovorila? Kako si se počutila ob tem? 

9. Re-improvizacija z policaji, ki uslišijo želje in so ti podpora 

                                                                                      Kaj so sprožili pri tebi novi policaji? 

Kaj so govorili, počeli, ti dali vedet? Kaj si občutila, da se ti dogaja telesno, emocionalno,v 

mislih?  

10. Refleksija 

                                                                                                                                                       

                             Kako si občutila celotno vajo, poslušanje policajev-svojih misli, pogovor z 

njimi ter sprejemanje in informiranje le teh s svojimi željami? Se ti zdi, da si se skozi vajo 

naučila kaj novega o sebi. Spoznala sebe še v drugih lučeh, ozavestila določene dele sebe? Je 

odprla določena čustva? Kako doživljaš zdaj svoje relacije s policaji? Kaj storiš, ko se ti danes 

pojavijo, se jih zavedaš? Se ti zdi, da imaš večjo kontrolo nad njimi? Si dobila moč? Te je kaj 

presenetilo? Kako je pogledati na to vajo z distanco? Je pustila kakšno sled nate in kako se ta 

kaže?  
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Priloga 3: Vprašalnik za policaje 

 

Pozdravljeni. Za zadnjo vajo Mavrice želja in policajev v glavi, ki je pomemben del analize, 

sem sestavila tri vprašalnike. Enega za aktivne opazovalce, drugega za vas policaje in tretjega 

za protagonistko. Ne ustrašite se števila vprašanj in podvprašanj, želela sem vas le spomniti 

na potek dogodkov in kaj vse lahko napišete pri posameznem vprašanju. Seveda, če bi želeli 

dodati še kaj svojega, lahko brez zadržkov☺  

MAVRICA ŽELJA IN POLICAJI 

1. Deljenje zgodb 

                                                                                                                                                       

              Ste imeli v mislih kakšno svojo zgodbo in je niste delili?  Kakšne misli so vam 

preprečile, da bi delili? Ste se lahko povezali z protagonistkino zgodbo? Na kakšen način? 

2. Informiranje o protagonistki in njeni situaciji 

                                                                                                          Ste v sebi dosti 

interpretirali,analizirali njeno zgodbo,se spraševali o postavitvi lastnih vprašanj…? Kako ste 

interpretirali njeno zgodbo? Kako ste doživeli njen stavek pred improvizacijo: »Ravnokar sem 

ugotovila,da se ne spoštujem dovolj.«?  

3. Med in po improvizaciji 

                                                                                                                                                       

     Kaj ste opazili med improvizacijo protagonistke? Kje ste zaznali trenutek tesnobe? Kako 

se kažejo takšni trenutki pri tebi, v tvojem telesu? 

4. Oblikovanje policajev 

                                                                                                                                                     

Ste imeli več zamisli, kaj bi lahko kot policaji govorili protagonistki? So vam znani ti 

policaji? Kako ste se počutili, ko ste na odru prikazali svojo idejo? Kakšen je bil odziv 

protagonistke? 

5. Občutja pri policajih 

                                                                                                                                               Kak

o ste doživeli vsakega policaja posebej? Kaj ste občutili ob njihovem govoru, se vas je kateri 

še posebej dotaknil? Se spomnite kaj so govorili? S katerim stavkom ste začeli in kako ste ga 

razvijali? Ste se lahko dali v to vlogo?  

Kako ste doživeli del vaje, kjer vas protagonistka fizično prestavlja, vi  pa se vedno znova 

vračate? Imate tudi sami misli, ki se vedno znova vračajo ob določenih situacijah, ljudeh, 

lastnih dejanjih in bi jih želeli odstraniti? Kaj počnete z njimi? 

                                                                                                                           Kako vam je 

bilo, ko ste vsi naenkrat govorili protagonistki, ta pa vas je le poslušala. Vam je bilo lažje, ko 

ste ji stali za hrbtom ali ko ste jo gledali v oči? Kaj ste opažali in občutili ob tem, ko ste začeli 

intenzivneje razvijati svoje monolog? Kakšna čustva ste občutili? Kako ste dojemali 

protagonistko? Ste  

6. Informiranje policajev s svojimi željami 
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Vaši občutki pri tem, ko vam je protagonistka povedala, kako ji je in kaj si želi od vas. Kako 

vam je bilo biti tiho in le poslušati? Kako ste v tem momentu doživljali protagonistko? Ste se 

z njo povezali, jo slišali? Na kaj ste bili pozorni? Ste ostajali v svoji vlogi in jo želeli 

nadaljevati? Kaj bi vi povedali svojim policajem? 

7. Ponovna improvizacija 

                                                                                                                                                       

     Kaj ste zaznali v ponovni improvizaciji. Kaj ste govorili in kako ste se počutili v tej vlogi? 

Kako ste tokrat doživeli protagonistko? Kako se je ta odzivala na vas? Se zavedate svojih 

spodbudnih policajev v različnih situacijah? Kako ravnate z njimi? 

8. Kateri policaji-misli  se še pojavljajo v tvoji glavi, ki ti onemogočajo poln kontakt s 

seboj,drugimi?                                                       Kadar ste tiho, želite pa izreči stvari ; želite 

biti to kar menite, da ste zares vi, pa ne morete, vas je česa strah; želite nekaj storiti pa ne..Se 

počutite krive? Nemočne?  Vas je strah, kaj bo? Ali o teh stvareh potem pri sebi razmišljate, 

kako bi bilo, če bi rekli, naredili…? Kako se počutite ob tem, kakšna čustva se vam porajajo? 

9. Policaje ki nas onemogočajo. 
                                                                                                                          Lahko pomisliš 

na kakšen način imajo zate »negativni« policaji pozitivno funkcijo; ob katerih situacijah? Kaj 

ti omogočajo in potrjujejo? Ali jih sprejemaš, kako ravnaš z njimi?  

10. Kako ste doživeli celotno vajo in kakšen vpliv je imela na vas? Ste spoznali kaj novega 

pri sebi? Vam je odprla kakšna vprašanja o  svojih policajih? Katera čustva so se pojavljala? 

So vas ta presenetila? Nova spoznanja, zavedanja?  

Hvala 
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Priloga 4: Vprašalnik za aktivne opazovalce 

Pozdravljeni. Za zadnjo vajo Mavrice želja in policajev v glavi, ki je pomemben del analize, 

sem sestavila tri vprašalnike. Enega za vas aktivne opazovalce, drugega za policaje in tretjega 

za protagonistko. Ne ustrašite se števila vprašanj in podvprašanj, želela sem vas le spomniti 

na potek dogodkov in kaj vse lahko napišete pri posameznem vprašanju. Seveda, če bi želeli 

dodati še kaj svojega, lahko brez zadržkov☺  

MAVRICA ŽELJA IN POLICAJI 

1. Deljenje zgodb 

                                                                                                                                                       

              Ste imeli v mislih kakšno svojo zgodbo in je niste delili?  Kakšne misli so vam 

preprečile, da bi delili? Ste se lahko povezali z protagonistkino zgodbo? Na kakšen način? 

2. Informiranje o protagonistki in njeni situaciji 

                                                                                                          Ste v sebi dosti 

interpretirali,analizirali njeno zgodbo,se spraševali o postavitvi lastnih vprašanj…? Kako ste 

interpretirali njeno zgodbo? Kako ste doživeli njen stavek pred improvizacijo: »Ravnokar sem 

ugotovila,da se ne spoštujem dovolj.«?  

3. Med in po improvizaciji 

                                                                                                                                                       

     Kaj ste opazili med improvizacijo protagonistke? Kje ste zaznali trenutek tesnobe? Kako 

se kažejo takšni trenutki pri tebi, v tvojem telesu? 

4. Oblikovanje policajev 

                                                                                                                                                     

Ste imeli več zamisli, kaj bi lahko kot policaji govorili protagonistki? So vam znani ti 

policaji? Kaj vam je preprečilo, da prikažete svojo zamisel, če ste jo sploh imeli (niste se 

želeli izpostaviti, ste pomislili, da bi bilo protagonistki preveč nelagodno…)?  

5. Občutja pri policajih 

                                                                                                                                               Kak

o ste doživeli vsakega policaja posebej? Kaj ste občutili ob njihovem govoru, se vas je kateri 

še posebej dotaknil? Se spomnite kaj so govorili?? Kako ste doživeli del vaje, kjer 

protagonistka fizično prestavlja kipe, ti pa se vedno znova vračajo? Imate tudi sami misli, ki 

se vedno znova vračajo ob določenih situacijah, ljudeh, lastnih dejanjih in bi jih želeli 

odstraniti? Kaj počnete z njimi? 

                                                                                                                          Kako vam je bilo, 

ko so vsi policaji naenkrat govorili protagonistki, ta pa jih je le poslušala. Kaj ste opažali in 

občutili ob tem, ko so policaji začeli intenzivneje razvijati svoje monolog? Kako ste dojemali 

protagonistko? 

6. Informiranje policajev s svojimi željami 

                                                                                                                                                      

Vaši občutki pri tem, ko je protagonistka lahko vsakemu policaju povedala, kako ji je in kaj si 

želi od te misli(policaja).  Kako ste v tem momentu doživljali protagonistko? Ste se z njo 

povezali? Se spomnite, kakšna je bila njena telesna reakcija,kaj jim je povedala, s katerim 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta      Adriana Vučković:; diplomsko delo 

 

policajem je sprva govorila? Je to v vas sprožilo željo, da bi govorili s svojimi policaji? Kaj bi 

vi povedali svojim policajem? 

7. Ponovna improvizacija 

                                                                                                                                                       

     Kaj ste zaznali v ponovni improvizaciji. Se spomnite kaj se je zgodilo z postavitvijo 

policajev,kaj so govorili, kako se je odzivala protagonistka? Kako ste doživeli improvizacijo, 

kjer so policaji delovali drugače? Kaj je to sprožilo v vas? Posebni občutki? Kako ste tokrat 

doživljali protagonistko? 

8. Kateri policaji-misli  se še pojavljajo v tvoji glavi, ki ti onemogočajo poln kontakt s 

seboj,drugimi?                                                       Kadar ste tiho, želite pa izreči stvari ; želite 

biti to kar menite, da ste zares vi, pa ne morete, vas je česa strah; želite nekaj storiti pa ne..Se 

počutite krive? Nemočne?  Vas je strah, kaj bo? Ali o teh stvareh potem pri sebi razmišljate, 

kako bi bilo, če bi rekli, naredili…? Kako se počutite ob tem, kakšna čustva se vam porajajo? 

9. Policaje ki nas onemogočajo. 
                                                                                                                          Lahko pomisliš 

na kakšen način imajo zate »negativni« policaji pozitivno funkcijo; ob katerih situacijah? Kaj 

ti omogočajo in potrjujejo? Ali jih sprejemaš, kako ravnaš z njimi?  

10. Kako ste doživeli celotno vajo in kakšen vpliv je imela na vas? Ste spoznali kaj novega 

pri sebi? Vam je odprla kakšna vprašanja o  svojih policajih? Katera čustva so se pojavljala? 

So vas ta presenetila? Nova spoznanja, zavedanja?  

Hvala 
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Priloga 5: Opis vaj delavnice Kontakt 

PREDSTAVITEV VAJ 

OGREVALNE VAJE S PODAJANJEM SIGNALOV 

Vaja: Zip zap boing 
Zipa Zap Boing  je ogrevalna igra, kjer si udeleženci medseboj v krogu podajamo signale. Z 

besedo Zip lahko posameznik poda signal naprej svojemu levemu ali desnemu sosedu. Signal 

poda tako, da z rokami povezanimi v dlan ter s telesno rotacijo nakaže komu podaja signal. 

Pomemben je očesni stik tistega, ki pošilja ter tistega, ki prejema signal. 

Z besedo Zap lahko posameznik pošlje signal nekomu v krogu, le svojim sosedoma ne. 

Z besedo Boing lahko posameznik signal odbije in ga tako vrne nazaj pošiljatelju. Odbijemo 

ga tako, da roki dvignemo predse in rečemo Boing. V igri lahko pospešujemo hitrost ter 

izločamo tiste, ki ne pošljejo oz. prejmejo signala, kot v danih pravilih. 

 

Vaja: Igra samurai       
V igri samurai smo vsi bojevniki. Postavimo se v krog, rahlo pokrčimo kolena ter sklenemo 

roki z dlanmi, tako da te predstavljajo naš meč. Začnemo tako, da eden od udeležencev 

dvigne roki -meč, nad svojo glavo in vzklikne bojevniški Ha. Osebi, ki sta na njegovi levi in 

desni strani, ga navidezno presekata z meči (sklenjenimi rokami), v predelu trebuha in 

vzklikneta He. Prva oseba, ki je sedaj »ranjena» poda naprej svoj signal, tako da z rokami, ki 

sta bili prej v zraku nakaže na drugo osebo v krogu in vzklikne Ho. Oseba, ki prejme signal , 

postane bojevnik, dvigne povezani rok, ki bi naj predstavljale meč nad glavo in vzklikne Ha. 

Podajanje signalov poteka vedno hitreje. Namen te vaje je, da se posamezniki osredotočijo na 

prejemanje in podajanje signalov ter na skupino v kateri delujejo. Za razliko od prejšnje vaje, 

v tej prihajajo vzkliki posameznika glasno s trebušne votline pri tem pa so nam v pomoč hitri 

in odrezavi gibi telesa.  S sproščanjem zvoka in fizičnim gibanjem se posamezniki lahko 

sprostijo. 

 

PREDSTAVITVENE VAJE 

Vaja: Ime in gib 
Stojimo v krogu. Posameznik si za svoje ime zamisli gib. Če je ime kratko je lahko kratek 

tudi gib. Pozorni smo nato, da uporabimo čimveč svojega telesa pri tem, ko povemo svoje 

ime. V skupini vsi naenkrat rečemo Dobrodošel oz. Dobrodošla ter ponovimo gib z imenom. 

Tako nadaljujemo v  krogu. 

 

Vaja: Jaz sem drevo  
*opisana v empiričnem delu 

 

Vaja: Bomba in ščit 
*opisana v empiričnem delu  

 

VAJE PODAJANJA SIGNALOV Z ZAPRTIMI OČMI  

 

Vaja: Avto-šofer 
Igra avto-šofer poteka v parih.  Eden ima zaprte oči in predstavlja avto. Druga oseba je za 

njim in predstavlja šoferja. Šofer z različnimi dotiki, pošilja avtu signale, kaj mora storiti. 

Kadar se šofer dotakne leve rame, avto zavije v levo ali kadar se šofer dotakne desne rame, 

avto zavije v desno.  Kadar ima šofer položeno roko na hrbtu, gre avto naprej. Kadar šofer ne 
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daje signalov, avto miruje. Ob dotiku vrha glave bo avto sputil zvok hupe- bip-bip. Šofer se 

odloča kam in kako pelje svoj avto. Pri tem mora paziti na varnost svojega avta, ki ima zaprte 

oči in mu je prepuščen. Avto lahko tudi ne uboga signalov. Pomembno je da vsak pri sebi 

ozavesti kako se počuti v svoji vlogi. Avtu, kako se počuti kadar je voden, koliko zaupa 

svojemu šoferju, na kaj je pozoren, kako se odziva na signale ipd. ter šoferju kako se počuti, 

kot tisti, ki vodi nekoga;kako se odziva v prometu; kako se odziva kadar avto ne deluje kot bi 

hotel, ipd. Šoferji obenem sledijo mojim napotkom, ki so bili:  mudi se vam v službo, saj 

boste drugače odpuščeni; ste v zastoju, na avtocesti ipd. Nato zamenjajo vlogi. Na koncu se 

pogovorimo kako so vajo doživeli. 

 

Vaja: Vampirji 
V igri vampirji polovica skupine naredi krog, zato da varuje tiste, ki so v krogu.  Znotraj 

kroga skupina zapre oči in hodi po prostoru. Tisti, ki smo v krogu, si zberemo eno osebo, ter 

se jo dotaknemo. Ta oseba postane vampir. Oseba, ki je vampir mora ob srečanju druge osebe, 

to osebo objeti in ji nakazati ugriz za vrat. Oseba ki dobi nakazan ugriz zakriči, tako, da ostali 

v skupini z zaprtimi očmi vedo kje je ta oseba. Tisti, ki dobi ugriz postane sam vampir, ki 

lahko enako stori drugi osebi. Da se igra ne konča prehitro, oseba ki je vampir in dobi ugriz 

drugega vampirja postane nazaj človek. V nadaljevanju zamenjamo vloge, tisti, ki so prej 

varovali skupino gredo v sredino kroga in zaprejo oči, ostali varujejo skupino. Na koncu 

povemo kako smo vajo doživeli. 

 

IMPROVIZACIJSKE VAJE 

 

Vaja: Avtoštop 
V vaji avtoštop postavimo v prostor štiri stole, ki predstavljajo avto. Na začetku se nekdo javi, 

da bo šofer. Šofer ustavi vsakemu štoparju na poti. Štopar ima svoj karakter in vnese v avto 

svojo energijo, ki jo mora šofer zaznati in prevzeti. Kot primer: če je tisti, ki vstopa v avto 

živčen in se mu nekam mudi, bo postal tudi šofer živčen in se mu bo mudilo. Dokler šofer ne 

ustavi novemu štoparju, poteka improvizacija med njima. Nov štopar prinese nov karakter v 

igro. Tisti, ki so že v avtu morajo zaznati energijo novega lika in jo posnemati. Če je nova 

oseba glasna in nergava bodo tudi ostali v avtu takšni; če je oseba pod vplivom alkohola, 

bodo tudi drugi v avtu prevzeli to vlogo. Štopar lahko izstopi iz avta kadar želi in omogoči, da 

se še kdo preizkusi v vlogi štoparja. V tej vaji se posamezniki preizkušajo v različnih vlogah-

karakterjih, njihovem zaznavanju in improvizaciji z temi vlogami. 

 

Vaja: Oblikovanje zgodbe z vstajanjem 
Vsedemo se v krog. Sestavljamo zgodbo okoli enega lika-osebe. Najprej se nekdo iz skupine 

vstane in prestavi svoj izmišljen lik. Pove svoje ime in poljubno značilnost, kot primer: Jaz 

sem Marko, sem vojni veteran, star sem 76 in imam hčerko. Vsi ostali v skupini se navezujejo 

in tvorijo relacijo na ta lik ter obenem razvijajo zgodbo. Kadarkoli se lahko druga oseba iz 

skupine vstane, kar je znak, da se mora prejšnja oseba vsesti. Naslednja oseba pove svoje ime 

in pove v kakšni relaciji je z prvo osebo, kot primer: jaz sem Marta, živim pod Markovim 

stanovanjem. Marko vsako noč ropota s svojimi berglami. Na živce mi gre, po drugi strani mu 

nič ne rečem, ker je toliko star. Nato se lahko druga oseba vstane in se predstavi: jaz sem 

Markova bergla, z Markom sem že 26 let, odkar so mu zdravniki pomotoma odrezali nogo 

ipd. Tako se v skupini razvijajo novi liki in dogodki, ki dajejo prostor, da se zgodba razvija. 

Vsak se lahko večkrat vstane pomembno pa je, da vsakič poveš kdo si ter v kakšni relaciji si z 

Markom. Nato dodaš novo informacijo, ki omogoča razvoj zgodbe. Na ta način, ne zgubimo 

niti, kdo je kdo, saj ima vsak v skupini neko povezavo z glavnim likom. Nekateri so bolj 

vključeni v zgodbo, drugi manj.   
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Vaja: Žanri in različne vloge 
Razdelimo se v skupine. V skupini, posamezniki izberejo eno konfliktno situacijo, katera se 

jim je zgodila pred kratkim. Nato naredijo kratek prizor v dveh vnaprej določenih žanrih, ki 

ga imajo vse skupine. Prvi žanr je western, drugi žanr je romantika. Nato vsaka skupina 

odigra pred celotno skupino, kar so pripravili. Ko končajo, jim s skupino dajemo nove 

napotke, kot primer- odigrajte prizor kot dramo, kot kriminalko, kot muzikal ipd. Lahko 

določimo tudi različna čustvena stanja: odigrajte tako, da se nenehno smejite, da se jezite, 

jočete ipd. Različne karakterne lastnosti: odigrajte tako, da ste trmasti, leni, poduhovljeni ipd. 

S temi vajami skupina pridobiva na improvizacijskih veščinah. Posamezniki se preizkušajo v 

različnih karakterjih, čustvenih stanjih, žanrih. Z improvizacijo so pozorni na skupino in nato, 

kako se v teh vlogah sami znajdejo. Kako sami dojemajo določene pojme, čustva, kakšno 

vlogo prevzemajo ter kako se znajdejo v improviziranju. 

 

Vaja: Kipi  
Najprej gre nekdo v sredino kroga in se brez besed postavi v kip-zamrznjeno podobo. S svojo 

pozicijo telesa, mimiko ter ‘zamrznjenim’ gibom omogoča drugim v skupini, da si pridobijo 

asociacijo. Nekdo drug iz skupine se priključi prvemu kipu in ga dopolni. Kot primer, če prvi 

predstavlja fotografa, se lahko drug udeleženec, da v kip modela. Nato pride tretji udeleženec, 

ki se dotakne enega od kipov, s čimer nakaže, da se ta odstrani in naredi s tistim, ki ostane 

novo ‘zamrznjeno podobo. Kipi se medseboj hitro izmenjujejo. Vaja lahko poteka v manjših 

skupinah.  

Nadaljujemo s tem, da ob znaku akcija, ta zamrznjena podoba kipov oživi. Posamezniki, ki so 

bili v zamrznjenih podobah začnejo improvizirati. Nekdo iz skupine lahko reče Stop, kar 

pomeni da kipi ponovno zamrznejo. Nato oseba, ki reče stop zamenja enega od kipov  in se 

postavi v novo zamrznjeno podobo. Tisti, ki opazuje, lahko reče ponovno Akcija, s čimer 

steče nova improvizacija. Posameznik se lahko znajde v čisto novi vlogi in situaciji. Lahko, 

da je v prejšnji improvizaciji igral očeta, v novi improvizaciji pa prevzame vlogo zdravnika. 

 Tisti, ki ostane v sliki, mora razbrati v kakšni situaciji je sedaj in se ji prilagoditi, dokler 

ponovno nekdo ne ustavi improvizacije z besedo Stop. 

 

Vaja: Mašine 
Vaja mašin se začne s tem, da se na določeno temo udeleženci postavijo v kipe-zamrznjene 

podobe. Nekdo iz skupine začne in se postavi v kip. K njej se priključi nova oseba, ki se lahko 

s svojo podobo kipa naveže na prvo osebo ali se postavi ločeno s svojo idejo. Postopoma se 

priključi cela skupina, ki tvori eno podobo. Na plosk vodje, vsak kip začne izvajati 

ponavljajoč gib, ki si ga zamisli. Ponavljajoč gib se lahko naveže na gib nekoga drugega v 

skupini ali ostane nepovezan, svoj. Kadar ima vsak v podobi svoj ponavljajoč gib, lahko ob 

novem plosku, dodajo temu gibu zvok. Ta zvok si posameznik svobodno izbere, lahko je 

beseda, kratek stavek, vzklik, vzdihljaj, ipd. 

Mašina lahko na znak vodje začne delovati hitreje, počasneje, glasneje, tišje. Kasneje lahko 

brez znaka vodje, sami zaznavajo tempo svoje mašine in se mu prilagajajo. Kadar zaznajo, da 

nekdo začne pospeševati tempo, začnejo tudi sami hitreje izvajati gibe in zvok. 

Na ponoven plosk vodje, udeleženci izvajajo samo še gibe. Nato eden za drugim počasi 

zapuščajo mašino. Tisti, ki je prišel zadnji v mašino, gre sedaj prvi iz mašine. Na koncu 

ostane samo oseba, ki je prva naredila kip. 

 

Vaja: Sanje 
*opisana v empiričnem delu 
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GIBALNE VAJE 

Vaja: Ples 
Posamezniki si zberejo svoj prostor in se začnejo gibati na afriško glasbo. Na mestu začnejo 

vključevati vse dele telesa v ples. Temu sledi premikanje po prostoru in po želji ples z 

drugimi.  

 

Vaja: Gib preteklosti, sedanjosti in prihodnosti 

*opisana v empiričnem delu 

Vaja: Sinhronizirani gibi 

                                                                                                                             Ta vaja poteka 

brez besed v parih. Osebi, ne da bi imeli očesni stik, skušata sinhrono kopirati gibe druge 

osebe. Pri tem sta osebi ‘zlepljeni’ z enim delom telesa. Na začetku imata osebi povezani 

skupaj roki, v drugem delu nogi in v tretjem sta povezani s hrbti. Cilj te vaje je umiritev; 

usmerjena pozornost na svoje telo in na telo drugega; večanje odzivnosti na prevzemanje in 

predajanja vodenja.  

Vaja: Gibi kot komunikacija 

                                                                                                                 V tej vaji nismo več 

zlepljeni z drugim, temveč stojimo eden pred drugim in imamo očesni stik. Ponovimo vajo z 

sinhroniziranimi gibi z drugim. Nadaljujemo s tem, da opustimo sinhronizirane gibe in 

skušamo z gibi tvoriti zgodbo. Tako reagiramo drug na drugega in komuniciramo brez 

besed.CILJ 

Vaja: Boks v ringu 
Ta vaja poteka v slow-motion tehniki . Osebi se bojujeta v počasnem posnetku. Cilj te vaje je 

pozornost na Osebi, ki se bojujeta sta pozorni na mišice v telesu, ki jih uporabljata pri 

določenih gibih, na mimiko in nato, da reagirata na napad drugega. Vsi gibi potekajo v 

počasnem posnetku. Osebi reagirata druga na drugo, gib ene osebe povzroči reakcijo in gib 

druge osebe, ki ponovno izzove rakcijo prve osebe. Cilj  

 

Vaja: Gibanje za obstoj 
Igra poteka v dvojici. Ena oseba poišče svoj center v telesu in se postavi v prostor. Skuša 

obdržati svoj center na vsak način. Druga oseba, mora prvo premakniti. Fizično preizkuša 

različne načine kako bi mu to uspelo. Če začne osebo potiskati z leve strani, mora oseba, ki 

skuša obdržati svoj center, dati tja več teže. Obe osebi, v vaji stopnjujeta svojo fizično moč. 

 

Vaja: To je moj prostor 
*opisana v empiričnem delu 

 

Vaja: Prazen stol 
*opisana v empiričnem delu 

 

Vaje: Zavedam se, da..Dovolim si, da...Spoštujem se, ker… 
* opisane v empiričnem delu 

 

Vaja: Mavrica želja- policaji v glavi 
*opisana v empiričnem delu 

 

ZAKLJUČNA VAJA 
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Vaja: Tunel ljubezni 

Udeleženci se razporedijo v dve vrsti, tako, da gledajo drug proti drugemu. Določimo katera 

stran bo začetek tunela. Nato gre prva oseba počasi skozi tunel z zaprtimi očmi. Ostali, 

stojimo na svojih pozicijah in ko gre oseba mimo nas, ji pošljemo pozitivno sporočilo. Lahko 

gre za šepet lepe misli, dotik, masažo, objem ipd. Ko pride oseba na konec tunela, odpre oči 

in tvori zadnji del tunela. Skozi tunel gre naslednja oseba, ki tvori začetek tunela. Tunel je 

zaključen kadar vsak od udeležencev gre skozenj. 


