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POVZETEK 
 
V magistrskem delu raziskujem konstrukt čuječnosti v supervizijskem procesu. Pri tem 
izhajam iz teoretičnih izhodišč, ki opisujejo definicije čuječnosti, aksiome čuječnosti, 
čuječnost kot terapevtsko disciplino ter mehanizme delovanja. Kot temeljno metodo učenja in 
razvoja v superviziji opišem refleksijo, posebej se posvetim procesno orientiranim pristopom. 
Osredotočim se na elemente čuječnosti, ki se pojavljajo v supervizijskem procesu, oziroma na 
utemeljitev stičnosti in razlik med obema. Namen empiričnega dela je bil ugotoviti, ali 
supervizorji razvojno-edukativnega modela pri vodenju supervizijskega procesa uporabljajo 
elemente čuječnosti ter na kakšen način. Raziskovala sem, ali lahko uporabo čuječnosti 
povežem s stopnjo profesionalnega razvoja supervizorja ter kako se supervizorji soočajo z 
zastoji v procesu. Poglede supervizorjev sem preučevala s kvalitativno raziskavo, v katero je 
bilo vključenih osem supervizorjev, ki so člani Društva za supervizijo. Za pridobivanje 
podatkov sem uporabila polstrukturirani intervju. Zbrane podatke sem obdelala s kvalitativno 
analizo vsebine. Odgovori na raziskovalna vprašanja kažejo, da supervizorji uporabljajo 
posamezne elemente čuječnosti na določenih področjih supervizijskega procesa. Supervizorji 
čuječnost uporabljajo posredno, predvsem neformalno čuječnost. Elementi čuječnosti se 
pojavijo pri usmerjanju pozornosti na »tukaj in zdaj«, pri vključevanju lastnih doživljanj v 
proces ter pri sprejemanju emocij. Uporabo elementov čuječnosti lahko povežem s stopnjo 
profesionalnega razvoja supervizorja, ne pa tudi s številom let vodenja supervizije. Tudi 
začetnik supervizor je lahko sposoben upravljati procesne prvine v superviziji ter pri vodenju 
uporabljati lastna doživljanja. Posebej se je pokazala uporabnost elementov čuječnosti v 
procesno orientiranih pristopih. Pomembno vrednost ima predvsem pri prepoznavanju in 
reševanju zastojev v supervizijskem procesu. Supervizorji zastoje prepoznavajo preko 
zaznavanja lastnih čustev ter telesnih senzacij. Za reševanje zastojev uporabljajo usmerjanje 
pozornosti na »tukaj in zdaj« ter spremembo perspektive, kar sta pomembna elementa 
čuječnosti. Elemente čuječnosti uporabljajo pri prepoznavanju tako paralelnega procesa kot 
tudi transfera in kontratransfera. Za reševanje paralelnega procesa uporabljajo usmerjanje 
pozornosti na »tukaj in zdaj« ter verbalizacijo. Za soočanje s transferom in kontratransferom 
pa največkrat uporabijo reševanje z razumsko razlago. 
Prispevek magistrskega dela je v razjasnitvi konstrukta čuječnosti ter utemeljitvi stičnosti in 
razlik med čuječnostjo in supervizijo. Zaključki empiričnega dela prikažejo uporabo 
posameznih elementov čuječnosti v supervizijskem procesu, čuječnost v povezavi s stopnjo 
profesionalnega razvoja supervizorja ter uporabno vrednost čuječnosti pri soočanju z zastoji v 
procesu. Ugotovitve imajo neposreden pomen za supervizorje v smislu ozaveščanja lastnega 
ravnanja v strokovnih situacijah ter spoznavanju novih pristopov. Magistrsko delo nakaže 
možnost večje uporabe čuječnosti, in sicer na več načinov: kot pripomoček za supervizorja v 
smislu osebnega in profesionalnega razvoja ter v smislu razvoja sposobnosti, ki so pomembne 
za vzpostavljanje supervizijskega odnosa, kot intervenco, pri poučevanju supervizantov 
določenih tehnik čuječnostne meditacije ter za izoblikovanje novih modelov supervizije, kjer 
bi čuječnost nastopala kot pomemben del supervizijskega procesa. 
 
KLJU ČNE BESEDE: čuječnost, supervizijski proces, supervizor, profesionalni razvoj, 
soočanje z zastoji. 
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ABSTRACT  
  
The subject of the research in this master’s thesis is the construct of mindfulness in the 
supervision process. The research arises from theoretical starting points, which describe the 
definitions and axioms of mindfulness, mindfulness as a therapeutic discipline and operating 
mechanism. Later on, reflection is described as the key method of learning and development 
in supervision. Particular attention is paid to the process-oriented approaches. After that, I 
focus on the elements of mindfulness that appear in the supervision process, and on justifying 
what they have in common and how they differ from each other. The purpose of the empirical 
part is to determine whether the supervisors of the developmental-educational model are using 
the elements of mindfulness when conducting the supervision process and in what way. I have 
researched whether the use of mindfulness can be connected to the level of the professional 
development of a supervisor and how supervisors deal with stagnation in the process. The 
views of the supervisors have been studied using the qualitative research, with the 
involvement of eight supervisors who are also members of the Slovenian Supervision 
Association. In order to gain information, I used a semi-structured interview. The collected 
information was processed with qualitative analysis of the content. The answers to the 
research questions show that the supervisors use individual elements of mindfulness in certain 
areas of the supervision process. The supervisors use mindfulness indirectly, especially 
informal mindfulness. The elements of mindfulness appear when directing attention to the 
“here and now”, when including personal experience in the process and when accepting 
emotions. The use of the elements of mindfulness can be connected to the level of 
professional development of the supervisor, but not with the number of years of conducting 
supervision. Even a beginner supervisor may be able to manage the essential process elements 
of supervision and use his or her own experience when conducting it. In particular, the 
usefulness of the elements of mindfulness was revealed in the process-oriented approaches. Its 
significant value lies in recognising and solving stagnation in the supervision process. The 
supervisors recognise stagnation by perceiving their own emotions and body sensations. To 
solve these stagnations, they direct attention to the “here and now” and change the 
perspective. Both solutions are important elements of mindfulness. The elements of 
mindfulness are used in the recognition of parallel process, as well as transference and 
countertransference. To solve the parallel process, they direct attention to the “here and now” 
and use verbalisation. To face transference and countertransference, they mostly use rational 
explanation. 
This master’s thesis contributes to the clarification of the construct of mindfulness and to 
justifying the similarities and differences between mindfulness and supervision. The 
conclusions of the empirical part show the use of individual elements of mindfulness in the 
supervision process, mindfulness connected to the level of the professional development of 
the supervisor and the useful value of mindfulness when dealing with stagnation in the 
process. The findings are of direct importance to supervisors in terms of raising the awareness 
of their own methods in professional situations and learning new approaches. This master’s 
thesis indicates opportunities for the greater use of mindfulness in many ways: as a tool of a 
supervisor in terms of personal and professional development and within the meaning of 
developing abilities that are important for establishing the supervision relationship, as an 
intervention, in teaching supervisees certain mindfulness meditation techniques and in 
shaping new models of supervision where mindfulness plays an important role in the 
supervision process. 
  
KEYWORDS: mindfulness, supervision process, supervisor, professional development, 
dealing with stagnation. 
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TEORETI ČNI UVOD 

Zanimanje za čuječnost in njeno uporabo hitro narašča. Po mnenju Černetiča (2011b) ne 
neupravičeno, saj kaže, da bo imela čuječnost v psihologiji in sorodnih vedah pomembno 
vlogo. Škodlar in Srakar (2015) vidita razlog za povečano zanimanje za čuječnost, skokovit 
porast števila znanstvenih, strokovnih in poljudnih besedil o njej ter uporabo čuječnosti na 
področju dela z ljudmi kot odraz določenega primanjkljaja oziroma potrebe v družbi kot 
celoti. Menita, da gre za zanemarjene dimenzije, ki do sedaj niso bile dovolj v ospredju. Sem 
uvrstita usmerjenost na telo – delo na telesnih občutjih ter izražanje in predelovanje čustev 
preko telesnih vaj, pa tudi: usmerjenost na neposredno izkušnjo in sedanji trenutek, soočanje 
in sprejemanje življenjskih danosti, vzpostavljanje naklonjenega odnosa do sebe in uporabo 
človekovih zmožnosti, da vpliva na svoje življenje. 
 
Tudi v slovenski stroki je čuječnost vse bolj poznan in uveljavljen koncept. Praksa čuječnosti 
je vstopila v slovenski prostor najprej v svoji izvorni funkciji kot oblika budistične meditacije 
in nato v novih sekularnih oblikah in aplikacijah, predvsem kot psihoterapevtska metoda in 
sredstvo za izboljšanje počutja (Zalta in Ditrich, 2015). Vendar pa Černetič (2011b) dodaja, 
da tudi v preteklosti čuječnost ni bila omejena le na budizem ter da jo v določenih pojavnih 
oblikah najdemo tudi v krščanstvu, oziroma naj bi čuječnost vsebovale vse večje svetovne 
duhovne tradicije. 
 
Prebiranje in raziskovanje psihološkega konstrukta čuječnosti, predvsem raziskav o njenih 
pozitivnih učinkih, ter dejstvo, da je čuječnost razglašena za eno izmed najučinkovitejših 
preventivnih strategij na področju duševnega zdravja, me je vodilo k temu, da sem se odločila 
za raziskovanje čuječnosti v povezavi s supervizijo. Udeležba na večtedenskem tečaju 
čuječnosti ter redno prakticiranje čuječnostne meditacije je mojo odločitev še poglobila. 
 
Čuječnost razumem kot življenjski pristop, ki pomeni usmerjanje pozornosti na dani trenutek 
ter razvijanje nepresojajočega, sprejemajočega odnosa do lastnega notranjega doživljanja. 
Čuječnost razvijamo vsak dan in vse življenje, s stalnim ustvarjanjem stika s seboj (Bajt, 
2016). 
 
Z vidika profesionalnega razvoja supervizorke mi praksa čuječnosti predstavlja pomembno 
dopolnitev. V prvi vrsti gre za osebno izkušnjo, ki pa je ne morem ločiti od mojega 
profesionalnega razvoja. Geller in Greenberg (2012) zapišeta, da posameznik preko 
samoraziskovanja prepoznava svoj jaz in zavedanje doživljanja kot orodje, ki ga lahko 
uporablja za razumevanje klienta, terapevtskega procesa in njunega odnosa. Prakso čuječnosti 
tako razumem tudi kot pripomoček, ki mi služi kot del priprave na vodenje supervizij ter 
navajanje na način, kako biti s supervizanti kot dopolnilo in nasprotje temu, kaj s supervizanti 
početi. Učenje tehnik čuječnosti širi moj nabor intervenc, ki jih uporabljam v supervizijskem 
procesu. Dodano vrednost vidim tudi v tem, da lahko tehnike čuječnosti ponudim 
supervizantom, kadar ti izrazijo željo, da bi jih prakticirali v času med srečanji. 
 
Arzenšek (2015) čuječnost uvršča med intervence, ki so povezane s koncepti iz pozitivne 
psihologije. Vloga tovrstnih intervenc v psihološkem svetovanju je v zmanjšanju trpljenja na 
eni strani in krepitvi klientovih notranjih virov in veščin za povečanje notranje motivacije ter 
za zmanjšanje napetosti in obrambnih mehanizmov ob načrtovanih vedenjskih spremembah 
na drugi. 
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Pri predstavitvi čuječnosti izhajam iz teoretičnih izhodišč, ki opisujejo definicije čuječnosti, 
aksiome čuječnosti, čuječnost kot terapevtsko disciplino ter mehanizme delovanja. 
 
Najbolj pogosto je za definicijo čuječnosti uporabljena Kabat-Zinnova (2003) opredelitev 
čuječnosti kot »zavedanje, ki se pojavi preko usmerjanja pozornosti, namenoma na sedanji 
trenutek, in je nepresojajoče do izkušnje, trenutek za trenutkom« (str. 145). Čeprav beseda 
čuječnost v supervizijski teoriji ni eksplicitno omenjena, raziščem pojavljanje elementov 
čuječnosti v supervizijskem procesu. Stičnosti in razlike med pristopoma opredelim glede na 
temeljne značilnosti in predpostavke ter glede vloge supervizorja oziroma čuječega terapevta. 
Predstavim mehanizme delovanja, preko katerih tako čuječnost kot supervizija dosegata 
pozitivne učinke ter transformativne spremembe v smeri doseganja večjega profesionalnega 
ter osebnostnega razvoja. 
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I  DEL: ČUJEČNOST 

1  Izvor in definicije čuječnosti 

V slovenskem jeziku ima beseda čuječnost dva pomena. V prvem pomenu je opisana kot 
pazljivost, skrbnost in opreznost, v drugem pa kot čuječe stanje. Kadar je nekdo čuječen 
oziroma čuječ, to pomeni, da je buden oziroma pazljiv in skrben (Slovar slovenskega 
knjižnega jezika, 2014). Vendar pa slovenska pomena besede čuječnost vsebinsko nista 
najustreznejša, saj v celoti ne pokrivata konstrukta čuječnosti (Černetič, 2005). 
 
Pri nas se je prevod čuječnost uveljavil za angleško besedo mindfulness1. Sicer pa se je izraz 
mindfulness uveljavil konec 19. stoletja kot ekvivalent za palijski termin sati (Zalta in Ditrich, 
2015). Pali je bil jezik budistične psihologije. Sati pomeni zavedanje, pozornost in spomin 
(Germer, Siegel in Fulton, 2005). 
 
Koncept čuječnosti2 ima korenine v budizmu in sorodnih kontemplativnih tradicijah, ki 
aktivno kultivirajo zavestno pozornost in zavedanje.  
 
Prispevek budističnih tradicij je predvsem v razvoju preprostih, a učinkovitih načinov za 
razvijanje in izpopolnjevanje kapacitete čuječnosti ter prenos le-te na vsa področja življenja 
(Kabat-Zinn, 2003). 
 
Po mnenju Zalte in Ditrich (2015) vse moderne sekularne interpretacije ter aplikacije 
čuječnosti do določene mere izhajajo iz budistične meditacije. Popularizacija in sekularizacija 
čuječnosti se je namreč začela šele v drugi polovici 20. stoletja, torej gre za razmeroma nov 
pojav. Šele v zadnjih dveh desetletjih je čuječnost postala tudi predmet znanstvenih raziskav. 
 
Najbolj pogosto je čuječnost definirana »kot stanje pozornosti in zavedanja tega, kar se dogaja 
v sedanjosti« (Brown in Ryan, 2003, str. 822). Nyanaponika Thera (1972, v Brown in Ryan, 
2003, str. 822) imenuje čuječnost kot »jasno in enotno zavedanje o tem, kaj se dejansko 
dogaja z nami in v nas, v trenutku zaznavanja«. 
 
Martin (1997) opredeljuje čuječnost kot »stanje psihološke svobode, ki se pojavi, ko 
pozornost ostane mirna in prožna, brez navezanosti na katero koli gledišče« (str. 291). 
Čuječnost mu pomeni »svež pogled, opazovanje, ki je v svojem bistvu nepristransko in 
raziskovalno. Čuječnost vzpostavlja nek časovni interval, v katerem so ustaljene navade 
razumevanja, misli, vedenja in čustev prekinjene« (str. 292). 

                                                 
1 Mindfulness je beseda v angleškem jeziku in ima različne pomene in uporabo. Angleško-slovenski slovar izraz 
mindfulness prevaja kot pozornost, obzirnost in previdnost (Grad, Škerlj in Vitorovič, 1998). Beseda mindful pa 
ima dva pomena, in sicer zavedajoč se, upoštevajoč, pozoren ter pripravljen, voljan (Veliki angleško-slovenski 
slovar, 2006). 
2 Njeni začetki segajo več kot 2500 let nazaj v čas 5. stoletja pr. n. št., ko je v severovzhodni Indiji živel in širil 
svoje nauke princ Siddharta Gautame, bolj znan po imenu »Buda«, kar v jeziku sanskrt pomeni »prebujen«. 
Njegov nauk, ki se imenuje dhamma (po sanskrtu dharma), vključuje načela in vadbo, ki spodbuja prizadevanje 
posameznika za dosego sreče in duhovne svobode. Bistvo nauka je v strukturirani vadbi, ki vodi do uvida 
(razsvetljenja) in premagovanje trpljenja (Bodhi, 2011). Buda je svoje nauke strnil v Štiri plemenite resnice: 
življenje je trpljenje, vzrok trpljenja je pohlep, hrepenenje ali navezanost, prenehanje trpljenja je mogoče in iz 
trpljenja vodi pot. Za dosego nirvane je zasnoval plemenito osemčlensko pot. Osemčlensko pot sestavlja 
osmerica »pravilnosti« ali »pravosti«: pravilno razumevanje, pravilno mišljenje, pravilen govor, pravilna dejanja, 
pravilen način življenja, pravilna vztrajnost, pravilna pozornost in pravilna zbranost. Čuječnost je sedmi faktor te 
poti. Cilj čuječnostne prakse naj bi bila osvoboditev od trpljenja in doseganje nibbane (po sanskrtu nirvane), 
stanja transcendentalne blaženosti in miru (Bodhi, 2011). 
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Kabat-Zinn (2003) opredeljuje čuječnost kot »zavedanje, ki se pojavi preko usmerjanja 
pozornosti namenoma na sedanji trenutek in je nepresojajoče do izkušnje, trenutek za 
trenutkom« (str. 145). Takšno zavedanje lahko vključuje tako notranje (npr. misli, čustva, 
telesne senzacije) kot zunanje dogajanje (npr. zvoki, barve, vonjave in druge zaznavne 
kvalitete). 
 
Podobno tudi Černetič (2011b) oblikuje definicijo čuječnosti kot »posameznikovo 
sprejemajoče, nepresojajoče zavedanje svojega doživljanja v sedanjem trenutku« (str. 82). 
Beseda doživljanje se nanaša na doživljanje tako notranjih kot zunanjih dražljajev. Pravi, da je 
za čuječnost značilno, »da se posameznik s sprejemanjem zaveda svojega doživljanja, tudi 
negativnega, ne da bi se mu skušal izogniti ali mu ubežati. Poleg tega se vzdrži poskusov, da 
bi podaljšal svoja pozitivna, prijetna občutja. Kakršnega koli doživljanja, ki se v njem pojavi 
in je pogojeno bodisi z zunanjimi dražljaji bodisi z njegovim intrapsihičnim dogajanjem, se 
posameznik s sprejemanjem zaveda, takšnega, kakršno je (str. 66). 
 
Po mnenju Kabat-Zinna (2003) je čuječnost sposobnost vsakega človeka in je vsak čuječen do 
določene mere. To je »inherentna človeška sposobnost« (str. 146). 
 
Brown in Ryan (2003) izpostavljata, da čuječnost kot naravna lastnost posameznika še ni bila 
veliko preučevana in raziskana. Po njunem mnenju ima skoraj vsakdo zmožnost biti udeležen 
in biti zaveden, kljub temu pa priznavata: 

• da se posamezniki med seboj razlikujejo v nagnjenosti oziroma pripravljenosti biti 
zaveden in vzdrževati pozornosti na to, kar se dogaja v sedanjem trenutku ter 

• da se sposobnost čuječnosti razlikuje med posamezniki, saj nanjo vplivajo številni 
dejavniki (prav tam). 

 
Brown in Ryan (2003) sta preučevala čuječnost kot lastnost, ki je sama po sebi dana 
posamezniku. Ta lastnost pa se razlikuje tako med posamezniki kot tudi znotraj posameznika. 
Izhajala sta iz prepričanja, da je čuječnost možno zanesljivo meriti, zato sta izdelala 
vprašalnik: Lestvica čuječe pozornosti in zavedanja (MAAS). Lestvica meri na sedanjost 
usmerjeno pozornost in zavedanje. Ugotovila sta, da so višje ocene čuječnosti dobili tisti 
posamezniki, ki zavestno prakticirajo veščine pozornosti ter aktivno prakticirajo meditacijo, 
prav tako je na višji rezultat vplivalo število let ukvarjanja z meditacijo. Ugotovila sta, da je 
»čuječnost lahko spodbujena, kultivirana preko prakse« (str. 843). 
 

2 Čuječnost je lahko proces (čuječa praksa) ali pa cilj (čuječe zavedanje) 

 

2.1 Čuječa praksa 

Pri čuječi praksi gre za zavestno razvijanje spretnosti čuječnosti. Čeprav lahko čuječnost 
dosežemo na različne načine (z vadbo joge, taichi, chigong, pa tudi z različnimi oblikami 
psihoterapije), je večina teoretičnih besedil in empiričnih raziskav usmerjena na raziskovanje 
čuječnosti kot posledico čuječnostne meditacije (Brown in Ryan, 2003). 
 
Čuječnostna meditacija (mindfulness meditation) izhaja iz budistične tradicije in vključuje 
preproste in učinkovite načine za doseganje čuječnosti in njeno uporabo na vseh življenjskih 
področjih. Miller, Fletcher in Kabat-Zinn (1995, v Černetič 2011b, str. 68) pravijo, da gre za 
»namerno usmerjanje pozornosti, na nepresojajoč način, na doživljanje v sedanjem trenutku 
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ter vzdrževanje te pozornosti v času«. Davis in Hayes (2011) dodajata, da gre za usmerjanje 
pozornosti na čustva, telesne senzacije, misli in opazovanje okolja. 
 
Čuječnost je po mnenju Bishopa in sodelavcev (2004) lastnost, ki se razvija s prakso. 
Ohranjanje čuječnosti je odvisno od usmerjanja odprte pozornosti na izkušnjo, če pozornosti 
ne usmerjamo na ta način, potem čuječnosti ni. Preko vadbe meditacije se razvija sposobnost 
za čuječnost, preko katere naj bi dosegli duševno zdravje in čustveno uravnoteženo življenje. 
Ko se enkrat naučimo, lahko pozornost z namenom prebujanja čuječnosti uravnavamo v 
različnih situacijah. 
 
Cilj meditacije je kultiviranje stabilnega in nereaktivnega zavedanja sedanjega trenutka, kar se 
običajno doseže z redno dnevno vadbo. Za sistematično razvijanje zavedanja se uporabljajo 
določene tehnike in metode. Ločimo formalno in neformalno prakso čuječnosti. Formalna 
praksa se nanaša na redno vsakodnevno meditacijo. Sem spadajo meditacije kot npr. vaja z 
rozino, tri minute za dihanje, pregled telesa, sedeča meditacija z zavedanjem dihanja, sedeča 
meditacija – preprosta prisotnost, meditativno gibanje – čuječe raztezanje in čuječa hoja. 
Neformalna praksa pa obsega urjenje oziroma uporabo čuječnosti v vsakdanjih življenjskih 
situacijah. Gre za čuječe opravljanje aktivnosti vsakodnevnega življenja, npr. umivanje zob, 
čakanje v vrsti, hoja, vožnja z avtomobilom (Kabat-Zinn, 2005). 
 
Po mnenju Kabat-Zinna (2003) čuječnost ni tehnika, ki bi se jo dalo naučiti na seminarju in jo 
potem po potrebi uporabljati pri svojem delu. Pravi, da je čuječnost način življenja, ki zahteva 
nenehno prizadevanje za izpopolnjevanje in razvoj. Čuječnost je paradoksalna – je 
vseživljenjsko delo, ki zahteva redno prakso in hkrati se jo da učiti samo v sedanjem trenutku. 
Dodaja, da lahko čuječnost poučuje samo nekdo, ki jo prakticira v svojem življenju. 
 
Da je z meditacijo dejansko možno povečati čuječnost, kažejo rezultati dveh raziskav, kjer so 
ugotovili povezanost med čuječnostjo kot osebnostno potezo in izkušnjami z meditacijo, 
izraženimi v mesecih trajanja meditativne prakse (Baer idr., 2008; Walach, Buchheld, 
Buttenmuller, Kleinknecht in Schmidt, 2006; vsi v Černetič, 2011b). Lau in sodelavci pa so 
odkrili, da je za osebe, ki imajo več izkušenj s čuječnostno meditacijo, značilna večja 
čuječnost kot trenutno stanje (Lau idr., 2006, v Černčetič, 2011a). 
 

2.2 Čuječe zavedanje 

Vendar pa je čuječnost po mnenju Brown in Ryana (2003) več kot meditacija, je inhertentno 
stanje zavesti, ki vključuje zavestno udeležbo v izkušnji trenutek za trenutkom. Čuječnost je 
način življenja in način doživljanja, ki ima globoke posledice za razumevanje narave naših 
misli in teles. 
 
Čuječnost lahko razumemo tudi kot cilj. Čuječe zavedanje lahko definiramo kot »trajno 
prisotnost oziroma zavedanje; globoko vedenje, ki se kaže kot svoboda misli« (Shapiro in 
Carlson, 2009, str. 4). Čuječe zavedanje je v svojem bistvu način življenja. Gre za globoko 
zavedanje, doživljanje življenja tako, kot pride in gre, vsak trenutek. Čuječnost lahko opišemo 
kot poznavanje stanja svojega uma ter čustvenega stanja v tem trenutku, tako kot je. Brez 
presojanja, evalvacije, razmišljanja o njem, brez želje po spremembi. Vključuje preprosto 
zavedanje vsega, kar se pojavi v umu ali v občutkih. To zavedanje je samo zavedanje, brez 
težnje po vzdrževanju, ohranjanju prijetnih doživljanj (veselje, občutek varnosti ...) in brez 
izogibanja, zmanjševanja neprijetnih doživljanj (strah, jeza, sram ...). Iz čuječe perspektive 
trpljenje izvira iz posameznikove reakcije in sodbe tega, kar je prisotno, in ne iz danega 
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trenutka samega. Do vseh izkušenj – pozitivnih, negativnih in nevtralnih čuječe zavedanje 
vzpostavlja doživljanje na enak način, doživljanje, ki je odprto in dovzetno za karkoli. 
Vključuje svobodo od tega, da bi želeli, da bi karkoli bilo drugače. Gre za preprosto vedenje o 
tem ter sprejemanje tega, kar se poraja v danem trenutku. Čuječe zavedanje je sposobnost 
videti stvari jasno, brez težnje posameznika k oblikovanju stvari na določen način. To je 
pomembno zaradi tega, ker način, kako posameznik zaznava in oblikuje trenutek, ustvarja 
njegovo realnost (prav tam). 
 
Čuječnost posamezniku omogoča, da sprejema bolj prilagojene strategije ravnanja. S 
povečanim zavedanjem doživljanja misli in čustev ter s širšo perspektivo in popolnoma 
odprtim odnosom do doživljanja posameznik lahko opusti nefunkcionalno vedenje (Bishop 
idr., 2004). 
 
Čuječnost namreč ne pomeni, da posameznik pasivno sprejema vsakršno dogajanje v sebi in 
okrog sebe, ne da bi ga presojal v luči svojih vrednostnih meril in usmeritev. Zavedanje brez 
presojanja se nanaša le na raven doživljanja (zaznave, misli in čustva), ki je kot posledica 
notranjih ali zunanjih dogodkov prisotno v posamezniku v danem trenutku. Čuječnost tako ne 
izključuje konstruktivnega odzivanja v situacijah, ko oseba presodi, da je to potrebno. Celo 
nasprotno, verjetno je, da bo odziv v stanju čuječnosti optimalnejši oziroma bolj prilagojen 
situaciji (Černetič, 2011b). 
 
Pogost pristop k reševanju problemov je ta, da se jih poskušamo znebiti ter jih odrivamo iz 
našega življenja. Ta nenehen odpor do problemov povzroča trpljenje. Čuječnost ponuja 
drugačen pristop do problemov. Začne se z zavedanjem težnje po odporu do dogajanja v 
sedanjem trenutku. Ta težnja vključuje tudi trud za reorganizacijo sedanjosti. V čuječnosti gre 
za zavedanje, da v tem trenutku obstaja problem, ki povzroča neprijetno doživljanje, in to je v 
redu. V čuječnosti ni težnje po spremembi doživljanja, posameznik samo razvija poglobljeno 
in intimno vedenje in spoznavanje dogajanja v sedanjem trenutku. 
 

3 Trije stebri (aksiomi) čuječnosti 

 
Shapiro, Carlson, Astin in Freedman (2006) predlagajo model čuječnosti, da bi lažje razjasnili 
mehanizme, preko katerih čuječnost dosega transformativne učinke. Po njihovem mnenju ima 
čuječnost tri temeljne komponente oziroma aksiome. Aksiom (kot temeljno načelo, iz 
katerega vse izhaja) nam pomaga razumeti, kako čuječnost deluje. Aksiomi čuječnosti so 
namera, pozornost ter naravnanost. Aksiomi čuječnosti so med seboj prepleteni, so del 
enotnega cikličnega procesa in se pojavljajo hkrati. 
 

3.1 Namera 

Temeljna komponenta čuječnosti je namera. Vključitev namere – zakaj nekdo razvija 
čuječnost, je ključnega pomena za celostno razumevanje procesa izvajanja čuječnosti. Namera 
čuječnosti, ki izhaja iz budističnih korenin, je »osvoboditev od trpljenja« (Shapiro in Carlson, 
2009, str. 8) ter »razsvetljenje in sočutje« (Shapiro idr., 2006, str. 375) za posameznika in vsa 
bitja. Po (Shapiro idr., 2006) je namera »dinamična in razvijajoča, omogoča posamezniku, da 
se spremeni in razvija preko poglabljanja vadbe, zavedanja in vpogleda« (str. 376). 
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Slika 1: Trije aksiomi čuječnosti (Shapiro idr., 2006) 

O tem govori tudi Kabat-Zinn (2005), ko pravi, da »namera določi tisto, kar je mogoče« (str. 
32). Posameznika opominja na bistvo prakticiranja čuječnosti. Poudari, da ni dovolj, da 
posameznik prakticira čuječnost, to samo po sebi ne prinaša rasti in spremembe. Potrebno je, 
da ima posameznik osebno vizijo, kaj oziroma kdo bi lahko postal, če bi opustil spone uma in 
omejitve lastnega telesa. Za nekoga je vizija lahko vitalnost in zdravje, za drugega sprostitev, 
mir, harmonija ali modrost. »Vizija naj vključuje tisto, kar je za posameznika najbolj 
pomembno in kar vključuje sposobnost za razvoj posameznika kot celote« (str. 46). 
 
V študiji (Shapiro, 1992, v Shapiro idr., 2006), ki je preučevala vlogo namere v meditaciji, se 
je pokazalo, da namera vpliva na učinke meditacije. S poglabljanjem meditacije se je namera 
posameznikov premaknila od samouravnavanja in premagovanja stresa, preko 
samoraziskovanja do osvoboditve in sočutja. Tisti, ki so si zadali za cilj dosego 
samouravnavanje in premagovanje stresa, so dosegli to; tisti, ki so imeli cilj 
samoraziskovanje, so dosegli samoraziskovanje, in tisti, ki so imeli za cilj osvoboditev, so 
dosegli občutek svobode in sočutja. 
 
Shapiro in Carlson (2009) izpostavljata, da ni pomembno samo, da imamo namero, ampak da 
je pomembno tudi, da je namera zdrava ter koristna za posameznika. S tem se dotakneta 
področja vrednot. Vrednote so pomembne, ker vplivajo in usmerjajo vedenje. Čuječnost naj bi 
omogočala posamezniku, da: 

− prepozna oziroma ozavesti nezavedne in podzavestne vrednote, 
− se odloči ali so to res vrednote, h katerim želi stremeti ali so samo družbeno in 

kulturno pogojene ter 
− krepi celovite in uporabne vrednote ter opušča nekoristne vrednote. 

 
Avtorici (Shapiro in Carlson, 2009) predlagata, da razlikovanje med zdravo in nezdravo 
namero lahko temelji na univerzalnih vrednotah in ni nujno, da izhaja iz budizma ali 
katerekoli druge verske tradicije. Po njunem mnenju pa lahko budistični koncept pravih, 
zdravih in modrih namer brez težav umestimo znotraj etičnih in moralnih temeljev zahodnih 
psihologij in filozofij. 
 
Avtorici (Shapiro in Carlson, 2009) tudi opominjata, da namere ne smemo razumeti kot cilj, 
ki ga je potrebno doseči vsakokrat, ko prakticiramo čuječnost. Namera je osnova, temelj 
prakticiranja čuječnosti, ki nam kaže smer, v katero se želimo razvijati. 
 
V sodobnih definicijah čuječnosti je refleksija namena pogosto spregledana ali v določenem 
obsegu izključena. Po Černetiču (2011b) naj bi se to zgodilo, ko je zahodna filozofija skušala 
izločiti bistvo čuječnosti iz njenih religioznih oziroma kulturnih korenin. Prav vključitev 

Namera 

Naravnanost Pozornost 
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namena, zakaj nekdo prakticira nepresojajoče zavedanje, pa naj bi bila ključna za celostno 
razumevanje procesa izvajanja čuječnosti. Tudi po mnenju Dorjee (2010) ta vidik čuječnosti 
zahteva več pozornosti v raziskavah ter ima pomembno vlogo oziroma vpliv na učinke 
čuječnostne prakse. 
 

3.2 Pozornost 

Druga temeljna komponenta čuječnosti je pozornost. Usmerjanje pozornosti vključuje 
opazovanje notranjih in zunanjih doživljanj, trenutek za trenutkom (Shapiro idr., 2006). Gre 
za udeležbo v doživljanju samem, tako kot je, v tem trenutku, brez kakršnekoli interpretacije 
doživljanja. Posameznik se uči biti udeležen tako v zunanjem dogajanju kot tudi v vsebini 
lastne zavesti. Čuječnost vključuje globoko in prodorno pozornost (Shapiro in Carlson, 2009). 
 
Pozornost kot pomembno komponento čuječnosti opredeljujejo tudi Bishop in sodelavci 
(2004). Samoregulacijo pozornosti definirajo kot »ohranjanje pozornosti na trenutnem 
doživljanju, kar omogoča povečano prepoznavo mentalnih dogodkov, ki se v posamezniku 
odvijajo v sedanjem trenutku« (str. 232). Čuječnost se začne z zavedanjem doživljanja – gre 
za opazovanje spreminjanja misli, čustev in zaznav iz trenutka v trenutek z usmerjanjem 
fokusa pozornosti. Gre za občutek posameznika, da je zelo pozoren na to, kar se dogaja »tukaj 
in zdaj«, za občutek, da je v sedanjem trenutku popolnoma prisoten in živ (Bishop idr., 2004). 
 

3.3 Naravnanost, odnos 

Tretja komponenta govori o tem, da je pomembna tudi kvaliteta pozornosti. Kabat-Zinn 
(2005) pravi, da je naravnanost, s katero vstopamo v čuječnost, zelo pomembna. Naravnanost 
predstavlja temelj, na katerem bo posameznik razvil sposobnost, da umiri um, sprosti telo, se 
osredotoči ter jasno pogleda na stvari. 
 
Shapiro in sodelavci (2006) predpostavljajo, da se posameznik lahko nauči doživljati svoje 
notranje in zunanje izkušnje brez ocenjevanja in interpretiranja, četudi to, kar se dogaja na 
področju izkušenj, ni v skladu z njegovimi željami in pričakovanji. Preko vadbe se 
posameznik nauči sprejemanja, prijaznosti in odprtosti. Posameznik postane sposoben 
sprejemati vsako izkušnjo tako, kot je, in prav tako dovoli izkušnji, da gre stran. Preko odnosa 
potrpežljivosti, sočutja in neprizadevanja posameznik razvije sposobnost, da se ne izogiba 
neprijetnih izkušnjam in hkrati da si ne prizadeva nenehno za prijetne izkušnje. 
 
Kabat-Zinn (2005) poudarja sedem elementov notranje naravnanosti. Sem spadajo: 

− nepresojanje. Gre za nepristransko spremljanje in opazovanje sedanjega trenutka brez 
kategoriziranja in vrednotenja. Ljudje smo nagnjeni k sojenju opazovanega, zato se 
učimo stvari videti ne dobre, ne slabe, ampak takšne, kot so. 

− Potrpljenje. Gre za zavedanje, da vsaka stvar potrebuje svoj čas, da se razvije. Toka 
misli ne moremo grobo ustaviti, lahko le pustimo, da misli tečejo in jih opazujemo, saj 
ima vsaka stvar svoj potek. 

− Začetniški um. Je sposobnost, da znamo pogledat na stvari, kakor da jih vidimo 
oziroma zaznavamo prvič. Zaznavamo brez vnaprejšnjih pričakovanj, predsodkov. 

− Zaupanje. Gre za razvijanje temeljnega zaupanja v lastne izkušnje. Sami se najbolje 
poznamo, zato moramo imeti zaupanje vase in svojo intuicijo. Če čutimo, da nekaj ni 
prav, moramo občutek raziskati in tako osebno zrastemo, ker sledimo intuiciji. 
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− Neprizadevanje. Gre za nenavezanost na rezultat, izid ali dosežek. Namen čuječnosti 
ni delovanje, ampak preprosta prisotnost. Le brez prizadevanj lahko dosežemo svoj 
cilj, ker se posvetimo zavedanju sebe. 

− Sprejemanje. Je sposobnost videti in priznavati stvari take, kot so v sedanjem trenutku. 
Ko opustimo boj po kontroli, lahko vidimo stvari takšne, kot so. Sprejemanje je 
začetek procesa spreminjanja. 

− Nenavezanost. Je sposobnost, da se ne navežemo na rezultat, izid ali dosežek, ampak 
da se prepustimo in zaupamo procesu. Izkušnje se nenehno spreminjajo, če se ne 
oprimemo dela izkušenj, lahko živimo v harmoniji s spremembami. 

 
Shapiro in Carlson (2009) opisujeta še dodatne elemente. 

− Radovednost. Gre za pristop aktivnega zanimanja, za raziskovanje in preiskovanje. 
− Opuščanje. Gre za nenavezanost na misli, čustva in izkušnje, sposobnost, da pustimo 

doživljanju, da gre stran.  
− Nežnost. Gre za mehkobo, ki pa ni pasivna, nedisciplinirana in popustljiva. 
− Nereaktivnost. Je sposobnost, da se odzovemo z jasnostjo in zavedanjem, namesto 

avtomatskega reagiranja na običajen način.  
− Ljubeča naklonjenost. Je sposobnost, da smo prijateljski, naklonjeni in ljubeči. 

 
Bishop in sodelavci (2004) kot pomembno komponento čuječnosti opišejo usmerjenost na 
doživljanje oziroma na izkustvo. Gre za določeno naravnanost do lastne izkušnje oziroma 
doživljanja v zdajšnjem trenutku, ki jo spremljajo radovednost, odprtost in sprejemanje. Gre 
za proces odprtega odnosa do lastnega doživljanja. 
 

4 Čuječnost kot terapevtska disciplina 

 
Germer in sodelavci (2005) opredelijo tri načine, kako je lahko čuječnost integrirana v 
terapevtsko delo. 

− Čuječ terapevt. Terapevt prakticira čuječnostno meditacijo (formalno oziroma 
neformalno) z namenom, da pri sebi razvija sposobnost čuječe prisotnosti v 
terapevtskem delu. 

− Čuječe informirana psihoterapija. Gre za aplikacijo teoretičnega okvirja, ki temelji na 
teoriji in raziskavah o čuječnosti in budistični psihologiji v terapevtsko delo. 

− Na čuječnosti osnovana psihoterapija. Gre za poučevanje klientov čuječnostnih tehnik 
in vaj z namenom, da klienti razvijajo lastno čuječnost. 

 
Podobno je po mnenju Černetiča (2011a) čuječnost možno vključiti v psihoterapevtsko delo 
na štiri načine: 

− kot del temeljne terapevtove »filozofije«. Poudarek je na klientovem zavedanju in 
sprejemanju svojega doživljanja, 

− v obliki specifičnih čuječnostnih programov, ki predstavljajo zaključeno celoto in kjer 
čuječnost nastopa kot eden od glavnih elementov, 

− z aplikacijo posameznih čuječnostnih intervenc, znotraj terapevtskih srečanj ter med 
njimi3 ter 

− kot pripomoček za terapevta. 

                                                 
3 Černetič (2011a) dodaja, da številni avtorji svarijo pred pojmovanjem čuječnosti zgolj kot tehnike, ki jo 
uporabimo po potrebi. Če tehnike niso uvedene skladno s čuječnostjo, je njihova učinkovitost vprašljiva. 
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Po Martinu (1997) je čuječnost temeljni psihoterapevtski proces in pomemben faktor v vseh 
psihoterapevtskih usmeritvah. Čeprav izhaja iz vzhodne psihologije in meditativne prakse, naj 
bi bila že ves čas prisotna tudi v zahodnih psihoterapijah. Predlaga, da čuječnost razumemo 
kot temeljni proces (skupni faktor), ki je osnova raznolikim psihoterapevtskim pristopom. 
 

4.1 Čuječ terapevt 

Shapiro in Carlson (2009) opišeta kvalitete čuječega terapevta, ki vplivajo na okrepitev 
terapevtskega odnosa in s tem na pozitivne rezultate terapevtskega procesa. Gre za kvalitete, 
ki so podprte s čuječim zavedanjem terapevta in se jih lahko okrepi s čuječnostno prakso. Po 
njunem mnenju je čuječe zavedanje od nekdaj pomemben del uspešne psihoterapije. 
 
Med kvalitete čuječega terapevta sta avtorja uvrstila: 

− pozornost in prisotnost terapevta, 
− terapevtov odnos, naravnanost, 
− sočutje do samega sebe in uglašenost terapevta, 
− empatijo in uglašenost z drugimi ter 
− uravnavanje čustev in soočanje s kontratransferom. 

 
Preko formalnega prakticiranja čuječnosti (redna meditacija, vaje) terapevt razvija in povečuje 
te sposobnosti, prav tako pa lahko terapevt te kvalitete vnaša v terapevtski proces preko 
neformalne čuječnosti, in sicer tako, da namerno usmerja pozornost na vsak trenutek 
terapevtskega procesa, s sprejemanjem in nepresojanjem doživljanja. Po mnenju Shapiro in 
Carlson (2009) je to način, kako terapevt čuječnostne kvalitete vnaša v proces. 
 
Na začetku terapevtskega srečanja je koristno, da se terapevt poveže s samim seboj, usmeri 
pozornost na svoje dihanje in da začuti svoje telo ter telesne senzacije. Pomembno je, da 
zavestno oblikuje namero, da bo med terapevtskim srečanjem čuječ. Pozornost usmeri na 
sedanji trenutek. Ozavesti, kaj se z njim dogaja v danem trenutku – telesna napetost, čustva, 
misli in pričakovanja. To mora narediti preden se poveže s klientom, da bo lahko pozoren na 
vse, kar klient prinaša na srečanje. Med srečanjem se terapevt namerno udeleži trenutka za 
trenutkom na odprt, nepresojajoč, skrben in pronicljiv način. Večkrat se lahko vpraša: Ali sem 
polno prisoten? Zavestno usmerja pozornost na dihanje in na telesne senzacije in se preko 
tega sidra prizemljuje v polni prisotnosti. 
 

4.1.1 Pozornost in prisotnost terapevta 

Sposobnost terapevta, da usmerja in vzdržuje pozornost, je temeljnega pomena za terapevtsko 
prakso, posebno za razvoj pozitivnega terapevtskega odnosa in razvoj procesa. Terapevt mora 
biti istočasno pozoren na več stvari (na to, kar klient govori, ter tudi na to, kar ob tem doživlja 
sam, kakšne občutke ima v telesu …). V nasprotnem primeru bo težko analiziral dogajanje 
med procesom in izbral ustrezen odgovor. Sposobnost za usmerjanje ter vzdrževanje 
pozornosti in koncentracije je osnova za resnično prisotnost na terapevtskem srečanju. 
 
S prisotno držo terapevt omogoča klientu, da se počuti videnega, slišanega in razumljenega. 
Sposobnost prisotnosti v odnosu, je dana vsakemu posamezniku, kljub temu pa jo je potrebno 
razvijati s sistematično vadbo. Prisotnost in pozornost lahko učinkovito razvijamo preko 
formalne vadbe čuječnostne meditacije. 
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Številne raziskave so potrdile, da prakticiranje čuječe meditacije poveča sposobnost za 
usmerjanje in vzdrževanje pozornosti (Jha, Krompinger in Baime, 2007 ter Slagter idr., 2007, 
v Shapiro in Carlson, 2009). 
 
Študija (McCartney, 2004, v Shapiro in Carlson, 2009), v kateri so preko kvalitativnega 
intervjuja raziskovali, kako vadba čuječnostne meditacije vpliva na terapevtovo sposobnost, 
da je v terapevtskem odnosu prisoten, je pokazala, da se terapevtova prisotnost največkrat 
doseže preko »biti prisoten v sedanjem trenutku s klientom«. »Biti v trenutku« je bilo opisano 
kot sposobnost usmerjati pozornost na sedanji trenutek med terapevtskim procesom. Za 
terapevta to vključuje vzpostavitev mirnega prostora, kjer se počuti osredotočenega in 
umirjenega. Biti polno prisoten in zaveden (zavedajoč) omogoča terapevtu, da se poveže s 
klientom in vzpostavi z njim bogat terapevtski odnos. 
 
V podobni kvalitativni študiji so ugotovili učinke čuječnostne meditacije na podiplomske 
študente svetovanja. Študentje so poročali, da so postali med terapevtskim procesom bolj 
pozorni ter da so lažje shajali z molkom (Schure, Christoper in Christoper, 2008, v Shapiro in 
Carlson, 2009). 
 
Prakticiranje čuječnostne meditacije ima potencial, da pomaga terapevtu: 

− razvijati spretnost usmerjanja pozornosti na klienta, 
− vzdrževati pozornost med celotnim terapevtskim procesom ter 
− usmerjati pozornost na svoja notranja doživljanja (Shapiro in Carlson, 2009). 

 

4.1.2 Naravnanost terapevta 

Če je terapevt hladen in strog, ne deluje podporno in slabo vpliva na terapevtski odnos 
(Shapiro in Carlson, 2009). Kabat-Zinn (2005) naravnanost terapevta opiše s pojmi: 
nepresojanje, potrpljenje, začetniški um, zaupanje, neprizadevanje, sprejemanje ter 
nenavezanost. Segal, Williams in Teasdale (2002) govorijo o toplini, prijaznosti ter 
naklonjenosti. Te kvalitete podpirajo sposobnost terapevta, da pristopi h klientu z odprtostjo 
in brez presojanja. Toplina in prijaznost ustvarjata okolje, v katerem se lahko klienti počutijo 
dovolj varne, da lahko razkrivajo misli in izkušnje, ki se jih drugače sramujejo. 
 
Kvalitete nenavezanosti, potrpljenja ter neprizadevanja omogočajo klientu, da napreduje z 
lastnim tempom, brez pritiska za dosego nekega rezultata. Po mnenju Shapiro in Carlson 
(2009) naravnanost oziroma kvalitete čuječega terapevta pomembno krepijo terapevtski 
odnos. 
 

4.1.3 Sočutje in uglašenost s samim seboj 

Prakticiranje čuječnosti pomaga razvijati sočutje, ki je temelj terapevtskega odnosa. Sočutje je 
pogosto definirano z dvema kvalitetama, in sicer kot sposobnost začutiti empatijo do trpljenja 
sebe oziroma drugega ter kot želja, da bi zmanjšali to trpljenje. Razvoj sočutja se začne z 
učenjem prijaznega odnosa do sebe. Posameznik sistematično pristopa k lastnemu doživljanju 
s prijaznostjo in opazuje, kdaj se začne obsojati. Ta kontinuiran proces omogoča razvoj 
uglašenosti najprej s samim sabo, kar pa je prvi korak k razvoju povezovanja, uglašenosti z 
drugimi (Shapiro in Carlson, 2009). 
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4.1.4 Empatija in uglašenost z drugimi 

Empatija do drugega se lahko pojavi šele takrat, ko terapevt doseže določeno stopnjo 
povezanosti in sočutja do samega sebe. Empatija je pogoj uspešne terapije in številne 
raziskave iščejo načine, kako vzpostaviti in povečati empatijo pri terapevtu (Shapiro in 
Carlson, 2009). V raziskavi (Shapiro, Schwartz in Bonner, 1998, v Shapiro in Carlson, 2009) 
so ugotovili, da na povečanje empatije pri terapevtu pomembno vpliva meditacija. 
 

Sposobnost empatije pomaga razumeti druge ljudi, ki doživljajo in izražajo čustva. Empatija 
je »sposobnost predstavljati si, kako druga oseba doživlja določeno situacijo« (Milivojević, 
2008, str. 117). Prava empatija je mogoča tedaj, ko posameznik izhaja iz predpostavke, da 
smo si ljudje različni, in ko poskuša odkriti to drugačnost drugega. Ko sprejema osnovno 
logiko drugega, njegova prepričanja o sebi, drugih in svetu, si lahko predstavlja, da je drugi, 
in približno doživi to, kar doživlja drugi. V tem smislu je sposobnost empatije s človekom, ki 
občuti neko čustvo, dober ključ za razumevanje in dešifriranje ne le njegovih emocij, ampak 
tudi njegovega referenčnega okvira (prav tam). 
 

4.1.5 Uravnavanje čustev 

Uravnavanje čustev je bistvena terapevtova sposobnost za vzpostavljanje dobrega 
terapevtskega odnosa. Terapevt se mora naučiti uravnavati svoja čustva in se jih zavedati. 
Prav tako mora presoditi, kdaj je primerno, da čustva izrazi in kdaj je bolje, da čustva zadrži 
zase in jih ne izrazi. Pogosto je potrebno tolerirati močna čustva, ki se izrazijo v terapevtskem 
procesu. Pomembno je, da terapevt sprejema in ustvarja prostor za izražanje močnih čustev 
(Shapiro in Carlson, 2009). 
 
Po mnenju Shapiro in Carlson (2009) so terapevti, ki so tekom meditacije razvili boljše 
poznavanje lastnih misli in telesa, bolj sposobni videti svoj lastni odziv na klientovo 
obnašanje in uravnavati ta čustva, ki bi sicer lahko poškodovala terapevtski odnos. Prav tako 
naj bi bili terapevti, ki znajo uravnavati lastne čustvene reakcije, bolj prisotni in sprejemajoči 
do klientov v različnih čustveno nabitih situacijah. 
 

4.2 Čuječe informirana psihoterapija 

Čuječe informirana terapija izhaja iz idej budistične psihologije, zahodne psihološke literature 
o čuječnosti ter prakse čuječnosti. Terapevt, ki izvaja čuječe informirano psihoterapijo, se 
identificira s teoretičnim referenčnim okvirjem čuječnosti, vendar klientov ne poučuje tehnik 
čuječnostne meditacije. Gre za aplikacijo teoretičnega okvirja čuječnosti v terapevtsko delo, 
pri čemer je lastna izkušnja s prakticiranjem čuječnosti bistvenega pomena. 
 
V nadaljevanju predstavim glavna načela ter način vključevanja budističnih načel čuječnosti v 
terapijo brez poučevanja formalne prakse meditacije, tako kot to opišeta Shapiro in Carlson 
(2009). 
 

4.2.1 Minljivost 

Dejstvo je, da se vse spreminja. Posameznik preko prakticiranja čuječnosti spozna oziroma 
dobi vpogled v to, da je vse v »stalnem pretoku«. Čuječ pristop razlaga, da trpljenje izvira iz 
napačnega pogleda na to, da so stvari trajne, statične in nespremenljive. S tem, ko se 
oklepamo stvari, ljudi, stanj in izkušenj in ko želimo ohraniti stvari take, kot so, se upiramo 
minljivosti in to povzroča trpljenje. Terapevt lahko klienta povabi, da opazuje spreminjajočo 
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se naravo lastnih izkušenj, da se osredotoči na spreminjajoče se misli, čustva in telesne 
zaznave in začne prepoznavati minljivo naravo vseh izkušenj. Terapevt lahko izpostavi 
primere minljivosti in uporabi jezik, ki priznava dinamiko in spreminjajočo se naravo 
izkušnje. Vpogled minljivosti je lahko osvobajajoč za klienta in je lahko ponujen brez učenja 
čuječnostne prakse. 

4.2.2 Razumevanje 

Razumevanje pojma minljivosti vpliva na širše razumevanje samega sebe. Gre za vpogled v 
to, da se spreminja tudi posameznik ter da ne obstaja stabilna, trdna in nespremenljiva 
entiteta, ki bi jo lahko poimenovali kot subjekt/jaz/self. V terapevtskem procesu je lahko 
iskreno in v primernih okoliščinah uporabljeno raziskovanje vprašanja: »Kdo sem jaz?« 
osvobajajoče. Klientu je omogočeno, da izstopi iz egocentrične perspektive in vidi, da entiteta 
sebe, ki jo stalno brani, ne obstaja, vsaj ne v taki obliki, kot jo sam doživlja. Terapevt lahko 
skupaj s klienti raziskuje, poizveduje: Ali sem jaz to telo? Ali sem jaz ta tok, stalno 
spreminjajočih se čustev? Ali sem jaz te misli, ideje in prepričanja? Terapevt klientu ponuja 
možnost, da izkusi stalno spreminjajočo se, minljivo in tekočo naravo samega sebe. 
 

4.2.3 Sprejemanje tega, kar je 

Želja po tem, da bi bile stvari drugačne, kakor so, povzroča trpljenje. Posameznik trpi, ko se 
upira temu, kar se v resnici dogaja, in želi spremeniti stvari, da bi bile drugačne, kakor v 
resnici so. Čuječnost uči, da se odprto povežemo z izkušnjo ter da se nehamo upirati. Ko 
preprosto smo s tem, kar je, dobimo priložnost, da zaznamo in se povežemo z okoliščinami, 
takimi, kot so, z večjo jasnostjo in svobodo. Čuječnost zahteva pogum, da se soočimo z vsem, 
kar je. Preko tega, da jasno vidimo to, kar je prisotno, smo se sposobni odzvati z modrostjo in 
jasnostjo. 

4.2.4 Zavestno odzivanje namesto avtomatskega reagiranja 

Čuječnost spodbuja posameznika, da opusti običajne načine reagiranja in oprijemanje starih 
miselnih navad. Namesto avtomatskega odziva na dražljaj spodbuja zavesten in bolj 
preudaren odziv. Ko opustimo običajna reagiranja, smo sposobni bolj svežega in jasnega 
pogleda na problem in paradoksalno lahko pridemo do rešitve. Pomembno je, da smo se 
sposobni ustaviti in se udeležiti, osredotočiti se na lastno telo ter priti v stik z zavedanjem 
težkih čustev. 

4.2.5 Radovednost in preiskovanje 

Poudarek je na radovednosti in raziskovanju posameznikove lastne izkušnje. Iz čuječnosti 
izhajajo štiri področja, ki so pomembna, da jih čuječe preiskujemo: telo, občutki, misli/um ter 
temeljna načela izkušnje. Čuječe raziskovanje spodbuja in opogumlja posameznika, da 
postane strokovnjak za lastne izkušnje ter da zaupa lastni izkušnji. Posameznik je 
opolnomočen, da prevzame odgovornost za razvijanje lastnih prepričanj na podlagi lastne, 
neposredne izkušnje. Tako ne zavzema več osebnega, subjektivnega odnosa do izkušnje, 
ampak zavzame bolj radoveden ter objektiven pogled. Čuječ pristop opogumlja pristno 
radovednost, ki lahko klientu med terapijo pomaga zavestno in direktno biti udeležen in 
raziskovati lastno izkušnjo trenutek za trenutkom, brez običajnega in avtomatskega 
kategoriziranja, preden sploh v polnosti doživi izkušnjo. 
 



 
14 

 

4.2.6 Soodvisnost 

Dejstvo je, da je vse povezano, da so vse stvari med seboj soodvisne. Terapija ponuja 
uporaben kontekst, v katerem lahko raziskujemo, ali so stvari res medsebojno povezane glede 
vzroka in posledice. Kot terapevt lahko raziskujemo, kako imajo misli, čustva in vedenje 
posledice (subtilne in pomembne) in kako te posledice oblikujejo naslednji trenutek. Ko 
klienti odkrijejo majhne primere, kako so stvari povezane ter soodvisne, lahko spoznajo, da je 
vse v vesolju medsebojno povezano in soodvisno. 

4.2.7 Prirojena dobrota 

Čuječnost izhaja iz tega, da so vsa živa bitja rojena s čistim in plemenitim bistvom. To načelo 
je še posebej pomembno za Zahodni svet, kjer ljudje pogosto živijo v prepričanju, da so 
nevredni, pomanjkljivi v določenem smislu. Neprestano samoobtoževanje in kritiziranje 
povzroča nepotrebno trpljenje. Čuječnost izhaja iz predpostavke, da imamo vsi v sebi 
prirojeno dobro. Prepoznavanje in iskanje notranje dobrote pa ne pomeni, da se posamezniku 
ni potrebno spreminjati in razvijati. To načelo nas spodbuja k temu, da zaupamo sami sebi ter 
da razvijamo sočutje do samega sebe. Ne glede na okoliščine ima vsak v sebi dobroto. 

 

4.3 Na čuječnosti osnovana psihoterapija 

Na čuječnosti osnovana terapija »vključuje tiste terapije, v katerih je praksa čuječnostne 
meditacije izrecno poučevana kot ključna sestavina v procesu zdravljenja. Različni pristopi 
vključujejo v terapevtski proces zdravljenja tako formalno kot neformalno čuječnostno 
prakso« (Shapiro in Carlson, 2009, str. 45). 

Najbolj poznan, strokoven in z raziskavami podprt čuječnostni pristop se je razvil v ZDA. 
Leta 1979 je Kabat-Zinn predstavil svoj program, imenovan na čuječnosti osnovano 
zmanjševanje stresa (ang. mindfulness-based stress reduction – kratica MBSR) na univerzi 
Massachusetts Medical School. Kabat-Zinnu (2011) je bil glavni razlog za vpeljavo čuječnosti 
ljudem olajšati trpljenje ter vnesti več sočutja in modrosti v Zahodno kulturo. Od takrat naprej 
se čuječnost za zmanjševanje stresa in bolečine uporablja na številnih medicinskih centrih, 
bolnišnicah in klinikah povsod po svetu. 
 
MBSR je bil zasnovan za udeležence, ki trpijo za kroničnimi duševnimi motnjami. Glavni cilj 
postopkov, uporabljenih v programu, je učiti udeležence, da bi se bolj zavedali svojih misli in 
čustev ter da bi spremenili svoj odnos do njih. Naučili naj bi se ravnanja in spoprijemanja s 
stresnimi situacijami. Program vsebuje osem tedenskih skupinskih srečanj v trajanju po dve 
uri in pol ter eno celodnevno srečanje. Vsebina programa obsega čuječnostne meditacije 
(pregled telesa, čuječe dihanje, čuječe gibanje …), medsebojno izmenjavo izkustev v skupini, 
predavanje o stresu in čustvih, vsakodnevne domače naloge ter materiale za prakticiranje 
doma (posnetki vodenih meditacij ter delovni zvezek). Velik poudarek je na vsakodnevni 
čuječnostni praksi, ki jo udeleženci izvajajo doma, približno 45 minut dnevno (Kabat-Zinn, 
2005). 
 
Program MBSR je bil apliciran na številna področja. Ugotovljeni so bili njegovi ugodni 
učinki na količino simptomov, blagostanje in kakovost življenja v heterogeni populaciji 
pacientov, pri pacientih po presaditvi organov ter pri osebah po travmatski poškodbi 
možganov. Program je bil učinkovit za zmanjševanje stresa pri študentih medicine. Precejšnja 
vrednost se je pokazala pri pomoči bolnikom z rakom (povzeto po Černetič, 2005). 
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Kasneje je nastala še na čuječnosti osnovana kognitivna terapija (ang. mindfulness-based 
cognitive therapy – kratica MBCT). Gre za integracijo elementov MBSR ter kognitivno-
vedenjske terapije za zdravljenje depresije (Segal idr., 2002). Program je pokazal pozitivne 
rezultate pri zmanjševanju verjetnosti ponovnega pojava depresije. 
 
Na osnovi MBCT so se razvili in se še vedno razvijajo številni čuječnostni pristopi za potrebe 
specifičnih skupin. V literaturi lahko zasledimo ugodne učinke čuječnostnih pristopov pri 
izboljševanju partnerskih odnosov, otrocih, starostnikih, delu učiteljev, zdravnikov in 
psihoterapevtov, v poslovnem okolju, pravni praksi in vrhunskem športu. Prav tako pa so 
nastali novi pristopi kot npr. čuječnostna realitetna terapija, čuječnostna umetnostna terapija 
in čuječnostna transakcijska analiza (povzeto po Černetič, 2011b). 
 
Precej razširjeni in poznani sta še terapija sprejemanja in predanosti (ang. acceptance and 
commitment therapy – kratica ACT) ter dialektična vedenjska terapija (ang. dialectical 
behavior therapy – kratica DBT). 
 
Shapiro in Carlson (2009) zapišeta, da začetniki MBSR in MBCT programov verjamejo, da 
morajo terapevti, ki izvajajo na čuječnosti osnovane terapije, sami redno (dnevno) prakticirati 
čuječnostno meditacijo. Smernice, ki jih predlaga Center za čuječnost, ki izobražuje učitelje 
za MBSR, vključujejo: 

− profesionalne izkušnje in diplomo s področja zdravstva, izobraževanja ali sociale, 
− vsakodnevno meditacijo ter vključevanje čuječnosti v vsakdanje življenje, 
− redno udeležbo na 5-10 dnevnih odmikih, ki potekajo v tišini in meditaciji pod 

vodstvom učitelja ter 
− izkušnjo vodenja vsaj 4 osemtedenskih programov čuječnosti. 

Poleg tega pa se pričakuje še lastno udeležbo na osemtedenskem programu čuječnosti, 
sedemdnevni odmik, kjer se udeleženci spoznajo s teoretičnimi osnovami in kurikulumom 
MBSR, udeležbo na daljših programih MBSR z izkušnjo sovodenja ter individualno 
supervizijo (Shapiro in Carlson, 2009). 

 

5 Učinki čuječnosti 

 
Brown in Ryan (2003) sta ugotovila, da se čuječnost kot lastnost posameznika povezuje s 
številnimi kazalniki dobrega počutja, med drugimi s samospoštovanjem, optimizmom, 
zadovoljstvom z življenjem, vitalnostjo, samoaktualizacijo ter avtonomijo in povezanostjo. 
Prav tako je povezana s »povečanim samopoznavanjem, ki je ključen element 
samoregulacije« (str. 843). Rezultati so pokazali povezanost čuječnosti z bolj avtonomnim 
vedenjem in dobrim počutjem (prav tam). 
 
Čuječnost kot samostojna oblika pomoči ali kot pomembna sestavina drugih programov je 
pokazala obetavne rezultate tudi na področju zlorabe substanc, pri kompulzivnemu 
prenajedanju, v psihoterapiji oseb s kompleksnimi problemi in psihoterapiji mejne osebnostne 
motnje. Poleg tega pa so ugodni učinki čuječnostnih pristopov opisani še za izboljševanje 
partnerskih odnosov, pri otrocih, starostnikih ter delu zdravnikov in učiteljev (povzeto po 
Černetič, 2005). 
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Študije so pokazale, da vadba čuječnosti pri zdravih posameznikih poveča pozitivna 
razpoloženja ter zmanjša negativna razpoloženja in neprilagojene misli in vedenje (Hölzel 
idr., 2011). 
 

6 Čuječnost kot pripomoček za terapevta 

 
Po mnenju Černetiča (2011a) lahko prakticiranje čuječnosti terapevtu koristi na številne 
načine. Čuječnost naj bi pripomogla k: 

− lažjemu zaznavanju terapevtsko pomembnih vsebin in trenutkov v psihoterapevtskem 
procesu, 

− vzpostavljanju in ohranjanju terapevtskega odnosa, 
− učinkovitejšemu upravljanju s kontratransferom, 
− zmanjševanju poklicnega stresa in preprečevanju izgorelosti, 
− strokovni in osebnostni rasti ter 
− lažjemu soočanju s svojimi lastnimi šibkimi točkami. 

 
Prav tako čuječnost terapevtu omogoča: 

− ohranjati stabilnost ob težavnih vsebinah in situacijah v terapiji ter 
− poglabljanje samospoznavanja. 

 
Vse navedene koristi se v določeni meri prenašajo tudi na kliente v smislu izboljšanja 
psihoterapevtskega procesa in izida. 
 
O koristih čuječnosti govori tudi Siegel (2010). Raziskave naj bi po njegovem mnenju kazale, 
da sta terapevtova prisotnost ter njegovo vzpostavljanje stika s klientom v terapiji 
najodločilnejša dejavnika, ki vplivata na klientov proces zdravljenja. Terapevt, ki je v stiku 
sam s sabo ter s klientom, naj bi bil odločilni dejavnik, ki vpliva na to, kako dobro se bo ta 
klient odzval na terapijo. Terapevt mora biti tudi predan, skrben in naklonjen klientu. 
 
Izvajanje čuječnostne meditacije prinaša terapevtom naslednje koristi: empatijo, sočutje, 
svetovalne veščine, zmanjšanje stresa in anksioznosti ter druge prednosti (Davis in Hayes, 
2011). 
 
Černetič (2011a) omenja dve eksperimentalni raziskavi, ki sta preučevali vpliv čuječnosti 
psihoterapevtov na rezultate njihovega terapevtskega dela s klienti. Tako naj bi čuječnostna 
meditacija psihoterapevtov pozitivno vplivala na potek in rezultate terapije, ki jo ti izvajajo s 
klienti (Grepmair idr., 2007, v Černetič, 2011a). Višja raven čuječnosti pa koristi tudi 
terapevtom samim, v smislu njihovega večjega psihičnega blagostanja in zadovoljstva z 
delom ter manjšega izgorevanja (Max in O' Donovan, 2007, v Černetič, 2011a). 
 

7 Telo v čuječnosti 

 
Pomembna značilnost čuječnosti je usmerjenost na telo. Gre za delo na telesnih občutjih ter 
izražanje in predelovanje čustev prek telesnih vaj oziroma strategij. Čuječnost pravzaprav 
temelji na lastnem raziskovanju telesnih občutij kot osnovi vsega psihičnega in 
psihopatološkega. Čuječnost ima telo v središču pozornosti. V naboru tehnik in metod so prav 
vse tesno povezane s telesno ravnijo (Škodlar in Srakar, 2015). 
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Čuječe zavedanje telesa lahko razvijamo na več načinov. Lahko se osredotočimo na dihanje 
(opazujemo vsak vdih in izdih), držo telesa in subtilne senzacije. 
 
Telo je osnova za prakticiranje zavedanja, saj je stalno prisotno v sedanjem trenutku »tukaj in 
zdaj« (Zarbock, Lynch, Ammann in Ringer, 2015). O pomenu telesa je pisal že Lowen 
(1988), ki pravi, »da se znanje spremeni v razumevanje šele tedaj, ko se združi z občutenjem« 
(str. 57). Z govorico telesa izražamo to, kar čutimo. Čustva so telesna dogajanja in so 
dobesedno gibanja ali premiki znotraj telesa. 
 

8 Mehanizmi čuječnosti 

Kako čuječnost deluje transformativno? 
 
Številni avtorji razlagajo, na kakšen način lahko čuječnost vodi do transformativnih 
sprememb in pozitivnih učinkov. 
 
Shapiro s sodelavci (2006) zagovarjajo teorijo, ki predpostavlja, da čuječnostna praksa vodi 
do spremembe v perspektivi. Za opis tega uporabijo izraz »repercepcija«. »Repercepcija« je 
»sposobnost nepristransko opazovati oziroma spremljati vsebino lastne zavesti« (Shapiro in 
Carlson, 2009, str. 94). »Repercepcija« je faktor, ki po njihovem mnenju pomembno prispeva 
k transformativnim učinkom čuječnosti. 
 
»Repercepcijo« razumejo kot metamehanizem delovanja, ki usmerja dodatne mehanizme, da 
prispevajo k spremembam in pozitivnim učinkom čuječnosti. Izpostavijo štiri dodatne 
mehanizme: samouravnavanje; razjasnitev vrednot; kognitivna, čustvena in vedenjska 
prožnost ter izpostavitev (Shapiro idr., 2006). 
 
Mehanizme delovanja čuječnosti opisujejo tudi drugi avtorji. Opredelitev čuječnosti, kot jo 
prikažejo Hölzel s sodelavci (2011), vključuje še komponento zavedanje telesa. Opisali so 
štiri mehanizme, preko katerih čuječnost deluje. To so: regulacija pozornosti, zavedanje 
telesa, regulacija čustev ter sprememba perspektive do sebe. 
 
V nadaljevanju opišem mehanizme delovanja čuječnosti. 
 

8.1 »Repercepcija« 

»Repercepcijo« (sprememba perspektive), ki jo Shapiro in sodelavci (2006, str. 383) opisujejo 
kot »bistvo sprememb, ki so posledica čuječnostne prakse«, lahko razumemo kot 
metamehanizem ter kot razvojni proces. 
 
»Repercepcija« kot metamehanizem 
»Preko procesa čuječnosti posameznik postane sposoben ne-identificirati se z vsebino lastne 
zavesti (lastnih misli, čustev, vrednostnih sodb) ter pogledati na trenutno doživljanje z večjo 
jasnostjo in objektivnostjo« (Shapiro in Carlson, 2009, str. 94). Posameznik se tako ne 
identificira z dramatično zgodbo ali obremenjujočo izkušnjo, ampak je sposoben opazovanja 
in spremljanja te zgodbe, izkušnje iz zunanje perspektive. Prakticiranje čuječnosti spodbuja 
spremembo perspektive. 
Preko čuječnosti posameznik razvija sposobnost za objektivnost v odnosu do zunanje ali 
notranje izkušnje. Deikman (1982) to imenuje »opazujoči jaz«. Sprememba perspektive nam 
omogoča, da se ne identificiramo z mislimi, čustvi ter telesnimi senzacijami, ampak jih 
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opazujemo take, kot so, ločene od nas samih. Zgodbe, s katerimi se posameznik močno 
identificira (kdo smo, kaj imamo radi, mnenja o drugih …), lahko postanejo samo zgodbe. 
Gre za globoko spremembo v odnosu do lastnih misli in čustev. Posameznik razvije večjo 
objektivnost, jasnost ter dopuščanje doživljanja. 
 
Čuječnost zmanjšuje pretirano identifikacijo posameznika z njegovimi mislimi, kar vodi v 
spoznanje, da je posamezna misel le misel in ne osebna direktiva, ki ji mora slediti. Podobno 
je tudi z emocijami. Čuječe opazovanje emocij omogoča posamezniku postopno spoznanje, da 
je emocija njegovo lastno občutje, ki se nahaja znotraj njega in se pojavlja v različnih 
transformacijah (Černetič, 2005). Čuječ posameznik ima večjo zmožnost videti povezave med 
mislimi, čustvi in akcijami ter lažje prepozna pomene in vzroke svojega doživljanja in 
vedenja. V tem smislu je po mnenju Černetiča (2011b) »čuječnost pomembno povezana z 
osebnostnim razvojem posameznika, saj doprinaša k razvoju modrosti ter empatije do sebe in 
drugih« (str. 112). 
 
»Repercepcija« kot razvojni proces 
»Repercepcija« je opisana tudi kot sprememba v zavedanju, kjer tisto, kar je bil prej 
»subjekt«, postane »objekt«. Prakticiranje čuječnosti je nadaljevanje naravnega razvoja. 
Shapiro in sodelavci (2006) menijo, da prakticiranje čuječnosti nadaljuje in pospešuje 
posameznikov naravni razvoj, pri čemer posameznik pridobiva vedno večjo zmogljivost za 
objektivnost do svojega notranjega doživljanja. 
 

8.2 Dodatni mehanizmi 

Sprememba perspektive lahko vodi do dodatnih mehanizmov, ki prispevajo k pozitivnim 
rezultatom čuječnosti. 
 

8.2.1 Samouravnavanje 

»Samouravnavanje je proces, kjer sistem ohranja ravnovesje v delovanju ter prilagodljivost na 
spremembe« (Shapiro idr., 2006, str. 380). Preko procesa »repercepcije« se posameznik lahko 
udeleži doživljanja vsak trenutek. Posameznik pridobi dostop do več podatkov, tudi tistih, ki 
so bili prej preveč neprijetni za preučevanje. S tem se izogne neravnovesju. »Repercepcija« 
tudi prekinja avtomatske, neprilagojene navade. Posameznik postane manj odvisen od čustev 
in misli, ki se pojavijo. Manj pogosto se odzove na dražljaj z avtomatskim, običajnim 
odzivom. 
 
»Repercepcija« omogoča posamezniku, da stopi nazaj, da npr. določeno čustveno stanje 
(anksioznost) samo opazuje kot preprosto čustveno stanje, ki se je pojavilo in bo s časom 
izginilo. Zavedanje minljivosti vseh duševnih pojavov omogoča večjo stopnjo tolerance do 
neprijetnih notranjih stanj. Posameznik preko razvijanja sposobnosti, da stopi nazaj in samo 
spremlja čustvena stanja, povečuje svobodo glede odziva ter učinkovito spreminja avtomatske 
vedenjske vzorce, odzive. Posameznik je sposoben »udeležiti se čustva ter izbrati odziv, ki 
mu prinaša boljše zdravje in dobro počutje« (Shapiro idr., 2006, str. 380). »Preko zavestnega 
(namera) usmerjanja zavedanja (pozornost) in sprejemanja (odnos) doživljanja v sedanjem 
trenutku, je posameznik usposobljen za uporabo široke palete veščin« (str. 380). Shapiro in 
sodelavci (prav tam) menijo, da namerno negovanje nepresojajoče pozornosti vodi v 
povezanost, ki omogoča samouravnavanje. Samouravnavanje pa vidijo kot bistven 
mehanizem, s katerim pomoč s čuječnostjo dosega spremembe na področju telesnega in 
duševnega zdravja. 
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Brown in Ryan (2003) v svoji raziskavi navajata, da posamezniki, ki so izkazovali višjo 
stopnjo čuječnosti poročajo o večjem samouravnavanju čustev in vedenja. 
 

8.2.2 Razjasnitev vrednot 

Sprememba perspektive posamezniku pomaga prepoznati tisto, kar je zanj res pomembno in 
kaj zares ceni. Pogosto so vrednote posameznika pogojene z družino, kulturo in družbo, tako, 
da je včasih težko prepoznati, katere vrednote so res pomembne v kontekstu 
posameznikovega življenja. Kadar ima posameznik možnost, da se loči od vrednot in jih samo 
opazuje z objektivnostjo, ima priložnost, da izbere prave vrednote zase (Shapiro idr., 2006). 
 
Odprto, namerno zavedanje pomaga posamezniku izbrati vedenje, ki je skladno z njegovimi 
potrebami, interesi in vrednotami. V raziskavi (Brown in Ryan, 2003) je bilo ugotovljeno, da 
posamezniki, ki so izkazovali višjo stopnjo čuječnosti, ravnajo bolj skladno s svojimi 
resničnimi vrednotami in interesi. 
 

8.2.3 Kognitivna, čustvena in vedenjska prožnost 

Sprememba perspektive posamezniku omogoča bolj prilagojeno in prilagodljivo odzivanje na 
okolje, ki ni togo in podvrženo običajnim vzorcem reagiranja. Če je posameznik sposoben 
videti situacijo in svoja notranja doživljanja v sedanjem trenutku z večjo jasnostjo, potem se 
bo lahko odzval z večjo svobodo izbire (in ne na običajen ustaljen način). »Repercepcija« 
tako omogoča ustrezen odziv, namesto kognitivnega, čustvenega in vedenjskega odziva, ki je 
pogojen s preteklimi izkušnjami in navadami. »Repercepcija« »omogoča razvoj zmožnosti za 
opazovanje lastnih, stalno se spreminjajočih notranjih izkušenj, s čimer bolj jasno vidimo 
lastno miselno-čustveno vsebino. To pa spodbuja večjo kognitivno-vedenjsko fleksibilnost in 
manj avtomatičnosti reagiranja« (Shapiro idr., 2006, str. 381). 
 

8.2.4 Izpostavitev 

Sprememba perspektive kot zmožnost posameznika, da samo opazuje svoje doživljanje, 
omogoča posamezniku, da izkusi tudi zelo močna čustva z večjo objektivnostjo in manjšo 
odzivnostjo. Ta zmožnost mu omogoča tudi, da se močnim čustvom ne izogne ali da jih ne 
zanika, kadar jih doživlja. S to izpostavitvijo se posameznik uči, da čustva, misli ali telesne 
senzacije niso tako zastrašujoče (Shapiro idr., 2006). S čuječo naravnanostjo do negativnih 
čustvenih stanj se posameznik nauči, da se jim ni potrebno izogibati ter da sčasoma minejo 
(Segal idr., 2002). 
 

8.2.5 Zavedanje telesa 

Zavedanje telesa lahko razumemo kot »sposobnost zaznavanja subtilnih telesnih senzacij« 
(Mehling idr., 2009, v Hölzel idr., 2011). V čuječnostni praksi je pozornost običajno 
usmerjena na notranje doživljanje – senzorično doživljanje dihanja, doživljanje čustev ter 
telesnih senzacij. Povečano zavedanje telesnega odziva na čustveni dražljaj lahko vodi do 
večjega zavedanja posameznikovih čustev, ki je predpogoj za regulacijo teh čustev. Pri 
zdravljenju psiholoških motenj ima pomoč posamezniku, da poveča zavedanje telesa, 
pomembno vlogo (prav tam). 
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II  DEL: SUPERVIZIJA 

 

1 Definicija 

 
Evropsko združenje za supervizijo (ANSE) definira supervizijo »kot prostor in čas, ki je 
namenjen refleksiji strokovnega delovanja v kompleksnih situacijah« (Ajduković idr., 2015a, 
str. 52). Osnovna naloga je razvoj posameznikov, skupin in organizacij. Supervizija izboljšuje 
poklicno življenje posameznikov in skupin z upoštevanjem njihove vloge v institucionalnem 
okviru ter se osredotoča na zagotavljanje kakovostne komunikacije in sodelovanja v različnih 
delovnih okoljih. Poleg tega nudi podporo za refleksijo in sprejemanje drugačnih rešitev v 
zahtevnih delovnih situacijah in konfliktih ter podpira proces sprememb in iskanje inovativnih 
rešitev, predvsem pa deluje podporno pri preprečevanju mobinga in izgorelosti (prav tam). 
 
Kadushin (1985) supervizijo definira kot proces. Supervizor namerno in zavestno izbira 
določene dejavnosti, preko katerih se uresničujejo funkcije in cilji supervizije. 
 

2 Supervizijski odnos 

 
»Proces supervizije se uresničuje preko odnosa« (Kadushin, 1985, str. 23), v katerega sta 
vključena vsaj dva posameznika. Njuna medosebna interakcija je pomemben vidik 
supervizije. Supervizor in supervizant4 oziroma supervizanti predstavljajo družbeni sistem, ki 
je v svoji najboljši luči demokratičen, vzajemen, spoštljiv in odprt (prav tam). 
 
Za uspešno supervizijo je »osrednjega pomena kakovost odnosa med supervizorjem in 
supervizantom5« (Žorga, 2006b, str. 181). Struktura in značaj odnosa vplivata na vse druge 
prvine supervizije; tudi na supervizijski proces. 
 
Žorga (2006b) zapiše, da se določenih stvari lahko naučimo le v osebnih situacijah, ko smo z 
nekom v osebnem odnosu. Zato supervizor deluje preko odnosa, medtem, ko se supervizant v 
tem odnosu uči. Od kvalitete odnosa je odvisno, koliko in kaj se bo supervizant naučil. 
 
Učenje v superviziji najbolje poteka takrat, ko je odnos pozitiven, ko se supervizor in 
supervizant sprejemata in sta sproščena drug z drugim. Ni dovolj, da je supervizant motiviran 
za učenje vsebine, ki jo potrebuje, biti mora tudi motiviran in pripravljen učiti se od 
supervizorja. Če supervizant ne spoštuje in ne mara supervizorja, bo težko sprejel ponujeno 
vsebino. Pozitiven odnos je most, preko katerega učna vsebina poteka od supervizorja k 
supervizantu, če je pa odnos negativen, je komunikacija onemogočena. Supervizijski odnos je 
intenzivna, intimna in zelo osebna situacija, ki ima precejšen čustven naboj. Zanj je značilno, 
tako kot za vse pomembne medosebne odnose, da prihaja do transferja, ambivalence in 
odporov, vanj se vnašajo ostanki preteklih konfliktov ter lahko povzroča tudi napetosti 
(Kadushin, 1985). O tem, da ima kakovost odnosa med supervizorjem in supervizantom 

                                                 
4 Uporabljam izraz supervizant – za uporabnika, klienta v supervizijskem procesu. Supervizant oziroma 
supervizanti (če jih je več) so opredeljeni kot uporabniki supervizije. Supervizant s sodelovanjem v superviziji 
prevzame del odgovornosti za sodelovanje, proces razvoja in učenja ter transformacijo (preoblikovanje) 
vpogleda v lastno profesionalno situacijo (Ajduković idr., 2015a). Supervizor pa je odgovoren za oblikovanje 
realnega prostora, ki podpira supervizante pri uresničevanju njihovih ciljev (prav tam). 
5 Žorga (2006b) uporablja izraz strokovni delavec.  
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pomembno vlogo, piše tudi Scaife (2001), ki pravi, da je najbolj pomemben faktor za uspeh 
supervizije zanimanje ter osebna zavzetost supervizorja do procesa in supervizantov. 
Pomemben je zaupljiv odnos ter varna čustvena klima. 
 
K vzpostavitvi odnosa, ki bo omogočal uspešen supervizijski proces, lahko veliko pripomore 
supervizor s svojimi lastnostmi in kompetencami. Osebne kvalitete dobrega supervizorja so 
podobne kvalitetam dobrega psihoterapevta, le da jih drugače uporablja. Od osebnih kvalitet, 
ki naj bi jih imel supervizor, avtorji najpogosteje navajajo empatijo, razumevanje, 
brezpogojno pozitivno naravnanost, kongruentnost, pristnost, toplino, samorazkrivanje, 
fleksibilnost, skrbnost, pozornost, zavzetost, radovednost in odprtost (povzeto po Hawkins in 
Shohet, 1992). 
 

3 Funkcije supervizije 

 
Kadushin (1985) govori o treh funkcijah supervizije. Vodstvena (administrativna) funkcija 
supervizije zagotavlja model učinkovitega strokovnega delavca, edukativna funkcija 
zagotavlja model kompetentnega delavca, podporna funkcija supervizije pa zagotavlja model 
sočutnega in razumevajočega delavca. Vse tri funkcije so potrebne, če želimo doseči končni 
cilj supervizije. Funkcije so medsebojno dopolnjujoče, vendar imajo različne cilje. Glavni cilj 
v administrativni superviziji je povezan s pravilno, učinkovito in ustrezno implementacijo 
politik in usmeritev – cilj je zagotoviti spoštovanje politik in usmeritev. Cilj edukativne 
supervizije je zmanjšati nevednost in nadgraditi znanje. Podporna supervizija pa je namenjena 
izboljšanju morale ter zadovoljstva na delovnem mestu. 
 
Vse tri funkcije se medsebojno prepletajo. Kateri od elementov je bolj poudarjen, je odvisno 
od vsakokratnega konteksta, v katerem se supervizija odvija, ter problematike, ki jo 
supervizant predeluje. Temeljna odločitev o tem, kateri element bo prevladoval, naj bi bila 
sprejeta in opredeljena že na začetku supervizijskega procesa. Usmerjenost procesa in 
razmerje med funkcijami je odvisno tudi od vsakokratnih ciljev, ki si jih udeleženci postavijo 
ob začetku supervizije in so odvisni od njihovih konkretnih potreb (Kobolt in Žorga, 2006b). 
 

3.1 Administrativna vloga 

Administrativna funkcija supervizije zagotavlja nadzor kvalitete dela z ljudmi. V ospredju je 
nadziranje, usmerjanje ter vrednotenje dela posameznikov v okviru določene organizacije. 
 

3.2 Edukativna vloga 

Edukativna funkcija supervizije spodbuja razvoj večjega samozavedanja in samorazumevanja 
strokovnega delavca kot strokovnjaka na določenem področju (Kadushin, 1985). 
 
Preko refleksije poklicnega delovanja ter s pomočjo osvetljevanja in proučevanja njegovega 
dela s klienti, supervizor pomaga supervizantu spreminjati ter izboljševati praktično ravnanje. 
Edukativna funkcija je usmerjena predvsem v analizo profesionalnega dela, odnosa s 
klientom, strokovnjakovih reakcij v zvezi s klientom ter vrednot in stališč strokovnjaka. 
Pomeni vztrajanje na profesionalnem nivoju z zviševanjem strokovnih spretnosti in znanj ter 
pomoč pri ozaveščanju osebnih karakteristik strokovnega delavca, značilnosti njegovih akcij 
in reakcij (Kobolt in Žorga, 2006b). 
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Kadushin (1985) opisuje didaktično, na naloge usmerjeno edukativno supervizijo, kjer je v 
ospredju razvoj supervizantovih profesionalnih veščin. Poudarek je na supervizantovem 
razmišljanju. Supervizor ima odgovornost za učenje, fokus je na vsebini, na tem, kako 
supervizant opravlja svoje strokovno delo s klienti. Poleg tega pa opisuje še izkustveno-
eksistencialno, na supervizanta usmerjeno edukativno supervizijo. Poudarek je na 
supervizantovih čustvih, fokus supervizije je na načinu, kako strokovni delavec opravlja svoje 
delo, in naravi njegovega odnosa do klientov. Supervizija skrbi za razvoj supervizantovega 
samorazumevanja, samozavedanja in emocionalnega napredka. Odgovornost za učenje je na 
supervizantu. 
Izkustveno-eksistencialno orientirana edukativna supervizija vključuje vzpostavitev odnosa in 
interakcije s supervizantom, ki je podobna odnosu, ki ga ima strokovni delavec do klienta. 
Fokus medosebnega delovanja je supervizant, vsebina za diskusijo so supervizantova čustva, 
ki jih ima glede gradiva, njegove reakcije in čustva, ki jih občuti do klienta, ter njegova 
zaznavanja, kako se klient odziva nanj. Supervizor se na supervizantova čustva odzove z 
reflektiranjem, pojasnjevanjem in interpretiranjem. Dajanjem predlogov, nasvetov in 
komentarjev, ki bi lahko vplivali na supervizantovo obnašanje, se izogiba. Cilj je pomagati 
supervizantu, da najde svojo držo preko raziskovanja svojih lastnih izkušenj. 
 

3.3 Podporna vloga 

Podporna funkcija se nanaša na »ozaveščanje čustev, ki so se pojavila ob delu s klientom – 
bodisi zaradi doživljanja njegove situacije ali pa kot reakcija nanjo« (Kobolt in Žorga, 2006b, 
str. 156). Čustva so sestavni element nekega delovanja, zato je podporna vloga čustvenim 
procesom zelo pomemben element, mogoče celo osnovni element podpore v supervizijskem 
procesu. Funkcija pozitivnega čustva je v približevanju določenemu dogajanju, ki je vzbudilo 
posamezno čustvo, funkcija negativnih čustev pa je v izogibanju dogajanja (Smrtnik Vitulić, 
2007). Ozaveščanje čustev je potrebno zato, ker ozaveščanje čustev preprečuje odzivanje na 
fiksno predstavo o dogodkih pod vplivom emocij in prezgodnje interpretacije. Če na ta čustva 
nismo dovolj pozorni, se nam lahko zgodi, da nas preplavijo in se začnemo pretirano 
identificirati s klientom ali pa se ga začnemo izogibati (Kobolt in Žorga, 2006b). 
»Ena od glavnih nalog supervizorja je, da zagotovi čustveno podporo delavcu. Supervizija ga 
mora spodbujati, okrepiti ter stimulirati, prav tako pa tudi sprostiti in pomiriti« (Bloom in 
Herman, 1958, v Kadushin, 1985, str. 229). Supervizor poskuša pomiriti tesnobo, zmanjšati 
občutke krivde, povečati gotovost in prepričanje, olajšati nezadovoljstvo, okrepiti samozavest, 
negovati in povečati sposobnost posameznika za prilagoditev, lajšati psihično bolečino, 
obnoviti čustveno ravnovesje, skrbi za udobje, okrepitev in osvežitev (prav tam). To so 
podporni terapevtski vidiki supervizije, ki ne povzročajo negotovosti. Ne moremo pa jih 
enačiti z nelagodjem, ki se nanaša na terapevtski vidik razvoja supervizantovega 
samozavedanja. 
 
Cilj podporne vloge supervizije po Kadushinu (1985) je dobro psihično počutje. Je »stanje 
popolnega čustvenega zdravja, največ, kar posameznik lahko doseže« (str. 230). V tem smislu 
supervizor pri izvajanju nalog podporne vloge supervizije ne skrbi samo za olajšanje in 
obnavljanje, ampak tudi za inspiracijo, animacijo in navdušenje. Supervizor »motivira k 
odličnosti« (str. 231). Strokovnemu delavcu pomaga razviti občutke in naravnanost, ki 
prispeva k razvoju njihovih najboljših prizadevanj, in ne samo zaščito pred 
nekompetentnostjo. Supervizor, ki skrbi za podporno vlogo supervizije, poskuša zagotoviti 
strokovnim delavcem možnost, da izkusijo uspeh in dosežke pri opravljanju strokovnih nalog, 
in zagotavlja povečano zmožnost za samostojno delovanje (prav tam). 
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O podporni vlogi supervizije govori Eiseltova (2009), ki pravi, da lahko pojem podpora v 
povezavi z vlogo supervizije razumemo na tri načine: 

1) pomaga, nudi oporo – dela nekomu nekaj manj prijetno, manj hudo, mu olajšuje 
težave, trpljenje, mu pomaga iz neugodnega položaja ali stanja (npr. stresa, stiske). 
Pri opredelitvi problema se v superviziji lahko zazna stisko ali katero drugo 
obremenjujoče psihično stanje supervizanta. Da mu zagotovimo občutek varnosti, 
je pomembno, da se zaveda, da so njegova čustva sprejeta in upoštevana. V tem 
primeru gre torej za podporo supervizantovemu čustvenemu stanju. 

2) Omogoča določeno dejanje. Supervizija je proces, v katerem se posamezniku 
omogoči in pomaga, da razmišlja (reflektira, evalvira, analizira, sintetizira) in s 
tem prihaja od novih uvidov. Supervizor ne razmišlja namesto supervizanta, 
ampak mu pomaga razmišljati, ne išče alternativne rešitve, ampak pomaga, da jih 
supervizant išče sam. 

3) Dejavnost lajša, dela manj naporno. Supervizija poteka strukturirano, ciljno 
usmerjeno, podpora pa pripomore k temu, da se posameznik počuti varno in se 
tako lažje uči. 

 
Kobolt in Žorga (2006b) pravita, da podporna ali restorativna funkcija supervizije »omogoča 
superviziranemu evalvacijo tako kognitivnega kot emotivnega odzivanja na poklicne 
probleme. Omogoča vzpostavljanje distance in takšen pogled na obravnavano situacijo, ki 
obsega analizo profesionalnih odnosov ter presojanje lastnih strokovnih postopkov (t. i. 
pogled od zgoraj)« (str. 156). 
 

4 Razvojni pristop k superviziji 

 
Razvojni pristop k superviziji izhaja iz predpostavke, da prihaja v procesu supervizije tako do 
rasti supervizanta kot tudi supervizorja. Razvija pa se tudi odnos med njima (Žorga, 2010). 
Vsaka stopnja take rasti zahteva spremembo supervizorjevega pristopa k supervizantu in 
spremembo odnosa med njima, kot odgovor na spreminjajoče se potrebe supervizantov na 
posamezni stopnji razvoja (Kadushin, 1985). 
 
Po Kadushinu (1985) supervizanti na začetku od supervizorja potrebujejo jasna navodila ter 
visoko stopnjo strukture in podpore. Orientirani so na metode ter tehnike s posebno skrbjo za 
razvijanje spretnosti. Poudarek je na preučevanju odnosa med supervizantom in klientom. 
Supervizant še nima jasno oblikovane profesionalne identitete. Supervizor je direktiven v 
podpornem in varnem okolju. Na naslednjih stopnjah razvoja je odnos med supervizorjem in 
supervizantom manj strukturiran in manj formalen. Pozornost je usmerjena na odnos med 
supervizantom in supervizorjem. Prioriteto ima osebna in profesionalna rast. Okrepljen je 
občutek strokovne kompetentnosti in poklicne identitete, zato je supervizant bolj pripravljen 
kritično pregledovati svoje delo in sprejemati povratne informacije o sebi. Supervizorjeva 
vloga je bolj svetovalna. 
 
Kadushin (1985) povzame, da supervizant napreduje od didaktično-poučevalnega odnosa, kjer 
je poudarek na pridobivanju spretnosti, k bolj neformalnemu odnosu z večjim poudarkom na 
kritičnih pričakovanjih in osebnostno-profesionalnem razvoju. Osebnostni razvoj je edinstven 
vidik supervizije in Kadushin (prav tam) pravi, da je celo supervizorjeva odgovornost, da »uči 
strokovne delavce o sebi« (str. 172), prav tako, kot uči o drugih področjih supervizije. 
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Kot se razvijata supervizijski odnos in raven zavedanja supervizantov, pa se spreminja tudi 
razvoj supervizorja, preko opaznih in napovedljivih stopenj, od katerih ima vsaka svoje 
značilne teme in naloge. Žorga (2010) opisuje štiri razvojne stopnje, skozi katere prehaja 
supervizor v procesu svojega profesionalnega razvoja. 
 
Prva stopnja označuje prehod iz vloge supervizanta v vlogo supervizorja. Supervizor je 
negotov in kritičen do svoje nove vloge ter težko prenaša nejasne situacije. Zelo je usmerjen 
nase in na svoj način delovanja, predvsem na tehnike in metode, ki jih uporablja. Supervizor 
na tej stopnji se še ne zaveda kompleksnosti supervizije in vseh dejavnikov, ki vplivajo na 
njeno strukturiranje in izvajanje. Ni sposoben usmeriti svoje pozornosti na proces, ima težave 
z vživljanjem v supervizanta in z razumevanjem njegovega zornega kota. 
 
Ko začne supervizor globlje spoznavati in razumevati supervizijo in lastno vlogo v njej, 
preide na drugo stopnjo v razvoju supervizorja. V svoji vlogi postaja bolj samozavesten, večja 
je njegova strpnost do nejasnih situacij v superviziji. Sposoben se je osredotočiti na 
supervizanta, njegove spretnosti in potrebe ter mu prilagoditi način vodenja supervizije. 
Vedno bolj se zaveda tudi procesa supervizije, vendar tega še ne zna uporabljati. 
 
Na tretji stopnji se pojavi trajnejša notranja motivacija za izvajanje supervizije. Supervizor je 
usmerjen na učni proces supervizanta in na njegovo napredovanje, pri čemer že upošteva 
supervizijski proces kot pomemben dejavnik supervizije. Sposoben je usklajevati 
supervizantove potrebe z lastnimi potrebami in zahtevami dela. Bolj je samozavesten in bolj 
zaupa v lastne supervizijske zmožnosti. 
 
Na četrti stopnji razvoja supervizor doseže stopnjo »mojstrstva«. Sposoben je upravljati 
procesne prvine v superviziji in zna sprejemati lastne napake. Supervizor zna delati enako 
dobro s supervizanti na različnih stopnjah njihovega razvoja. Znanje in izkušnje ima 
integrirane v jasen in uporaben stil dela. Supervizantom omogoča samostojnost, varnost in 
podporo pri učenju. 
 
V procesu supervizije supervizor opravlja številne vloge. Hawkins in Shohet (1992) 
izpostavita tri vloge. Supervizor je lahko svetovalec, ki daje podporo, učitelj, ki pomaga 
supervizantu k učenju in razvoju, pa tudi vodja, ki je odgovoren za supervizante, njihov odnos 
do klientov ter do institucije, znotraj katere delujeta oba. 
 
Po mnenju Žorge (2010) je odlika dobrega supervizorja sposobnost, da prehaja iz ene vloge v 
drugo. Supervizor svojo vlogo in stil dela prilagaja danemu trenutku in razvojnim potrebam 
supervizanta. Lahko je mentor, vodja, izpraševalec, »ogledalo«, poslušalec, razbremenjevalec, 
spodbujevalec, opora itd. 
 

5 Profesionalni in osebni razvoj 

 
Supervizija omogoča strokovnemu delavcu ne le profesionalno, temveč tudi osebnostno rast. 
 
Razvoj strokovnega delavca je odvisen tudi od stopnje njegove profesionalizacije. S stopnjo 
profesionalnega razvoja se povečuje njegovo samozavedanje, zato se vse bolj sprašuje tudi o 
tem, katere so njegove slepe pege in kako njegove osebnostne značilnosti vplivajo na 
dogajanje in strokovne delavce (Žorga, 2002). 
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Zato je po Žorgi (2006a) razumljivo, da je strokovni delavec s svojimi stališči, z občutki in 
obnašanjem predmet supervizije. Strokovni delavci na področju dela z ljudmi se večkrat 
znajdejo v položaju, v katerem je mogoče več različnih intervencij. Končna presoja o 
ravnanju je pogosto bolj kot strokovnemu znanju prepuščena osebni etiki ter naravnanosti 
strokovnega delavca. Od strokovnega delavca se pričakuje, da rešuje kompleksne probleme, 
pri tem se strokovni, osebni in odnosni vidiki med seboj prepletajo. Na ravnanje strokovnega 
delavca vplivajo stališča, vrednote, temperament ter način, na katerega vstopa v poklicne 
odnose. 
 
V poklicih, kjer je odnos bistvena delovna prvina, nikoli ne dosežemo stanja nespremenljive 
poklicne suverenosti, saj se pomembne značilnosti delovnega konteksta sproti spreminjajo. 
Tudi najpomembnejši rezultati supervizijskega dela se nanašajo na osebnostno rast in razvoj. 
O tem govori Žorga (1997, v Kobolt in Žorga, 2006a), ki je analizirala evalvacijska poročila 
udeležencev supervizije. Strokovni delavci so navedli, da jim je supervizija pomagala do 
nekaterih globljih uvidov v načine lastnega mišljenja, odločanja in delovanja. Nekateri so 
navedli, da so se naučili bolje prepoznavati in prisluhniti svojim čustvom. S tem, da so začeli 
izražati svoja čustva in misli bolj jasno in ustrezno, so izboljšali tudi svojo komunikacijo. 
Poleg tega so začeli bolje skrbeti za svoje zdravje in dobro počutje. 
 
Walter in Marks (1981, v Žorga, 2006a) sta opisala osebnostno rast kot stranski proizvod 
supervizije. Gre za proces, ki poteka vzporedno s strokovnim razvojem in je usmerjen na 
povečano razumevanje različnih vidikov posameznikovega življenja, kakor tudi na 
sposobnost upravljanja samega sebe. 
 
Scaife (2001) označuje osebni in profesionalni razvoj kot proces, v katerem se osebne 
kvalitete posameznika (kot so smisel za humor, asertivnost, toplina), vrednote in prepričanja, 
emocije, način življenja in vstopanja v odnose preoblikujejo na način, preko katerega 
doseganje osebne rasti sovpada s profesionalnim razvojem. 
 
Za empatično delo z drugimi ljudmi je zavedanje samega sebe ter vpogled v lastna čustva in 
vedenje potreba vsakega strokovnjaka (Middleman and Rhodes, 1985, v Scaife, 2001). 
 
Osebni in profesionalni razvoj je nedokončan proces učenja o sebi ter o sebi v odnosih z 
drugimi (Scaife, 2001). Način, kako posameznik opravlja svoje delo, izraža njegovo osebnost. 
Kadar posameznik postavi sebe v središče poklicnega delovanja, se lažje sooča s svojimi 
prednostmi in pomanjkljivostmi. Cilj osebnega in profesionalnega razvoja je po Scaife (2001) 
razviti sposobnost aktivnega poslušanja in istočasno refleksije o tem, kaj se v procesu dogaja. 
 
Scaife (2001) opisuje tri vidike, ki so pomembni pri osebnem in profesionalnem razvoju 
strokovnega delavca, in sicer: 
 

1) priznavanje vpliva čustev na delo 
Supervizor naj bi do strokovnega delavca čutil toplino in empatijo, včasih pa se zgodi, da 
strokovni delavec v supervizorju prebudi občutke jeze, dolgočasja ali sovraštva. Pomembno 
je, da supervizor v takem primeru pravilno ovrednoti svoja čustva in občutke in jih uporabi za 
izboljšanje svojega dela. 
Supervizija omogoča strokovnim delavcem, da zavzamejo distanco do primera, gradiva in 
osmislijo svoje profesionalne odnose. Le-ti pa v veliki meri odražajo tudi njegove osebne 
odnose in zgodnje odnose s starši. Tako se fokus dela premakne od konkretnega odnosa med 
strokovnim delavcem in supervizorjem na naravo odnosa med njim in njegovimi starši. Po 
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Scaife je naloga supervizije tudi to, da lahko strokovni delavec prinese svoj strah in duševno 
bolečino kot gradivo na supervizijo, saj ta čustva v veliki meri vplivajo na njegovo 
profesionalno delo. Ne gre samo za to, da profesionalno delo vzbudi negativne emocije, ki so 
lahko ovira pri opravljanju profesionalnega dela. Izogibanje tem čustvom samo še okrepi 
njihov vpliv. Primeren cilj supervizije je po Goffmanu (1968, v Scaife, 2001) dati pozornost 
tem čustvom in delati na tem, kako z njimi ravnati v smislu doseganja profesionalnega 
razvoja. 
 

2) zavedanje vpliva dogodkov iz osebnega življenja na delo 
V vsakdanjem življenju smo izpostavljeni številnim spremembam in dogodkom, ki vplivajo 
na našo osebnost. Sem spadajo pomembni dogodki, kot so poroka, rojstvo otroka, izguba, 
zdravje, selitev itd. Vsak od teh dogodkov prinese določeno spremembo, ki jo posameznik 
nosi s seboj tudi na profesionalno področje. Posameznik lahko občuti jezo, žalost, ponos itd. 
Ta čustva posameznik nosi s seboj tudi na delo in vplivajo na način, kako ga opravlja. 
Raziskovanje tega na superviziji posamezniku pomaga, da identificira, kako te izkušnje, 
spremembe, pomagajo ali ovirajo njegovo profesionalno delo. Ni mišljeno, da bi supervizor 
posegal in vstopal na področje osebnega življenja. Gre za to, da ima strokovni delavec 
dovoljenje, da prinese na supervizijo čustveno obarvane dogodke, kljub temu da fokus 
supervizije ni na teh dogodkih, ampak na učinkih teh dogodkov na profesionalno delo 
strokovnih delavcev. 
 

3) zavedanje vpliva osebne zgodovine delavca, vrednot, prepričanj in karakterja na 
delo 

Osebne lastnosti, življenjske izkušnje in emocije strokovnega delavca so del njegove 
identitete, ki vplivajo (bodisi pozitivno bodisi negativno) na njegovo profesionalnost. Naloga 
supervizije je pomagati identificirati oboje, tako prednosti kot ovire, ki iz tega izhajajo. 
Posameznikova osebnost in njegovo vedenje pomembno vplivata na to, kar se zgodi v odnosu 
do klienta. Zato so supervizantova osebnost, odnos, občutki in vedenje neizogibni del 
supervizije (Kadushin, 1985). Namen je razviti večjo mero samozavedanja strokovnega 
delavca. Z večjim samozavedanjem lahko strokovni delavec namerno in zavestno izbira 
delovanje v odnosu tako, da je le-ta optimalen za klienta. Sposobnost zaznati vedenje čim bolj 
objektivno, sprejemati lastna čustva brez krivde, zadrege ali neprijetnosti je predpogoj za 
strokovno delovanje v procesih pomoči. Da lahko upravljamo s čustvi kreativno in domiselno, 
moramo imeti razvito precejšnjo mero samozavedanja. Razvijanje večjega samozavedanja je 
po Kadushinu (1985) potrebno tudi zato, ker strokovni pomisleki in dileme vplivajo tudi na 
osebnost posameznika. Gre za precejšnje prepletanje med delom in osebnim življenjem 
posameznika. 
 
Po Van Kesslu (1997) je končni cilj supervizije izoblikovan profesionalni jaz oziroma 
profesionalna osebnost. Profesionalna osebnost je strokovnjak, ki se »zaveda: 

− svojih zmožnosti in meja tako, da izbira cilje skladno z lastno zmogljivostjo, 
− svojih čustev in želja in z njimi ustrezno ravna, 
− svojih vrednot in norm in njihovega vpliva na njegovo ravnanje« (str. 33). 

 
Avtor predstavi model dvodimenzionalne integracije. Prva dimenzija (strokovna razsežnost) 
so profesionalne zahteve, ki so potrebne za opravljanje določenega poklica, funkcije. Druga 
dimenzija (osebna razsežnost) pa so dispozicije in veščine posameznika. Proces 
dvodimenzionalne integracije je potrebno razumeti kot stalen vseživljenjski proces. Van 
Kessel za predstavitev dvodimenzionalne integracije uporabi kalejdoskopski model. 
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Slika 2: Kalejdoskopski model vidikov integracije (Van Kessel, 1997) 

Dimenzije kalejdoskopa so med seboj povezane in prepletene. Osebnostna rast in 
profesionalni razvoj vplivata drug na drugega in s tem pogojujeta strokovno kompetentnost. 
Osebnostna rast ni dovolj za strokovno delovanje in obratno. Pomembno je, da so vključeni 
vsi vidiki, gre za integracijo in usklajenost osebnega in poklicnega. S tem prihaja do 
usklajenega delovanja mišljenja, čustvovanja, vedenja in hotenja. 
 

6 Supervizija ni terapija 

 
V Etičnem kodeksu Društva za supervizijo je zapisano, da se supervizorji pri svojem delu 
»omejijo na tiste supervizijske storitve, ki so bile dogovorjene in ležijo v okvirih njihovih 
kompetenc. Pazijo na kar se da jasno razmejitev od drugih, v določenih primerih 
dopolnjujočih sorodnih strok (npr. psihoterapije, podjetniškega svetovanja, mediacije, 
moderatorstva ter tudi osebnostne rasti, poučevanja …). Če se med procesom izkaže, da bi 
bila katera druga stroka primernejša za potrebe supervizanta, je o tem potrebno supervizanta 
obvestiti in mu dati napotke za naprej« (Eiselt, 2014a, str. 320). 
 
Temeljna razlika med supervizijo in terapijo je v namenu enega in drugega procesa. Oboje sta 
podporna procesa, le da se terapija osredotoča na razrešitev notranjega konflikta posameznika, 
medtem ko je glavni namen supervizije pridobivanje poklicnih kompetenc. Villas-Boas 
Bowen (1986, v Scaife, 2001) je opredelil razliko med obema glede na fokus: v terapiji lahko 
posameznik govori o katerikoli izkušnji, medtem ko je v superviziji fokus na poklicnem 
področju. Ta definicija predstavlja neprecenljivo pomoč supervizorju, da se ne pusti zapeljati 
v terapijo s supervizanti. Pomaga mu postaviti mejo, ko hodi po robu med obema. 
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Po Žorgi (2006a) je pomembno, da se delo, povezano z osebnim področjem strokovnega 
delavca, omeji na situacije, ki izhajajo iz poklicnega področja, in da je namenjeno predvsem 
izboljševanju profesionalnega delovanja. V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da se 
supervizija spremeni v terapijo, kar pa je v nasprotju z etičnimi standardi, cilji in funkcijami 
supervizije. 
 
O tem govori tudi Kadushin (1985), ki pravi, da se supervizija in terapija razlikujeta v treh 
bistvenih komponentah. Poleg cilja oziroma namena opredeli še razlike v vlogah v 
medosebnem odnosu ter razlike v procesu. 
 
Supervizor se mora odreči temu, da bi supervizanta obravnaval, kot da je z njim v 
terapevtskem odnosu. Za to obstaja veliko razlogov. Posameznik, ki se je odločil za 
supervizijo, ni prišel na terapijo. Tudi če ima težave ali pa se ne zaveda svojega psihološkega 
stanja, se ni odločil, da bi na superviziji to reševal (Blumenfield, 1982, v Scaife, 2001). 
 
Kauderer and Herron (1990, v Scaife, 2001) sta v raziskavi, v kateri sta raziskovala 
spremembe v supervizijskem odnosu tekom deset srečanj z vidika supervizantov in 
supervizorja, ugotovila, da so supervizorji skrbeli za jasno postavljeno mejo med supervizijo 
in terapijo; da pa se supervizanti niso držali tega in so imeli tendenco prekoračiti mejo, ko so 
ugotovili, da ima raziskovanje lastne osebnosti pozitivne učinke. Iz tega izhaja, da je 
supervizorjeva odgovornost, da skrbi za ohranjanje mej med tema dvema področjema. 
Supervizanti so lahko preveč zatopljeni in osredotočeni samo nase. 
 
Vendar pa je po mnenju Villas-Boas Bowena (1986, v Scaife, 2001) v superviziji pomembno 
raziskati dejavnike, ki supervizantu onemogočajo empatično ravnanje v poklicnih situacijah. 
V takih primerih je fokus na osebnih odnosih supervizanta, ki so pomembni, ker se dotikajo 
oziroma vplivajo na odnose supervizanta v poklicnih situacijah. 
 
Osebnih težav supervizanta se v superviziji lotevamo samo, v kolikor le te vplivajo na 
njegovo profesionalno delovanje. Supervizor ne sme ustvariti terapevtskega odnosa kot 
nadomestek za supervizijskega (Allstetter Neufeldt in Lee Nelson, 1999, v Eiselt, 2014b). 
 
To je zapisano tudi v Etičnem kodeksu Društva za supervizijo, in sicer: »osebnostni problemi 
se obravnavajo na superviziji samo v primeru, kadar vplivajo na probleme, ki jih ima 
supervizant s klientom pri svojem strokovnem delovanju« (Eiselt, 2014a, str. 320). 
 
Kljub temu pa je naloga supervizije, da deluje (tako kot vsa dobra medosebna razmerja) 
terapevtsko. Supervizija je odnos, ki je terapevtski in preko katerega se supervizanti učijo, 
vendar je fokus na profesionalnem razvoju posameznika. 
 
Eiselt (2014b) opisuje primere, ko je terapevtsko obnašanje v superviziji odobravano, in sicer 
če gre: 

− za varovanje stroke. Številni avtorji predlagajo supervizorju, da razišče problem, kadar 
se pojavi neadekvatno vedenje kot rezultat osebnih problemov supervizanta. 

− Za prehodne osebne supervizantove probleme, ki ga ovirajo pri njegovem delu in je 
zaradi njih manj učinkovit kot običajno. Kadar gre za prehodne supervizantove težave, 
sta samo pogovor in reflektiranje supervizantovih čustev pogosto dovolj, da 
supervizant prepozna posledice in normalno deluje naprej. 
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7 Pomen refleksije v superviziji 

 
Refleksija (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2014) pomeni premišljanje, razglabljanje 
(biti nagnjen k refleksiji); pa tudi odboj, ki v filozofskem pomenu besede pomeni usmerjanje 
zavesti mislečega osebka na lastne misli in sebe. Lahko se uporablja tudi pojem 
samorefleksija, ki pomeni nanašanje česa na samega sebe. 
 
Evropsko združenje za supervizijo pripiše refleksiji velik pomen v superviziji. »Refleksija je 
temeljna metoda učenja in razvoja v superviziji« (Ajduković idr., 2015a, str. 76). 
 
Ajduković s sodelavci (2015a) definirajo refleksijo kot »opazovanje in izražanje lastnih 
izkušenj, čustev, misli in prepričanj« (str. 63). Preko refleksije se sedanjost supervizanta 
povezuje tako s koreninami v preteklosti kot tudi z želeno prihodnostjo. Reflektiranje misli, 
potreb in čustev prispeva h krepitvi supervizijskega odnosa (prav tam). 
 
Reflektiramo lahko vsebino, proces ali način refleksije (metarefleksija). Poleg metakognitivne 
komponente (razmišljanje o lastnem miselnem procesu) refleksija vključuje tudi čustveno 
komponento, kjer gre za premislek o osebnem čustvenem stanju in vedenju; analizo vedenja, 
odločitev in posledic določenega vedenja v nekem kontekstu. To pripomore k oblikovanju 
spoznanj o potrebnih spremembah v prihodnosti, če želimo doseči zastavljene cilje. Refleksija 
ne ponuja hitrih odgovorov in rešitev. Zahteva sposobnost za soočanje z napetostjo, namesto, 
da jo poskušamo odpraviti s takojšnjo akcijo, odreagiramo prehitro (Ajduković idr., 2015a). 
 
Pri refleksiji gre za: 

− opazovanje in ubeseditev lastnih izkušenj, misli in prepričanj, 
− prepoznavanje znakov nezavednih procesov in upravljanje z njimi, 
− izzive in izpraševanje ugotovitev, 
− pridobivanje vpogleda preko izpraševanja, 
− opazovanje vpliva lastnih ravnanj in odločitev o smiselnosti in spremembi lastnega 

delovanja, 
− odločitev ali je izražanje lastnega vpogleda primerno, 
− uporabo znakov za spodbujanje spremembe perspektive (Ajduković idr., 2015b, str. 

85). 
 
Refleksija temelji na izkustvenem učenju. V supervizijskem procesu učenje poteka preko 
procesa izkustvenega učenja, saj je za supervizijo bistvena predelava konkretne poklicne 
izkušnje (Žorga, 2006a). V nadaljevanju predstavim definicijo izkustvenega učenja in 
refleksije, kot jo je razvil Korthagen6. Korthagen (2009) razvije model ALACT, ki ga v 
slovenskem jeziku uporabljamo kot APZUP – poimenovan po prvih črkah stopenj (2009, 
prevod Erčulj). Gre za spiralni model refleksije, ki vsebuje pet stopenj. 
 

                                                 
6 Korthagen (2009) sicer govori o refleksiji v izobraževanju učiteljev. Menim, da lahko njegovo definicijo 
refleksije in izkustvenega učenja uporabim za supervizijski proces. 
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Slika 3: Model refleksije APZUP (Korthagen, 2009) 

Na prvi stopnji gre za nek dogodek, izkušnjo. Na drugi stopnji modela se supervizant v 
procesu refleksije usmeri v razmišljanje, čustva, hotenja in dejanja pri sebi in pri svojih 
klientih. Cilj tega je močnejše zavedanje tistega, kar supervizante usmerja pri strokovnem 
delovanju, vključno s spodbudami, ki prihajajo iz notranjosti človeka, na primer čustva, 
vznemirjenja ali prenagljenosti. Po mnenju Korthagna (2009) ta pristop k refleksiji spodbuja 
razvoj zavedanja čustev in potreb supervizanta ter tudi razvoj zavedanja čustev in potreb pri 
klientu. Korthagen govori o »skritih vidikih«, ki »bistveno močneje vplivajo na vedenje 
študentov kot vse teorije, ki jih spoznajo med študijem« (str. 9). Celo pravi, da je »razvoj 
zavedanja čustev« … »prvi pogoj za razvoj empatičnega učitelja« (str. 9). Pomemben del v 
procesu refleksije je prehod iz druge na tretjo stopnjo. Gre za raziskovanje neskladij med 
razmišljanji, čustvi, hotenji in dejanji pri supervizantu oziroma za raziskovanje neskladij med 
temi vidiki in enakimi vidi pri klientu. Loughran (v Korthagen, 2009) poudarja, da se 
najpogosteje pojavlja neskladje med človekovimi prepričanji in njegovim vedenjem: učitelji 
pogosto ravnajo prav nasprotno tistemu, v kar sicer verjamejo. Ko se v procesu refleksije 
začnejo tega zavedati, spoznajo tudi vpliv čustvenih in hotenjskih izvorov svojih dejanj. 
Korthagen (prav tam) pravi, da se pogosto zgodi, da ko se osredotočamo na neracionalne 
izvore vedenja, se pogosto počutimo nelagodno: mnogo varneje se je držati racionalnih 
vidikov delovanja, ki se jih že zavedamo. Koncept refleksije nas sili, da gremo prek meja 
lagodnega udobja, območja, ki ga poznamo in v katerem se počutimo varno. Na četrti stopnji 
gre za oblikovanje drugačih metod delovanja in iskanje rešitev, na peti stopnji pa za preizkus 
novega delovanja v praksi. 

O pomenu čustev v procesu refleksije pišejo tudi Boud, Keogh in Walker (1989, v Erzar 
Metelko, 1999). Proces refleksije opišejo v treh stopnjah: 

1) vračanje k izkušnji – kar pomeni rekonstrukcijo izkušenj v razmišljanju posameznika. 
Značilno za to stopnjo je, da poteka brez presojanja in vrednotenja. 

2) Upoštevanje čustev ob izkušnji in krepitev čustvenih izkušenj ter  
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3) ponovno vrednotenje (evalviranje) izkušnje. To pomeni ugotavljanje, koliko 
posamezna izkušnja ustreza supervizantovim ciljem in kako je povezana s prejšnjim 
znanjem. Sem spada tudi miselno oživljanje izkušnje in zaznavanje čustev, ki jih je le-
ta povzročila. V tej fazi gre za povezovanje novih podatkov z že znanimi podatki; 
integracijo novih spoznanj v prejšnja in preverjanje trdnosti in pravilnosti novih 
spoznanj, stališč, njihove ustreznosti ter realnosti v novih okoliščinah. 

 
Erzar Metelko (1999) izpostavi pomen refleksije za supervizanta. Preko refleksije supervizant 
lahko: izrazi in opiše svoje dileme, se počuti sprejetega in dobi pogum za razmišljanje o 
svojih dilemah in reševanje le-teh, najde pot do samega sebe, postaja bolj avtonomen, 
odgovoren in neodvisen za svoje odločitve in ravnanja, zviša se notranja motivacija, dobi 
občutek, da je razumljen in sprejet in ima možnost, da govori o svojih profesionalnih dilemah 
ter prepoznava in raziskuje samega sebe, svoja čustva, želje, cilje, pričakovanja in potrebe. 
 

 

Slika 4: Model ravni refleksije (Korthagen, 2009) 

To pa je mogoče, če refleksija izhaja iz resničnih izkušenj in interesov supervizantov ter če se 
dotakne osebne identitete ter poslanstva. Korthagen (2009) je razvil »model čebule«, ki 
opredeljuje šest ravni refleksije. Refleksija je lahko usmerjena na okolje, na vedenje ali na 
kompetence. Refleksija se poglobi, ko začnemo razmišljati tudi o svojih prepričanjih in o 
odnosih o tem, kako si predstavljamo svojo profesionalno in osebno identiteto. 

Poslanstvo 
Kaj me navdihuje? 

Identiteta 
Kdo sem? 

Prepričanja 
V kaj verjamem? 

Kompetence 
Kaj znam, zmorem? 

Vedenje 
Kaj delam? 

Okolje 
S čim se ukvarjam? 
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Na šesti ravni lahko razmišljamo o svojem položaju v svetu in o svojem osebnem poslanstvu 
(navdihi, ideali, morala). Ravni refleksije so med seboj odvisne, refleksija se poglablja tako, 
da iščemo povezave med ravnmi. 

Kadar v refleksijo vključimo raven identitete in poslanstva, Korthagen (2009) govori o »jedrni 
refleksiji« (str. 11). Ti dve ravni ležita bliže osebnostnemu jedru in te vrste refleksija pomaga 
človeku priti v stik z jedrnimi kvalitetami. Avtor pravi, da se v sami srčiki čebule skrivajo 
jedrne kvalitete posameznika, ki so za spremembo najtežje dosegljive, vendar so, če se le te 
zgodijo, najučinkovitejše. 

Temeljno načelo jedrne refleksije je usmeritev v ideale in zavedanje njihovih možnosti ne le 
na razumski ravni, ampak tudi na čustveni ravni. Gre za povezovanje mišljenja, čustev in želja 
(Korthagen in Vasalos, 2009). 

Korthagen (2009) povzema bistvene elemente refleksije, ki so: 

− učenje naj izhaja iz izkušenj in osebnih problemov, 
− učinki refleksije so globlji in daljnosežnejši, če vanjo vključimo neracionalne izvore 

vedenja, 
− refleksija naj bo sistematično strukturirana in jasno predstavljena, 
− strukturo refleksije je potrebno uvajati postopoma, 
− pomembna je metarefleksija, 
− koristno je, da spodbujamo medsebojno refleksivno učenje; podpora kolegov in 

medsebojno učenje spodbujata sodelovalno kulturo. 

Refleksija v procesu supervizije omogoča supervizantu pogled »z distance« na svojo izkušnjo 
pri strokovnem delu (Žorga, 2006a). Gre za spremembo perspektive, ki jo Hawkins in Shohet 
(1992) opredelita kot »helikopterski pogled«. »Helikopterski pogled« je »sposobnost, 
osredotočiti se na klienta, ki ga supervizant opisuje, osredotočiti se na supervizanta in njun 
proces, biti sposoben osredotočiti se na lastni proces, na »tukaj in zdaj«, na medosebni odnos 
s supervizantom, biti sposoben videti klienta v širšem kontekstu in pomagati supervizantu, da 
sam naredi prav tako« (str. 37). Gre za sposobnost, ki se je ni mogoče naučiti izven procesa 
ter potrebuje veliko let, da jo razvijemo. Pomembno je, da se zavedamo, da obstajajo različne 
perspektive ter da postopno razširjamo fokus znotraj srečanja. Z drugimi besedami avtorja 
opredelita »helikopterski pogled« kot »sposobnost biti popolnoma prisoten s klientom na 
srečanju, toda istočasno videti proces in vsebino danega trenutka v sklopu: 

− celotnega procesa terapevtskega odnosa, 
− klientove zgodovine in prevladujočih vzorcev, 
− klientovih zunanjih okoliščinah ter 
− klientove trenutne faze življenja, njegov socialni kontekst ter etične vrednote« (str. 

51). 
 

8 Procesni model supervizije 

 
Hawkins in Shohet (1992) pravita, da vsaka supervizijska situacija vključuje najmanj štiri 
elemente. To so supervizor, supervizant, klient ter delovni kontekst – okolje. Supervizor ter 
supervizant sta dejansko prisotna v procesu, medtem ko sta klient ter delovno okolje v 
supervizijo vnešena preko supervizanta, in sicer preko njegovega zavestnega zavedanja ter 
nezavednega zaznavanja. 
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Supervizijski proces po Hawkins in Shohet (1992) vključuje dva sistema oziroma dve matrici: 
− prva matrika predstavlja delovno poklicno situacijo, ki obsega odnos med 

supervizantom in klientom. Pozornost je usmerjena neposredno na delovno 
poklicno situacijo. Supervizant skupaj s supervizorjem reflektira in raziskuje na 
podlagi poročil, posnetkov, zapiskov svojega dela (vsebina srečanj, intervence, 
proces). 

− Druga matrika predstavlja supervizijsko dogajanje, ki vključuje odnos med 
supervizantom ter supervizorjem. Pozornost na delovno poklicno situacijo je 
usmerjena preko odražanja le-te v supervizijskem procesu (paralelni procesi, 
transfer in kontratransfer). 

 
Hawkins in Shohet (1992) pravita, da se supervizor nenehno odloča in izbira, na kaj se bo v 
superviziji osredotočal. Glede na to, kam je pozornost med procesom usmerjena, ločita šest 
različnih supervizijskih pristopov. 
 

1) Usmerjenost na vsebino delovnega odnosa. 
2) Raziskovanje strategij in intervencij, ki jih je supervizant uporabil. 
3) Raziskovanje svetovalnega procesa in odnosov. 
4) Usmerjenost na supervizantov kontratransfer. 
5) Usmerjenost na supervizijski proces »tukaj in zdaj« kot odslikava procesa »tam in 

takrat« (paralelni procesi). 
6) Usmerjenost na supervizorjev kontratransfer. 

 
Ta model je bil kasneje še nadgrajen. Avtorja sta prevzela »model sedmih oči«, ki je razdeljen 
na sedem pristopov. Sedmi pristop usmerja pozornost na širši kontekst – profesionalno etiko 
in kodeks, organizacijske zahteve in omejitve, povezave z drugimi organizacijami in 
družbenopolitičnim okoljem nasploh. 
 
V nadaljevanju opišem vse pristope. 
 

8.1 Usmerjenost na vsebino delovnega odnosa 

V prvem pristopu je pozornost usmerjena na to, kako klient predstavi sebe, kaj izbere za 
problem, kateri del svojega življenja je pripravljen raziskovati in deliti z drugimi ter kako se 
vsebina povezuje s prejšnjimi srečanji. Glavni namen in cilj tega pristopa je, da supervizant 
usmeri pozornost na klienta, na njegove odločitve ter kako so le-te povezane z drugimi vidiki 
klientovega življenja.  
 
Usmerjenost na vsebino ima več vidikov: 

− povezave med vsebinami v različnih delih delovne situacije, 
− gradivo iz enega srečanja je lahko povezano z gradivi iz prejšnjih srečanj. To 

preprečuje, da bi na vsako srečanje gledali kot na zaprt sistem in ne kot na proces, 
− povezave z drugimi podatki o klientovem življenju. Vsebino delovnega odnosa lahko 

razumemo kot del (mikrokozmos) klientovega celotnega življenja (makrokozmos), 
− osredotočenost supervizanta na to, kako klient predstavi samega sebe v prvih petih 

minutah srečanja (preden se začne krepiti supervizijski odnos), ter uporabo audio ali 
video posnetka srečanja. To omogoča, da se lahko usmerimo na obravnavo materiala 
ali na čustva, ki se v supervizantu sprožajo ob tem. 

 



 
34 

 

Naloga supervizorja je omogočanje supervizantu povečano zavedanje tega, kar se v resnici 
dogaja na srečanju (Shainberg, 1983, v Hawkins in Shohet, 1992). Supervizijsko 
raziskovanje, v katerem supervizant natančno opiše/opisuje klienta, je zelo pomembno. Gre za 
osredotočenost supervizanta na klienta in na vse, kar se dogaja v delovnem procesu. Naloga 
supervizorja je, da supervizantu omogoča, da se sooči z neprijetnimi nalogami, vsebinami, 
čustvi. To vključuje tudi raziskovanje supervizantovih predpostavk. Supervizorju pa to 
omogoča tudi spoznavanje supervizantovega vrednotnega sistema. Le-ta vpliva na način 
opisovanja ter na izbor informacij, ki jih supervizant posreduje supervizorju. 
 
Dobro zaznavanje resničnega dogajanja v konkretni situaciji je osnova za bolj abstraktne 
procese razumevanja, kaj se dogaja s klientom. Shainberg (1983, v Hawkins in Shohet, 1992) 
pravi, da imajo supervizanti pogosto fiksno predstavo o tem, kako naj bi delovni proces 
potekal. Obremenjeni so s tem, da bi teorijo aplicirali v prakso. To jim onemogoča, da bi 
videli posameznika kot edinstveno človeško bitje. Supervizor omogoča supervizantom, da se 
začnejo zavedati lastnih pričakovanj, strahov, dvomov ter sodb. 
 

8.2 Raziskovanje strategij in intervencij, ki jih je supervizant uporabil 

Osrednji del drugega pristopa je usmerjenost na izbiro intervenc, ki jih supervizant uporablja 
pri delu s klienti. Pomembno je tudi, kdaj in zakaj je supervizant določeno intervenco uporabil 
ter razmislek o tem, katera intervenca bi bila mogoče bolj smiselna. 
Pogosto se zgodi, da se supervizant znajde v situaciji, ko za intervenco izbira med dvema 
nasprotnima možnima pristopoma (dualistični način mišljenja). Naloga supervizorja je 
osvetliti proces, ki je pripeljal do tega, da sta na razpolago samo dva pristopa. S pomočjo npr. 
možganske nevihte (brain storming) lahko supervizant poveča število alternativnih intervenc 
in predvidi posledice le-teh. Ta metoda je še posebej uporabna v skupinski superviziji, saj 
skupina generira veliko več ustvarjalnih odgovorov. 
 
Naloga supervizorja je, da spodbuja supervizanta, da naredi oceno uporabe svojih intervenc, 
da se zave, katere morda uporablja prisilno in katerim se izmika, ter da tako odkrije prednosti 
in slabosti svojega stila. Prav tako pa mora uporabo interevenc spremljati in evalvirati 
supervizor sam pri sebi. Avtorja opozarjata, naj se supervizorji izogibajo ponujanju svojih 
intervenc, saj s tem ne spodbujajo supervizantov k oblikovanju lastnega supervizijskega stila. 
 

8.3 Raziskovanje svetovalnega procesa in odnosov 

V tretjem pristopu se supervizor osredotoča na zavestno in nezavedno interakcijo med 
supervizantom in klientom. Gre za raziskovanje procesa, ki poteka med njima. Supervizor 
pomaga supervizantu, da na delovno situacijo pogleda »od zunaj«. S pomočjo kreativnih in 
projekcijskih tehnik mu omogoča zaznati vzorce in dinamiko odnosa. 
 

8.4 Usmerjenost na supervizantov kontratransfer 

Ta pristop je usmerjen na supervizantov notranji proces in vpliv tega procesa na delovni 
proces s klientom. Supervizor se osredotoča na to, kar supervizant vnaša v supervizijski 
proces na zavedni in nezavedni ravni in je vezano na svetovalno situacijo oziroma na klienta. 
Za supervizanta je pomembno, da na svoja kontratransferna čustva ne gleda kot na neke 
negativne ovire, ki jih je potrebo odstraniti, ampak kot na ključ za boljše razumevanje 
svetovalnega procesa in klienta ter kot koristno terapevtsko orodje. 
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Poznamo več vrst kontratransferja: 
− osebne stvari terapevta, ki so se vzpostavile tekom terapevtske situacije; lahko 

gre za prenos čustev, ki so povezana s preteklimi odnosi ali situacijami z 
določenim klientom, ali pa za projekcijo terapevta na klienta. 

− Misli in čustva terapevta, ki se pojavijo ob igranju vlog, ki jih terapevtu podeli 
klient (če se klient do terapevta obnaša, kot da je on njegova mama, lahko 
terapevt ob tem občuti zaščitniško držo in jezo, na način kot klientova mama). 

− Terapevtova čustva, misli in dejanja, ki so nasprotna klientovemu transferju 
(če se klient do terapevta obnaša kot do svoje mame, potem se terapevt, da bi 
se izognil obnašanju kot mama, obnaša zelo moško in zaposleno). 

− Gradivo klienta, ki ga je terapevt vzel nase fizično in duševno. 
 
To, kar je skupno vsem oblikam kontratransferja, je, da vključujejo pretežno nezavedne 
reakcije terapevta. Bistveno je, da terapevt raziskuje vse oblike kontratransferja, saj ima tako 
več možnosti, da se v dani situaciji primerno odzove in ne reagira prehitro. Kontratransfer je 
potrebno ozavestiti, saj drugače predstavlja oviro. Delo s kontratransferjem lahko predstavlja 
pomembno terapevtovo orodje, terapevtu pomaga bolje razumeti klienta in terapevtski proces. 
V veliki večini je kontratransfer zunaj zavestnega in nezaveden. 
 
Četrti pristop je tesno povezan s tretjim pristopom, saj je težko delati s terapevtovim 
kontratransferjem brez poznavanja klientovega transferja. 
 
Raziskovanja kontratransferja se supervizorji lotevajo posredno s pristopi, ki spominjajo na 
projektivne tehnike, pa tudi s pozornim opazovanjem komunikacije – izbor podob, metafor, 
jezikovnih spodrsljajev ter nebesedne komunikacije. 
 

8.5 Usmerjenost na supervizijski proces »tukaj in zdaj« kot odslikava 
procesa »tam in takrat« (paralelni procesi) 

Supervizor se usmeri na odnos med supervizantom in s seboj. Doslej je postopoma 
vzpodbujal supervizanta, da se od klienta in odnosa z njim usmeri k svojemu notranjemu 
dogajanju, sedaj pa tudi supervizor sam spremlja, kaj se v superviziji dogaja z njim. Pozornost 
usmeri na svoje misli, čustva in način, kako je prisoten v supervizijskem odnosu. 
Supervizorjevo čustveno doživljanje je ne le neizogibno, temveč je lahko za supervizisjki 
proces tudi koristno.  
 
Žorga (2000) zapiše, da se vzporedni proces ali paralelizem (proces odsevanja ali zrcaljenje) 
nanaša na proces, v katerem se določeni vidiki iz poklicnega odnosa izrazijo v supervizijskem 
odnosu in narobe. Gre torej za ponovitev odnosne dinamike. Tisto, kar se je dogajalo v 
odnosu strokovnega delavca do klienta, ponovi supervizant v svojem odnosu s supervizorjem 
ali z vso supervizijsko skupino. Supervizant z načinom, kako predstavi določen primer, 
nezavedno prevzema in na superviziji predstavi problem tako, kot se mu je pojavil v 
poklicnem odnosu. Vzporednica je torej med problemom, ki ga supervizant prinese na 
supervizijo, in načinom, kako ga predstavi. To ima za posledico, da se problem ponovi pred 
očmi vseh članov skupine, ki se nenadoma znajdejo v nenadzorovani situaciji. 
 
Fenomen paralelnega procesa izvira iz psihodinamske supervizije, prvi ga je opredelil in 
raziskoval Searls (1955, v Hawkins in Shohet, 1992). Opredelil ga je kot proces, ki deluje v 
odnosu med klientom in terapevtom in se nato zrcali v odnosu med terapevtom in 
supervizorjem. Supervizor se osredotoča na to, kako terapevtska situacija vpliva na 
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supervizijski proces. Žorga (2000) pravi, da je mogoče tudi nasprotno: ne samo, da proces 
med klientom in terapevtom vpliva na supervizijski proces, tudi proces v supervizijskem 
odnosu lahko vpliva na sam terapevtski proces. 
 
Cajvertova (2010) paralelne procese opredeli kot »paralelne oziroma vzporedne probleme, 
rešitve, zastoje in težave, ki se pojavljajo v dveh istočasno in vzporedno prisotnih odnosih ter 
na več ravneh: med supervizantom in klientom, med supervizorjem in supervizantom ter med 
metasupervizorjem in supervizorjem« (str. 92). 
 
Način, preko katerega terapevt v supervizji opisuje klienta, njegov problem in vedenje, 
vsebuje pomembne informacije, ki kažejo na način, kako klient v delovnem procesu 
komunicira s terapevtom, lahko pa odraža tudi terapevtove lastne probleme. Če je terapevt 
pozoren na to, kar se dogaja na relaciji terapevt – supervizor, se mu lahko razjasnijo težave in 
problemi, ki izhajajo iz relacije terapevt – klient. Če ima supervizor težave in probleme z 
razumevanjem terapevta, ali da ga težko supervizira, lahko to dejansko odraža probleme, ki 
jih ima terapevt s klientom. »Terapevt v supervizijski situaciji postane na nek način svoj 
klient« (Cajvert, 2001, str. 135). 
 
Ker so to nezavedni procesi, jih ni mogoče vnaprej prepoznati in razumeti. Prepoznamo jih 
šele takrat, ko so nastali (Cajvert 2010). »Vzporedni procesi so vedno nezavedni in nas zato 
presenečajo« (Žorga, 2000, str. 274). Neprepoznavanje paralelizma vodi do zastoja v 
supervizijskem procesu. Naloga supervizoja je, da prepozna paralelni proces, ga poimenuje 
ter približa zavestnemu raziskovanju in učenju. 
 
Žorga (2000) pravi, da ker supervizor v situaciji paralelizma pogosto ne ve, kaj se dogaja, čuti 
pa, da je prišlo do zastoja, je dobro, da v takem primeru izrazi svoje doživljanje in ga podeli z 
ostalimi v skupini. Šele ko pride do prepoznavanja paralelizma, lahko udeleženci supervizije 
analizirajo proces ter iščejo povezave med dogajanjem v supervizijski situaciji in v delovni 
situaciji. Ko udeleženci ozavestijo, da so v vzporednem procesu, rešitev supervizijskega 
problema ni več daleč. Dodaja tudi, da je pomembno, da je supervizor stalno pozoren in se 
ustavi ter analizira situacijo takoj, ko se vzporednega procesa zave. 
 
Hawkins in Shohet (1992) pravita, da ima paralelni proces dve funkciji, ki se sicer izrazita 
nezavedno. Pri prvi funkciji gre za razrešitev, razbremenitev supervizanta, pri drugi pa za 
poskus iskanja rešitve problema v odnosu s supervizorjem. 
 
Po Belinu (1993, v Cajvert, 2001) je odkritje paralelnih procesov priložnost, da terapevt ter 
supervizor poiščeta izhod, rešitev, kadar pride do zastoja v procesu. Težko je delati s 
paralelnimi procesi s terapevti, ki niso dovolj zainteresirani ali sposobni, da jih prepoznajo. 
 
Miloševič Arnold (1999) pravi, da mora imeti supervizant precej poguma, da v superviziji 
govori o svojih občutkih. Predpogoj za to je, da se supervizant počuti popolnoma varnega in 
spoštovanega. V superviziji poskušamo spoznavati tisto, kar je neznano in se dogaja na 
nezavedni ravni. Spoznavamo »slepe pege«, značilnosti, ki jih sam supervizant ne more 
prepoznati, se mu pa pogosto pojavljajo kot blokade pri delu. 
 
Miloševič Arnold (1999) analizira paralelne procese in pravi, da se le-ti kažejo v superviziji 
na več načinov: 

− podobnost med profesionalno situacijo in situacijo v superviziji. Gre za ponovitev 
odnosa med klientom in supervizantom v odnosu med supervizantom in 
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supervizorjem. Supervizant svoj problem nezavedno demonstrira s svojim vedenjem. 
Gre predvsem za demonstracijo nemoči, ki jo je supervizant doživel pri delu s 
klientom. To svojo vlogo poskuša vsiliti supervizorju. 

− paralelizem v odnosih med supervizorjem in supervizantom. Do teh motenj 
prihaja, če se v profesionalnem in supervizijskem odnosu udeleženci ne uspejo 
uskladiti na kognitivnem, vedenjskem in emocionalnem področju, predvsem kadar 
med supervizorjem in supervizantom ni vzpostavljenega pravega odnosa. 

− paralelizem v komunikaciji. Gre za povezavo med zgodbo, ki jo supervizant prinese 
na supervizijo, in načinom, kako o tem govori. Supervizor bistvo problema običajno 
odkrije že takoj, ko supervizant začne pripovedovati svojo zgodbo. 

− paralelizem med timsko situacijo in skupinsko supervizijo. Klima, ki je značilna za 
tim, se lahko hitro prenaša v supervizijo in lahko ovira konstruktivnost dogajanja. 

− transfer in kontratransfer. Po Vassu (1996, v Miloševič Arnold, 1999) lahko procesi 
transferja in kontratransferja zameglijo razločevanje med potrebami klienta in 
strokovnjaka. Tudi supervizor lahko svoje neuresničene želje nezavedno prenaša v 
supervizijsko situacijo. Kontratransfer pa je definiran kot »prenos supervizantovih 
nezavednih reakcij na klienta« (prav tam, str. 22). 

− projekcija. Gre za nezavedni proces pripisovanja svojih lastnosti drugim. 
− mikrokozmos. Supervizijska skupina lahko deluje kot mikrokozmos – pomanjšani 

svet, v katerega se prenaša zunanji svet, ki ga skupina s pomočjo supervizoja lahko 
prepozna in analizira. 

− asociacije. Uporaba asociacij je zelo primerna, saj se ob njihovi analizi vedno pokaže 
globlja povezava, ki odkriva delček neznanega. 

 
Paralelne procese lahko prepoznamo na več načinov. Cajvert (1998, 2009 v Cajvert, 2010) 
opredeli, da jih lahko prepozna: 

− supervizant, ki je predstavil gradivo, lahko v procesu supervizije sam pride do 
spoznanja, da je to, kar se v superviziji dogaja, izraz paralelizma s tistim, kar se mu 
dogaja pri njegovem profesionalnem delu s klientom. 

− Supervizijska skupina ali posamezen član skupine lahko prepozna in poimenuje 
dogajanja v supervizijskem procesu kot odraz paralelnega procesa. 

− Supervizor: 
a) lahko med procesom supervizije prepozna paralelne procese s pomočjo lastne 
samorefleksije, 
b) lahko šele po zaključnem srečanju spozna, da je bil del paralelnega procesa, 
c) lahko v procesu metasupervizije s svojim metasupervizorjem s pomočjo refleksije 
prepozna, da so dogajanja v superviziji odraz paralelnih procesov, 
d) supervizor in metasupervizor lahko odkrijeta, da so paralelni procesi, ki so nastali v 
metasuperviziji, podobni tistim, ki so nastali v procesu osnovne supervizije. 
 

8.6 Usmerjenost na supervizorjev kontratransfer 

Supervizor se osredotoča predvsem na to, kaj se z njim dogaja v procesu, kakšna čustva, misli 
in podobe mu vzbuja delovno gradivo. Nezavedne vsebine iz terapevtske situacije, ki jih 
terapevt ne ozavesti, se lahko supervizorju pojavijo v obliki misli, čustev in podob. 
Supervizor lahko med procesom kar naenkrat začuti utrujenost, spreminja se mu počutje, 
lahko se mu vsiljujejo slike, ki nimajo nobene povezave z dogajanjem v superviziji, lahko 
začuti strah, seksualno vzburjenje itd. Te »motnje« so pomembna sporočila iz nezavednega, 
povezana s tem, kar se dogaja »tukaj in sedaj«, ter s tem, kar se dogaja v terapevtski situaciji. 
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Supervizor se mora dobro poznati, da zna ločiti ta sporočila od lastnih občutkov. Supervizor 
mora vedeti, kdaj je zares utrujen, zdolgočasen, nemiren, prestrašen, kdaj ga tišči v želodcu, 
da lahko prepozna trenutek, ko ta stanja pridejo (odzunaj) v njegov notranji svet. 
 
Supervizor se mora zavedati lastnih procesov, polega tega pa mora biti tudi pozoren na lastne 
premike in zaznave, periferne obrobne misli in fantazije, medtem ko je v odnosu s 
supervizantom. To je zahtevna naloga, prav tako pa je to ključna kompetenca, ki jo mora 
imeti tako svetovalec, kot tudi supervizor, ki obenem predstavlja model delovanja. 
 
Cajvertova (2001) definira kontratransfer kot »čustveno reakcijo terapevta« (str. 132). Po 
Belinu (1993, v Cajvert, 2001) je potrebno na kontratransfer gledati kot na pomemben vir 
informacij. Terapevtu je lahko lastni kontratransfer v veliko pomoč pri poglobljenem 
razumevanju bistva v komunikaciji klienta. Da bi lahko izkoristil potencial kontratransfera, ki 
je pogosto še prikrit s slepimi pegami in nerešenimi konflikti, mora imeti terapevt dobro 
razvito sposobnost samorefleksije in dobro samopoznavanje. Po Holmu (Cajvert, 2001) je 
kontratransfer odnos in občutek, ki se vzbudi v terapevtu ob srečanju s klientom. 
Kontratransfer je povezan s slepimi pegami terapevta in ni ustrezen glede na situacijo. 
Občutek lahko moti terapevta pri razumevanju klienta, v kolikor terapevt ne poseduje 
določene stopnje zavedanja in sposobnosti, da podredi svoje občutke klientu. Kadar je 
prisoten kontratransfer, obstaja veliko tveganje za izražanje čustev, medtem ko empatija 
omogoča uporabo čustev za razumevanje drug drugega. Terapevt, ki je empatičen, se lahko 
vživi v klientova čustva v situaciji in jih razume. 
 
Med supervizijskim procesom mora biti terapevt prisoten tako v procesu, ki se odvija, a 
istočasno tudi izven njega – mora biti tako tisti, ki sodeluje, in prav tako tisti, ki opazuje. 
Terapevt ima stik s svojimi čustvi in s tem, kar se v njem dogaja; istočasno je aktiven in vodi 
dialog s klientom (Cajvert, 2001). 
 
Hawkins in Shohet (1992) pravita, da dobra supervizija vključuje vseh šest procesov, čeprav 
ne nujno na istem srečanju. Supervizor se mora nenehno odločati o pristopu, ki ga bo izbral, 
prav tako pa se mora naučiti, da ustrezno in učinkovito prehaja od enega procesa do drugega. 
 
Hawkins in Shohet (1992) procesni model povežeta z razvojnim modelom supervizije. 
Supervizor mora poznati stopnjo profesionalnega razvoja supervizanta. Običajno je tako, da 
supervizant začetnik največ pozornosti namenja vsebini delovnega procesa in tistemu, kar se 
je med procesom dogajalo. Ko preraste stopnjo teoretiziranja in osredotočenosti na vsebino, 
pozornost začne usmerjati na uporabo intervenc. Z razvojem supervizanta postanejo 
pomembni tretji, četrti, peti in šesti pristop. Tako gre prehod postopno od vsebinsko 
orientiranih pristopov k procesno (»tukaj in zdaj«) orientiranim pristopom. Ko postane 
supervizant kompetenten in izkušen, se lahko supervizor zanese na njegovo kritično in 
uravnoteženo samoevalvacijo. Takrat se lahko supervizor usmeri bolj na nezavedni nivo tako 
supervizanta kot poročil klienta. Sem spada usmerjenost na paralelne, transferne in kontra-
transferne procese, ki se odvijajo v supervizijskem odnosu. 
 
Poleg razvojne stopnje supervizanta pa na izbiro pristopa vplivajo še: 

− narava dela supervizanta, njegovo delovno okolje, 
− njegova osebnost, 
− način vodenja supervizije, 
− stopnja odprtosti in zaupanja, ki je bila vzpostavljena v supervizijskem odnosu, ter 
− čas, ki ga supervizant namenja za raziskovanje samega sebe. 
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III  DEL: ELEMENTI ČUJEČNOSTI V SUPERVIZIJSKEM PROCESU 

 
V tem delu magistrske naloge se posvetim stičnostim in razlikam med čuječnostjo in 
supervizijo. 
 
Stičnosti in razlike med pristopoma bom opredelila glede na kriterije: 

− temeljne značilnosti in predpostavke; 
− čuječ terapevt/supervizor; 
− mehanizmi delovanja – proces spremembe. 

 

1 Temeljne značilnosti in predpostavke 

 
Temeljne značilnosti čuječnosti opredelim skozi komponente čuječnosti, kot jih opišejo 
Shapiro in sodelavci (2006). Komponente čuječnosti so: namera, pozornost ter naravnanost. 
Kot prvo komponento čuječnosti opišejo namero. Namera čuječnosti, ki izhaja iz budističnih 
korenin, je »osvoboditev od trpljenja« (Shapiro in Carlson, 2009, str. 8) ter »razsvetljenje in 
sočutje« (Shapiro idr., 2006, str. 375). Po Kabat-Zinnu (2005) namera čuječnosti določi tisto, 
kar je mogoče. Govori o »osebni viziji«, ki »naj vključuje tisto, kar je za posameznika najbolj 
pomembno in kar vključuje sposobnost za razvoj posameznika kot celote« (str. 46). Druga 
temeljna komponenta čuječnosti je pozornost. Usmerjanje pozornosti vključuje opazovanje 
notranjih in zunanjih doživljanj, trenutek za trenutkom (Shapiro idr., 2006). Tretja 
komponenta govori o tem, da je pomembna tudi kvaliteta pozornosti. Kabat-Zinn (2005) 
izpostavi sedem elementov notranje naravnanosti. Sem spadajo: nepresojanje, potrpljenje, 
začetniški um, zaupanje, neprizadevanje, sprejemanje ter nenavezanost. Shapiro in Carlson 
(2009) opisujeta še radovednost, opuščanje, nežnost, nereaktivnost ter ljubečo naklonjenost. 
 
Namen supervizije je odvisen od supervizantov in področja oziroma tem, ki jih želijo 
obravnavati na srečanjih. O tem pišejo tudi Ajduković in sodelavci (2015a), ki pravijo, da 
namen supervizije usmerjajo supervizantovi cilji in razvojne potrebe. Supervizor in 
supervizant se dogovorita o tem, kako bo supervizant dosegel cilje in izpolnil lastne razvojne 
potrebe. Cilji in potrebe supervizanta morajo biti razvidni iz supervizijskega dogovora in v 
fokusu supervizorja. Po Kadushinu (1985) je glavni namen supervizije razvijanje boljšega 
samozavedanja strokovnega delavca, kar mu omogoča v prihodnje bolj svobodno, 
disciplinirano in zavestno delovanje. Žorga (2006a) opredeli namen supervizije kot boljše 
spoznavanje in razumevanje samega sebe in svojih ravnanj, pa tudi pridobitev ustreznejšega 
načina poklicnega ravnanja. 
 
Evropsko združenje za supervizijo opredeljuje namen supervizije kot razvoj kakovosti. Gre za 
namenski proces, ki skrbi za razvoj spretnosti in sposobnosti posameznika. Vključuje skrb za 
posameznikov osebni in profesionalni razvoj in prispeva k razvoju strokovne skupnosti 
(Ajduković idr., 2015a). Pri profesionalnem razvoju gre za povečevanje profesionalnega 
razvoja supervizantov preko diskusije o določenih izkušnjah ter tudi diskusije glede 
prepričanj, odnosov, načinih vedenja, ciljih in vizijah. To zahteva varen prostor za zelo 
osebno raziskovanje lastnega dela v zvezi z ovirami, uspehi in dilemami. 
Ajduković in sodelavci (2015a) zapišejo, da je osrednja pozornost v superviziji namenjena 
potencialni spremembi, ki se lahko zgodi tekom procesa supervizije. Lahko gre za spremembo 
perspektive, odnosa ali vedenja. Do spremembe lahko pride pri posamezniku, v timu ali  
organizaciji. 
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Usmerjanje pozornosti v supervizijskem procesu se spreminja glede na pristop. Pozornost je 
lahko usmerjena na sedanji trenutek (»tukaj in zdaj«) v procesno orientiranih pristopih ali pa 
na pretekle izkušnje v vsebinsko orientiranih pristopih. V obeh primerih gre za obravnavo 
konkretnih situacij iz delovnega življenja in profesionalnega ravnanja. Supervizant na 
srečanju natančno opiše določen dogodek, svoje interakcije s klientom in vsemi udeleženimi v 
problemu, klientove in svoje reakcije, čustva in tisto, kar zaznava kot problem. Supervizor 
pomaga supervizantu razumeti, kako je ravnal in kaj je njegovo ravnanje pomenilo. Ali pa se 
osredotočita na dogajanje na samem procesu supervizije, saj dogajanje na superviziji pogosto 
preslikava dogodke, ki so se zgodili v praksi (Miloševič Arnold, 1999). 
 
Hawkins in Shohet (1992) opišeta dejavnike, ki vplivajo na odločitev supervizorja, kam bo 
usmerjal pozornost. Ti so: razvojna stopnja supervizanta, narava dela supervizanta, njegovo 
delovno okolje, prevladujoč način dela supervizanta, njegova osebnost, stopnja odprtosti in 
zaupanja, ki se je vzpostavila v supervizijskem odnosu, ter zmožnost supervizanta za osebno 
raziskovanje samega sebe. 
 
Evropsko združenje za supervizijo opredeljuje naravnanost v supervizijskem procesu preko 
strpnosti do nejasnosti, negotovosti. V supervizijskem procesu razpravljanje in reflektiranje o 
gradivu pogosto privede do tega, da se pojavijo kontradiktorni pristopi, ki pogosto vzbujajo 
skrb, tesnobo in zmedo v posamezniku ali skupini. Ambivalentnost je sestavni del človeškega 
stanja in zajema občutke, predstave in odnos do nečesa. Strpnost do ambivalence pomeni, da 
gre v supervizijskem procesu za dopuščanje napetosti in raziskovanje različnih emocij, ki se 
pojavijo med procesom supervizije (Ajduković idr., 2015a). Ajduković in sodelavci (2015a) 
govorijo tudi o empatiji, ki jo razumejo kot način prepoznavanja čustvenega stanja 
supervizantov. Pomembno je, da supervizor loči svoja emocionalna stanja od teh, ki prihajajo 
od supervizantov. 
 
Med čuječnostjo in supervizijo (tako kot ju opredelim v teoretičnem delu naloge) glede na 
temeljne značilnosti in predpostavke lahko najdemo stičnosti v namenu obeh procesov. 
Obema je skupen celostni razvoj posameznika, razlika pa je v tem, da se supervizija 
osredotoča na profesionalno rast in razvoj. Razliko najdemo tudi v tem, da se čuječnost 
osredotoča samo na »tukaj in zdaj«7, supervizija pa vključuje poleg tega tudi učenje iz 
preteklih izkušenj. Čuječnost temelji na zavedanju sedanjega trenutka, nepresojanju ter 
sprejemanju česar koli, kar se pojavi v doživljanju. V superviziji pa je večji poudarek na 
doseganju spremembe, skladno s cilji in funkcijami, ki so opredeljene v dogovoru. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 V literaturi (Žvelc, 2012) najdemo tudi opise uporabe čuječnosti za predelavo preteklih izkušenj, npr. travm in 
drugih neprijetnih izkušenj, ali pa npr. strahov, vezanih na prihodnost. Žvelc (2012) govori o metodi 
čuječnostnega procesiranja v psihoterapiji. Metoda je uporabna v integrativni psihoterapiji in je vezana na 
terapevtski odnos. 
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Preglednica 1: Stičnosti in razlike med čuječnostjo in supervizijo glede na temeljne značilnosti in predpostavke 

 Čuječnost Supervizija 
Namera − osvoboditev od trpljenja 

− razsvetljenje  
− razvoj posameznika kot 

celote 
− osebna vizija 

− boljše samozavedanje 
− profesionalna osebnost 
− integracija profesionalnega in 

osebnega 

Pozornost − usmerjanje pozornosti na 
»tukaj in zdaj« 

− opazovanje notranjih in 
zunanjih doživljanj v 
danem trenutku 

− odvisno od različnih dejavnikov 
ter od pristopa 

− usmerjanje pozornosti na 
preteklo izkušnjo ali pa na 
»tukaj in zdaj« 

Naravnanost − nepresojanje in 
sprejemanje doživljanja 

− strpnost do ambivalence 
− empatija 

Sprememba − zavedanje in sprejemanje − sprememba perspektive, odnosa 
ali vedenja 

 

2 Čuječ terapevt/supervizor 

 
Supervizor potrebuje za opravljanje svojega dela primerno znanje, ustrezne delovne izkušnje, 
določene osebne kvalitete in tudi pedagoške sposobnosti. Hawkins in Shohet (1992) po 
številnih avtorjih povzameta kvalitete idealnega supervizorja. Le-te vključujejo: empatijo, 
razumevanje, brezpogojno pozitivno naklonjenost, ujemanje, pristnost, toplino, samorazkritje, 
prilagodljivost, skrb, pozornost, radovednost in odprtost. 
 
Vloga supervizorja je odvisna od tega, za kakšen model supervizije gre, pa tudi glede na 
potrebe supervizantov in stopnjo supervizijskega procesa. O različnih vlogah, ki jih zavzema 
supervizor, govorita Hawkins in Shohet (1992), ki pravita, da supervizor zavzema v svoji 
vlogi več funkcij. Supervizor je tako svetovalec, ki daje podporo, je učitelj, ki spodbuja 
učenje in razvoj, pa tudi vodja z odgovornostjo za to, kar počne supervizant s klientom, in 
odgovornostjo do organizacije, znotraj katere oba delujeta. Vloga supervizorja je kompleksna, 
supervizor mora biti sposoben kombinirati različne vloge. 
 
Vloga supervizorja se spreminja tudi skladno z razvojem supervizanta. Za začetnike je 
najprimernejše, če supervizor prevzame vlogo svetovalca. Dober odnos, ki se vzpostavi med 
supervizorjem in supervizatnom lahko predstavlja model odnosa med supervizantom in 
klientom. Supervizant v tej fazi potrebuje podporo, razumevanje, toplo in varno vzdušje. Na 
naslednji stopnji je supervizor v vlogi učitelja. Pozornost je usmerjena na spreminjanje 
profesionalne drže in odpravljanje blokad, ki jih pri delu ovirajo. Obravnavajo se tudi teorije, 
koncepti, prijemi in delovne tehnike. Pri supervizantih, ki se že izkušeni, se v supervizijskem 
procesu lahko obravnavajo tudi osebne značilnosti, ki vplivajo na njihovo delo, poudarek je 
na razvijanju osebnih stilov njihovega svetovalnega dela, analizirajo se pojavi transferja in 
kontratransferja. Vloga supervizorja je bolj konsultativna (Mead, 1990, v Miloševič Arnold, 
1999). 
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Po Hawkins in Shohet (1992) je biti supervizor plemenita naloga. Za supervizorja je 
pomembno, da raziskuje svoje občutke, razloge in pričakovanja do samega sebe v vlogi 
supervizorja, saj ima to pomemben vpliv na vzdušje v supervizijskem procesu. Da bi ostal 
dober supervizor, se mora posameznik nenehno spraševati o tem, kaj počne kot supervizor in 
kako to počne. 
 
Čuječ terapevt predstavlja terapevta, ki prakticira čuječnostno meditacijo (formalno oziroma 
neformalno) z namenom, da pri sebi razvija sposobnost čuječe prisotnosti v terapevtskem delu 
(Germer idr., 2005). Shapiro in Carlson (2009) opišeta kvalitete čuječega terapevta, ki 
vplivajo na okrepitev terapevtskega odnosa in s tem na pozitivne rezultate terapevtskega 
procesa, kamor spadajo: pozornost in prisotnost terapevta, terapevtov odnos, naravnanost, 
uglašenost terapevta in sočutje do samega sebe, empatija in uglašenost z drugimi ter 
uravnavanje čustev. Preko formalnega prakticiranja čuječnosti (redna meditacija, vaje) 
terapevt razvija in povečuje te sposobnosti, prav tako pa lahko terapevt te kvalitete vnaša v 
terapevtski proces preko neformalne čuječnosti, in sicer tako, da namerno usmerja pozornost 
na vsak trenutek terapevtskega procesa, s sprejemanjem in nepresojanjem doživljanja. 
 
Ker gre tako pri terapevtskem procesu kot tudi pri superviziji za svetovalno dejavnost, so 
kvalitete, ki naj bi jih imel terapevt oziroma supervizor, po mojem mnenju podobne. 
 
Menim, da razlika med supervizorjem ter čuječim terapevtom izhaja in temelji na razlikah 
med supervizijo ter terapijo. Gre za razlike v treh bistvenih komponentah po Kadushinu 
(1985), in sicer razlike v vlogah v medosebnem odnosu, v cilju oziroma namenu ter razlike v 
procesu. 
 
Kot smo že omenjali (poglavje 6) lahko prakticiranje čuječnosti koristi terapevtu na številne 
načine. Čuječnost naj bi pripomogla k lažjemu zaznavanju terapevtsko pomembnih vsebin in 
trenutkov v psihoterapevtskem procesu, vzpostavljanju in ohranjanju terapevtskega odnosa, 
učinkovitejšemu upravljanju s kontratransferom, zmanjševanju poklicnega stresa in 
preprečevanju izgorelosti, strokovni in osebnostni rasti ter lažjemu soočanju s svojimi 
lastnimi šibkimi točkami. Prav tako čuječnost terapevtu omogoča ohranjati stabilnost ob 
težavnih vsebinah in situacijah v terapiji ter poglabljanje samospoznavanja. Vse navedene 
koristi se v določeni meri prenašajo tudi na kliente v smislu izboljšanja psihoterapevtskega 
procesa in izida. Menim, da bi bili učinki čuječnosti podobni tudi za supervizorje in za 
supervizijski proces. Po mojem mnenju lahko supervizor čuječnost v supervizijskem procesu 
uporablja na več načinov, in sicer: 

− tako, da namerno usmerja pozornost na vsak trenutek procesa, s sprejemanjem in 
nepresojanjem doživljanja, 

− da uporablja za intervenco vaje iz čuječnostne meditacije ter 
− da sam redno prakticira čuječnost in s tem vpliva na razvoj določenih sposobnosti. 
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Preglednica 2: Stičnosti in razlike med čuječim terapevtom in supervizorjem 

 Čuječnost Supervizija 
Kvalitete terapevta 
/supervizorja 

− pozornost in prisotnost 
terapevta 

− terapevtov odnos, 
naravnanost 

− uglašenost terapevta in 
sočutje do samega sebe 

− empatija in uglašenost 
z drugimi 

− uravnavanje čustev 

− empatija 
− razumevanje 
− brezpogojna pozitivna 

naklonjenost 
− ujemanje 
− pristnost 
− toplina 
− samorazkritje 
− prilagodljivost 
− skrb 
− pozornost 
− radovednost 
− odprtost 

Vloga terapevta 
/supervizorja 

− podporna vloga − odvisna od potreb 
supervizantov in glede na 
stopnjo supervizijskega 
procesa 

 

3 Mehanizmi delovanja – proces spremembe 

 
Glavni mehanizem delovanja, ki deluje v čuječnosti, je sprememba perspektive, ki jo Shapiro 
in Carlson (2009) poimenujeta »repercepcija«. Sprememba perspektive nam omogoča, da se 
ne identificiramo z mislimi, čustvi ter telesnimi senzacijami, ampak jih opazujemo take, kot 
so, ločene od nas samih. Za spremembo perspektive gre tudi v superviziji. Refleksija v 
procesu supervizije omogoča supervizantu pogled »z distance« na svojo izkušnjo pri 
strokovnem delu (Žorga, 2006a). Gre za spremembo perspektive, ki jo Hawkins in Shohet 
(1992) opredelita kot »helikopterski pogled«. Razliko opredelim preko tega, da je praksa 
čuječnosti nekonceptualna, medtem ko je reflektiranje lahko izrazito miselni proces. 
 
Preglednica 3: Stičnosti in razlike med čuječnostjo in supervizijo glede na mehanizme delovanja 

 Čuječnost Supervizija 
Mehanizmi 
delovanja  

− nekonceptualnost 
− repercepcija (sprememba 

perspektive) 
− samouravnavanje 
− razjasnitev vrednot 
− kognitivna, čustvena in 

vedenjska prožnost 
− izpostavitev 
− zavedanje telesa 

− refleksija 
− metarefleksija 
− pogled »z distance« na svojo 

izkušnjo (»helikopterski 
pogled«) 
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OPREDELITEV NAMENA IN CILJEV RAZISKOVANJA 

 
V teoretičnem delu naloge sem predstavila čuječnost in supervizijo ter raziskala stičnosti in 
razlike med obema. Namen raziskovanja v empiričnem delu naloge je raziskati pojavljanje in 
uporabo elementov čuječnosti v supervizijskem procesu pri supervizorju. Zanima me, ali 
supervizorji tekom vodenja supervizijskega procesa uporabljajo elemente čuječnosti. Posebej 
raziščem, ali je uporaba elementov čuječnosti povezana s stopnjo razvoja supervizorja ter na 
kakšen način se supervizorji soočajo z zastoji v supervizijskem procesu. 
 
Cilji raziskave so: 

− predstaviti čuječnost (definicije, aksiome, mehanizme delovanja), 
− podrobno raziskati ter analizirati elemente čuječnosti, ki jih najdemo v supervizijskem 

procesu, 
− raziskati povezanost čuječnosti z razvojnim modelom supervizije ter 
− raziskati uporabnost čuječnosti pri soočanju z zastoji v supervizijskem procesu. 

 

1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 
Raziskovalna vprašanja, na katera sem poskušala odgovoriti v okviru magistrskega dela, so 
naslednja. 
 

1.1 Raziskovalno vprašanje št. 1 – Katere elemente čuječnosti najdemo 
v supervizijskem procesu?  

(Na kakšen način si supervizorji razlagajo čuječnost in kakšen pomen ji pripisujejo? Ali 
supervizorji pri vodenju supervizijskega procesa uporabljajo elemente čuječnosti in na kakšen 
način?) 

 

1.2 Raziskovalno vprašanje št. 2 – Ali je uporaba čuječnosti povezana s 
stopnjo razvoja supervizorja? 

(Ali lahko večjo/manjšo uporabo elementov čuječnosti v supervizijskem procesu povežem s 
stopnjo razvoja supervizorja? V kolikšni meri supervizorji vključujejo usmerjanje pozornosti 
na lastna doživljanja v danem trenutku v sam supervizijski proces? Kako supervizorji skrbijo 
za lasten stik s sabo izven supervizijskega procesa?) 
 

1.3 Raziskovalno vprašanje št. 3 – Ali je čuječnost uporabna v 
procesno orientiranih pristopih? 

(Kakšen pogled imajo supervizorji na zastoje (paralelni procesi, transfer, kontratransfer) v 
procesu supervizije? Kako supervizorji rešujejo oziroma se soočajo z zastoji v supervizijskem 
procesu?) 
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2 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA  

 
Pri raziskovanju predstavljenih vprašanj sem uporabila kvalitativno raziskovanje. Zanj je 
značilno, da daje poudarek na preučevanju subjektivnih doživetij posameznika in na 
ugotavljanje pomena, ki ga posameznik pripisuje posameznim dogodkom (Vogrinc, 2008). Za 
pridobivanje podatkov sem uporabila polstrukturirani intervju. Podatki so zbrani v besedni 
obliki. Glavna metoda je kvalitativna vsebinska analiza. 
 

2.1 Vzorec 

Uporabila sem namensko vzorčenje. Glede na raziskovalna vprašanja sem v vzorec vključila 
osem supervizorjev, ki so člani Društva za supervizijo. Vzorčenje je težilo k čim večji 
raznolikosti supervizorjev po starosti, spolu, osnovni izobrazbi, obsegu delovnih izkušenj, 
številu vodenih supervizijskih skupin ter doseženih stopenj profesionalnega razvoja. 
 

2.2 Opis postopka zbiranja podatkov 

K sodelovanju v intervjuju sem preko elektronske pošte povabila 30 supervizorjev, ki so člani 
Društva za supervizijo. Odziv supervizorjev na prošnjo za intervju je bil ugoden, odzvalo se je 
15 supervizorjev. Izmed kandidatov sem izbrala osem supervizorjev glede na čim večjo 
raznolikost med njimi. Z vsakim posebej sem se dogovorila za srečanje ter opravila intervju. 
Tri intervjuje sem izvedla na domu intervjuvancev, dva intervjuja v lokalu. Tri intervjuje sem 
opravila preko Skypa. V vseh primerih je bila zagotovljena zasebnost ter primerno okolje za 
izvedbo intervjuja. Intervjuji so potekali v prijetnem, sproščenem vzdušju. Izvedeni so bili 
marca in aprila 2016. Intervjuje sem posnela na diktafon, trajali so od ene ure do ure in pol. 
Za pridobivanje podatkov sem uporabila polstrukturirani intervju. Vnaprej sem si pripravila 
ključna vprašanja, ki so izhajala iz raziskovalnih vprašanj. Pri vsakem ključnem vprašanju 
sem si pripravila podvprašanja odprtega tipa. Pri intervjuvanju sem se držala predvidene 
strukture, glavnih tem in podvprašanj. Sicer pa sem pogovor usmerjala glede na potrebe 
intervjuvanca, njegove izkušnje in vsebine, ki jih je izpostavljal. Sledila sem miselnemu toku 
intervjuvanca. 
 

2.3 Postopki obdelave podatkov 

Intervjuje sem posnela z diktafonom. Snemanje intervjuja sem začela po udeleženčevem 
soglašanju, pristanku na snemanje. Po opravljenem intervjuju sem vsak posnetek najprej 
poslušala. Nato sem posnetek intervjuja dobesedno prepisala ter ga uredila. Diktafon mi je 
omogočal enostavno previjanje zvočnih posnetkov naprej ali nazaj, obenem pa sem lahko 
spreminjala hitrost govorjenega besedila. Zaradi lažjega razumevanja besedila sem mašila na 
nekaterih mestih odstranila, vendar pa nisem vsebinsko posegala v zbrane podatke. Za 
zagotavljanje varstva osebnih podatkov ter neprepoznavnosti supervizorjev sem osebne 
podatke šifrirala. Imena oseb sem spremenila v črkovne oznake. Vsebini pogovora sem 
določila enote kodiranja ter jim po postopku odprtega kodiranja pripisala kode 1. in kode 2. 
reda. Kode sem združevala v podsklope. V naslednjem koraku sem podsklope glede na 
raziskovalna vprašanja zbrala in uredila. Sorodne podsklope sem združila v sklope. Postopek 
sem zaključila z analizo oziroma interpretacijo vsakega sklopa posebej (Vogrinc, 2008). 
Podatke, ki sem jih dobila v intervjujih, sem uredila v tri sklope, ki sem jih razdelala v trinajst 
podsklopov. 
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Sklopi in podsklopi so predstavljeni v Preglednica 4. 
 
Preglednica 4: Predstavitev sklopov in podsklopov 

I.  Elementi 
čuječnosti v 
supervizijskem procesu 

a) poznavanje čuječnosti 
b) definicija čuječnosti 
c) lastna čuječnost 
d) uporaba čuječnosti v supervizijskem procesu 

II.  Razvoj 
supervizorja 

− skrb za razvoj 
− usmerjanje 

pozornosti v 
supervizijskem 
procesu 

e) skrb za profesionalni razvoj 
f) skrb za osebno ravnovesje 
g) doživljanje sebe kot supervizorja 
h) usmerjanje pozornosti v supervizijskem procesu 
i) usmerjanje pozornosti na lastna doživljanja v 

supervizijskem procesu 

III.  Prepoznavanje in 
reševanje zastojev v 
supervizijskem procesu 

j) soočanje s čustvi 
k) soočanje z zastoji v supervizijskem procesu 
l) paralelni procesi 
m) transfer in kontratransfer 

 

2.4 Predstavitev supervizorjev 

V intervjujih je sodelovalo 8 supervizorjev, ki so člani Društva za supervizijo. Večina 
sodelujočih so bile ženske (7 žensk in 1 moški). Povprečna starost supervizorjev je bila 54 let 
(razpon od 36 let do 73 let). Vsi supervizorji imajo dokončano visokošolsko izobrazbo (VI. 
oziroma VII. stopnje) družboslovne smeri. Dve supervizorki sta zaključili specialistični študij 
Supervizije, dve supervizorki študij Supervizije na Fakulteti za socialno delo, ena 
supervizorka študij Supervizije, osebnega in organizacijskega svetovanja, dve supervizorki in 
supervizor pa končujejo študij Supervizije, osebnega in organizacijskega svetovanja. Štiri 
supervizorke se ukvarjajo tudi s psihoterapijo. Štiri supervizorke so upokojene. Supervizorje 
sem razvrstila glede na datum opravljenega intervjuja. 
 
Supervizorka A 
Supervizorka A izvaja supervizijo na področju vzgoje in izobraževanja. Z vodenjem 
supervizijskih skupin ima 3-letne izkušnje. Intervju je potekal dne 23. 3. 2016. 
 
Supervizorka B 
Supervizorka B izvaja supervizijo na področju socialnega varstva ter v vzgoji in 
izobraževanju. Z vodenjem supervizijskih skupin ima 15-letne izkušnje. Intervju je potekal 
dne 1. 4. 2016. 
 
Supervizorka C 
Supervizorka C izvaja supervizijo na področju socialnega varstva, na centrih za socialno delo 
ter v domu upokojencev. Z vodenjem supervizijskih skupin ima 25-letne izkušnje. Intervju je 
potekal dne 1. 4. 2016. 
 
Supervizorka D 
Supervizorka D izvaja supervizijo na področju socialnega varstva ter v vzgoji in 
izobraževanju. Z vodenjem supervizijskih skupin ima 15-letne izkušnje. Intervju je potekal 
dne 4. 4. 2016. 
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Supervizorka E 
Supervizorka E izvaja supervizijo na področju vzgoje in izobraževanja. Z vodenjem 
supervizijskih skupin ima 18-letne izkušnje. Intervju je potekal dne 5. 4. 2016. 
 
Supervizorka F 
Supervizorka F izvaja supervizijo na področju socialnega varstva, v vzgoji in izobraževanju 
ter v domu upokojencev. Z vodenjem supervizijskih skupin ima 3-letne izkušnje. Intervju je 
potekal dne 8. 4. 2016. 
 
Supervizor G 
Supervizor G izvaja supervizijo na področju vzgoje in izobraževanja. Z vodenjem 
supervizijskih skupin ima 2-letne izkušnje. Intervju je potekal dne 17. 4. 2016. 
 
Supervizorka H 
Supervizorka H izvaja supervizijo na področju vzgoje in izobraževanja. Z vodenjem 
supervizijskih skupin ima 2-letne izkušnje. Intervju je potekal dne 18. 4. 2016. 
 
Preglednica 5: Predstavitev supervizorjev 

Oznaka 
supervizorja 

Spol Število let vodenja 
supervizije 

Področje izvajanja 
supervizije 

Datum 
intervjuja 

A - ženski - 3 leta - vzgoja in 
izobraževanje 

- 23. 3. 2016 

B - ženski - 15 let - vzgoja in 
izobraževanje 
- socialno varstvo  
- preventivni 
programi 

- 1. 4. 2016 
 

C - ženski - 25 let - socialno varstvo 
- dom upokojencev 

- 1. 4. 2016 

D - ženski - 15 let - vzgoja in 
izobraževanje 
- socialno varstvo  

- 4. 4. 2016 
 

E - ženski - 18 let - vzgoja in 
izobraževanje 

- 5. 4. 2016 
 

F - ženski  - 3 leta - vzgoja in 
izobraževanje  
- socialno varstvo  
- dom upokojencev 

- 8. 4. 2016 
 

G - moški - 2 leti - vzgoja in 
izobraževanje 

- 17. 4. 2016 
 

H - ženski  - 2 leti - vzgoja in 
izobraževanje 

- 18. 4. 2016 
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3 ANALIZA INTERVJUJEV 

 
V nadaljevanju predstavim trinajst podsklopov. V vsakem podsklopu sem uredila dobesedni 
zapis izjav supervizorjev ter kode 1. in 2. reda. Zaradi ohranitve avtentičnosti besedila 
dobesedni zapisi izjav supervizorjev niso lektorirani in jezikovno popravljeni. 
 

3.1 Poznavanje čuječnosti 

 
Preglednica 6: Odgovori supervizorjev: poznavanje čuječnosti 

Supervizor Izjave Kode 1. 
reda 

Kode 2. 
reda 

A Za čuječnost sem že slišala … Oh ne, pojma nimam, kaj je 
čuječnost. Drugače pa ne vem, kaj je čuječnost, lahko, da sem 
zgrešila. 

- je že slišala 
- je nesigurna 

- slišati 
-nesigurnost 

B Ko sem poslušala eno mojstrico čuječnosti na izobraževanju, 
pred kratkim, za učitelje realitetne terapije … se me je 
dotaknilo. 

- je že slišala 
- jo zanima 
- se je 
udeležila 
delavnice 

- slišati 
- zanimanje 
- delavnica 

C Za čuječnost sem že slišala, nekdo mi je govoril o tem … 
Nisem se še poglobila v to, zdaj nisem toliko v stiku s 
supervizijo. 

- je že slišala - slišati 

D Slišala sem že večkrat … To nekako niso moja področja. 
Čuječnost sem spoznala na dveh delavnicah. Na eni v okviru 
društva za supervizijo (študijski dnevi), pa letos v Zagrebu, ko 
je bil učiteljski zbor realitetne terapije … pa me je kar začelo 
zanimati … Ne poznam koncepta čuječnosti … ne vem. 

- je že slišala 
- se je 
udeležila 
dveh delavnic 
- jo zanima 
- je nesigurna 

- slišati 
- delavnica 
- zanimanje 
-nesigurnost 

E Seveda sem slišala za čuječnost. - je že slišala - slišati 

F Veliko smo slišali, ogromno, veliko slišali in se ukvarjali s 
čuječnostjo. 

- je že slišala - slišati 

G Ja, sem ja … Sem. Pa jaz sem dosti o tem bral, pa tudi na 
izobraževanju sem bil iz čuječnosti, osnovni tečaj sem naredil, 
pa tudi magistrsko bom delal iz čuječnosti. 

- je že slišal 
- se je 
udeležil 
tečaja 
- raziskuje 
literaturo 
- bo pisal 
magistrsko 
nalogo 

- slišati 
- tečaj 
čuječnosti 
- literatura 
- zanimanje 

H Sem, ja. - je že slišala - slišati 

 
Vsi supervizorji (8) so izjavili, da so za pojem čuječnosti že slišali. Dve supervizorki sta 
dodali, da sta že slišali za čuječnost, vendar ne vesta, kaj bi čuječnost sploh bila. Dve 
supervizorki sta bili udeleženi na predstavitvenih delavnicah čuječnosti, na eni (supervizorka 
B) oziroma dveh (supervizorka D). Obe supervizorki sta izrazili zanimanje za to tematiko. 
Tudi supervizor G se zanima za čuječnost. Udeležil se je tečaja čuječnostne meditacije, nekaj 
časa je izvajal vaje čuječnosti. Prebira strokovno literaturo ter razmišlja o pisanju magistrske 
naloge na to temo. 
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3.2 Definicija čuječnosti 

 
Preglednica 7: Odgovori supervizorjev: definicija čuječnosti 

Supervizor Izjave Kode 1. reda Kode 2. 
reda 

A Bi rekla, da je čuječnost občutek, sposobnost nekoga 
slišati, čutiti … V bistvu mi je ta pojem dosti blizu 
empatiji ... Mogoče tudi to, da doživiš človeka … z 
občutki, tako, kot jih ima. Tako, da jih res začutiš te 
občutke. Čuječnost je občutek do sočloveka, do 
sogovornika. 

- sliši drugega 
- čuti drugega 
- je empatična 
- občuti občutke 
drugega 

- empatija 
- uglašenost z 
drugimi 
- komunikacija 
in interakcija 

B Čuječnost bi rekla, da je ozaveščanje. Ozaveščanje, 
poslušanje, čutenje ter ozaveščanje tega. Sem dobila 
potrditev, da pravzaprav supervizija dela ravno to, 
prepoznava proces, pomaga supervizantu, da 
prepoznava, kaj počne, kako se ob tem počuti ter 
iskanje možnih rešitev, kako bi lahko drugače. 
Ozaveščanje tudi misli, tistega nezavednega dela. 
Veliko stvari počnemo nezavedno, smo se jih naučili 
skozi življenje in so odgovori v nas, ampak se jih ne 
zavedamo. Da se zaveš tega, kar pravzaprav delaš. 

- ozavešča 
- posluša 
- čuti 
- ozavešča lastna 
ravnanja 
- ozavešča 
nezavedno 
- se zaveda 
lastnega vedenja in 
ravnanja 

- ozaveščanje 
- uglašenost s 
samim seboj 
- uglašenost z 
drugimi 

C Za mene je čuječnost to, da znaš biti sam s sabo in da v 
tistem (to se mi zdi največja umetnost), da si sam s 
sabo, da hkrati zaznavaš, kaj se dogaja. Če zmoreš to 
povezati, to je na neka način tako, ko sem jaz v naravi, 
da čutim, da me zemlja boža, da slišim ptice, da vonjam 
zrak, … vse to zaznavam, ampak, kakor da me ni … je 
to potem to … in da istočasno sem in nisem, zaznavam, 
ampak me ni. 

- je v stiku sama s 
sabo ter obenem 
zaznava, kaj se 
dogaja okrog 

- uglašenost s 
samim seboj 
- usmerjanje 
pozornosti 

D Bi rekla, da je to osredinjene na »tukaj in zdaj«, potem 
je, kaj vem, ne da odstraniš koncepte, ampak slediš 
samemu sebi, kako se počutiš, to, pa spremljaš tisto, kar 
pride vate. Da v skupini, ko jo vodiš, da si v sebi in 
obenem, da gledaš okrog. Odnos v čuječnosti je brez 
vrednotenja in takih stvari, nepresojanja, odnos, ki je na 
nižjem zaznavnem polju, … ne vem, če poznaš te 
koncepte … to ne pomeni slabem, ampak brez 
vrednotenja predvsem konceptov in takih stvari. Bolj se 
ukvarjaš s tem, ja, kar zaznavaš, o sebi, o dogajanju, 
procesih v sebi.  

- je »tukaj in zdaj« 
- je v stiku sama s 
sabo ter obenem 
zaznava, kaj se 
dogaja okrog 
- nevrednoti 
- nepresoja 
- je osredotočena 
nase, na lastne 
zaznave o sebi, o 
dogajanju, procesih 

- prisotnost 
- uglašenost s 
samim seboj 
- usmerjanje 
pozornosti 
- naravnanost 

E Čuječnost jaz razumem, lahko je prav ali ne, ampak 
razumem jo tako, da v bistvu ves čas, kar traja 
supervizijski proces, oziroma srečanje, da si v stiku s 
sabo, da zaznavaš, kaj se s tabo dogaja in kaj se dogaja 
tudi z drugimi … s supervizantom, s katerim delaš, in 
tudi s skupino. Skratka, da nobenega tega vidika ne 
zanemariš, da si vedno v stiku s tem, kar se v tebi 
dogaja in v drugih, tako jaz razumem čuječnost. Da si 
pozoren na verbalna in neverbalna sporočila, ki ti jih 
ljudje dajejo. 

- je v stiku sama s 
sabo ter obenem 
zaznava, kaj se 
dogaja okrog 
- zaznava lastno 
doživljanje in 
usmerja pozornost 
na druge 
- je pozorna na 
verbalna in 
neverbalna 
sporočila 

- uglašenost s 
samim seboj 
- usmerjanje 
pozornosti 
- komunikacija 
in interakcija 
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F Razumem jo, kot biti »tukaj in zdaj«, to je zame biti 
tukaj in zdaj z vsemi čuti, biti prisoten, razumeti, slišati, 
tistega, ki ima primer in vse člane supervizijske 
skupine. Biti sposoben slišati, videti dejansko, kar je, 
brez predsodkov, brez razmišljanj, prepričanj. 

- je »tukaj in zdaj« 
- je prisotna 
- posluša in 
zaznava drugega 
- nepresoja 
- nevrednoti 

- prisotnost 
- usmerjanje 
pozornosti 
- komunikacija 
in interakcija 
- naravnanost 

G Kako se prestaviti v »tukaj in zdaj« prostor, brez 
presojanja, prehitevanja situacije, kot učitelj in kot 
supervizor, da ne prehitevam s svojimi avtomatizmi. 
To, najbolj to, prestavljanje v »tukaj in zdaj«. Brez 
avtomatizacije misli, čustev, občutij, počutij ... Nekako, 
da spet začutiš, kaj pomeni biti prisoten v odnosu. 

- je»tukaj in zdaj« 
- nepresoja 
- je prisoten v 
odnosu 

- prisotnost 
- naravnanost 
 

H Pozornost, da si senzibilen in pozoren na to, kaj se v 
tvoji okolici dogaja predvsem na bazi odnosov, pa da 
opazuješ, da skozi opazovanje vidiš. Kot v bistvu, da si 
vedno pripravljen, da zaznaš, kaj se dogaja v tvoji 
okolici predvsem na bazi komunikacije in odnosov. 

- je pozorna 
- opazuje 
- je občutljiva 
- zaznava odnose in 
komunikacijo 

- usmerjanje 
pozornosti 
- komunikacija 
in interakcija 

 
Supervizorka A je definirala čuječnost podobno kot empatijo, kot sposobnost poslušanja in 
občutenja drugega (»… da doživiš človeka … z občutki, tako, kot jih ima. Tako, da jih res 
začutiš te občutke«). Supervizorki B čuječnost pomeni ozaveščanje lastnega vedenja in 
ravnanja ter ozaveščanje nezavednega (»ozaveščanje, poslušanje, čutenje ter ozaveščanje 
tega. Da se zaveš tega, kar pravzaprav delaš«). Supervizorke C, D in E so čuječnost 
opredelile kot sposobnost, da so istočasno v stiku s sabo ter da se obenem zavedajo okolice 
(»da znaš biti sam s sabo in da v tistem (to se mi zdi največja umetnost), da si sam s sabo, da 
hkrati zaznavaš, kaj se dogaja«; »da si v sebi in obenem, da gledaš okrog«; »da si v stiku s 
sabo, da zaznavaš, kaj se s tabo dogaja in kaj se dogaja tudi z drugimi«). Osredotočenost na 
biti »tukaj in zdaj« izpostavijo supervizorji D, F in G. Supervizorki D in E izpostavita, da je 
pomembno, da si osredotočen nase, na lastna doživljanja (»kako se počutiš, to, pa spremljaš 
tisto, kar pride vate«). Supervizorki F in H pa omenjata usmerjanje pozornosti na druge, na 
okolje (»razumeti, slišati, tistega, ki ima primer in vse člane supervizijske skupine«; »da 
zaznaš, kaj se dogaja v tvoji okolici predvsem na bazi komunikacije in odnosov«). 
Supervizorji D, F in G omenijo naravnanost oziroma odnos, ki je nepresojajoč, brez 
vrednotenja, brez predsodkov ter brez avtomatizacije misli, čustev in občutkov. 
 

3.3 Lastna čuječnost 

 
Preglednica 8: Odgovori supervizorjev: lastna čuječnost 

Supervizor Izjave Kode 1. reda Kode 2. 
reda 

A Mislim, da sem velik del časa čuječa. Razen, kadar 
čisto izgubim stik, kadar hitim, ko sem v evforiji … 
Takrat pa nisem nič čuječa. Sem čuječa, takrat kadar 
imam občutek, da jaz vodim življenje in ne življenje 
mene. 

- je čuječa večino 
časa 
- ko ima kontrolo 
nad življenjem 
- kadar ni v stiku s 
sabo ni čuječa 

- večino časa 
- stik s seboj 
- kontrola 
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B Zelo sem čuječa. Mislim, da smo od rojstva zelo 
čuječi. To je ena naravna lastnost človeka. Mislim pa, 
da smo potem tekom šolanja to izgubili. Neko obdobje, 
tudi pri meni je bilo to zavrto. Z vstopom v 
supervizijski proces pa je prišlo do premika v glavi, da 
je vendarle to dovoljeno. Ker takrat ni bilo dovoljeno 
priznati, da nečesa ne veš, to je pomenilo, da si 
nesposoben. Tudi v delu je bilo drugače, soc. delavec 
naj bi reševal, naj bi vedel, kaj je dobro za drugega. 
Čustva so bila zanemarjena. S sup. procesom, to je bil 
prelom, ko se je supervizija uzakonila na soc. področju. 
Telo pa je bilo sploh zanemarjeno. 

- je čuječa večino 
časa 
- da je to naravna 
lastnost človeka 
- da šolanje 
čuječnost zatre 
- se lahko ponovno 
nauči 
- da upošteva 
čustva ter telo 
 

- večino časa 
- naravna 
lastnost 
- vadba 
- čustva in 
telesne 
senzacije 

C Ja, mislim, da sem čuječa. Jo uporabljam zunaj. Vedno 
jo prakticiram, v stikih z ljudmi. Meni res ni problem, 
na nek način, biti s človekom v celoti in hkrati ne 
pozabiti na sebe, če jaz pozabim na sebe, potem me za 
njega tudi ni. Ne morem, če nisem v neki kontroli, ki 
pa mogoče ni čisto v moji domeni. Tako si jaz to 
domišljam. To znam, da sem v stikih, pa istočasno pa 
ne pozabim na sebe. 

- je čuječa večino 
časa 
- ko je v stikih z 
drugimi ljudmi 
- ko je v stiku z 
drugim in ne 
pozabi na sebe 

- večino časa 
- komunikacija 
in interakcija 
 

D Ja, najbolj sem intenzivno, ko me kdo vodi, ampak 
drugače, pa ja, ja, sem. Imam navado to, spremljanja 
same sebe. Ne samo, kadar si rečem, ampak imam 
navado, kaj z mano je, se vprašam, da se spremljam. 
Sem zadovoljna s tem. Ni to moja slaba točka. Na 
delavnicah sem dobila nekaj novega, ampak sem 
videla, da to že znam. 

- je čuječa večino 
časa 
- ima navado 
spremljanja same 
sebe 

- večino časa 
- stik s seboj 

E Ja. Mislim, da kar večino časa sem čuječa. - je čuječa večino 
časa 

- večino časa 
 

F Trudim se biti čuječa v vsakem trenutku. Jaz se trudim, 
tudi v monologu sama s sabo, ko se sama s sabo 
pogovarjam, se vedno vprašam, koliko sem realna, kje 
sem, ali je to moja utrujenost, ali je to del prepričanja, 
ali so to pričakovanja, moja in tuja. Pozorna sem na 
vseh šest čutov, kar vidim, slišim, voham, okušam, 
čutim. 

- je čuječa večino 
časa 
- je usmerjena na 
vseh šest čutov 

- večino časa 
- stik s seboj 
 

G Ma sem ja. Se poskušam zavestno prestaviti v to stanje. 
Tekom dneva sem čuječ na trenutke, preredko sem 
čuječ tekom dneva, želel bi si biti večkrat. Mi je pa fajn 
to, da se znam vrniti v to, da znam uporabiti določene 
načine dihanja, določene misli, za katere vem, da mi 
pomagajo, da se spravim v ta mode čuječnosti. Probam 
biti čuječ pri vsakodnevnih ritualičkih, na primer pitje 
kave, to sem zdaj zanemaril. Pa tudi pri teku, med 
tekom, tečem aktivno, se naprezam, potem pa ne 
tečem, ampak se poskušam s čuječnostno hojo vrniti k 
sebi. Da sem v stiku.  
Ko sem čuječ, ne presojam, sem dosti bolj potrpežljiv, 
bolj znam poslušati. Poslušam, sem bolj odprt za 
širino, ne sodim in nepresojam. To se mi zdi 
pomembno tudi za supervizijo. Pojavi se mi tudi 
začetniški um, pa se mi pojavi, kot pri otroku, neka 
radovednost, odprta radovednost, humor, sproščenost, 
navdušenje. Nenavezanost pa je nekaj, kar se bom celo 
življenje učil. To je umetnost.  

- je čuječ v 
določenih trenutkih 
dneva 
- uporablja dihalne 
vaje, da se prestavi 
v čuječo 
naravnanost 
- izvaja neformalno 
prakso, npr., čuječe 
pitje kave, čuječe 
gibanje 
- nepresoja 
- je potrpežljiv 
- posluša 
- ima začetniški um 
- je radoveden 
- ima smisel za 
humor 
- je sproščen 

- določeni 
trenutki 
- formalna in 
neformalna 
praksa 
- naravnanost 
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H Jaz sem skozi čuječa, če je to to, kar jaz mislim. 
Mislim, da sem zelo čuječa. Zelo hitro zaznam, če je 
kaj narobe, če ostane kaj neizgovorjeno. Zelo hitro se 
konfrontiram, vprašam, če se mi kaj zdi, to se mi dobro 
obnese, z zaposlenimi in s starši, ker potem dosti stvari 
izvem.  

- je stalno čuječa 
- zaznava 
neizgovorjeno 

- večino časa 
- usmerjanje 
pozornosti 

 
Supervizorji (8) so same sebe opisali kot čuječe večino časa. Supervizorka A meni, da je 
čuječa takrat, ko ima občutek, da ima kontrolo nad lastnim življenjem, ter kadar je v stiku 
sama s sabo (»takrat kadar imam občutek, da jaz vodim življenje in ne življenje mene«). 
Supervizorka B opiše čuječnost kot naravno lastnost človeka (»mislim, da smo od rojstva zelo 
čuječi«), obenem pa tudi nekaj, česar se je morala ponovno naučiti. Pri tem ji je pomagala 
supervizija. Supervizorka C je najbolj čuječa v stikih z drugimi ljudmi, ko je lahko istočasno 
pozorna na sogovornika in nase (»meni res ni problem, na nek način, biti s človekom v celoti 
in hkrati ne pozabiti na sebe«). Supervizorka D ima navado spremljanja same sebe, nenehno 
preverja lasten stik s sabo. Supervizorki E in H sta se opisali kot čuječi večino časa. 
Supervizorka F se trudi biti čuječa v vsakem trenutku in je pozorna na vseh šest čutov (»kar 
vidim, slišim, voham, okušam, čutim«). Supervizor G pove, da je čuječ v določenih trenutkih 
dneva ter da bi želel biti večkrat čuječ. Všeč mu je, kar se lahko zavestno pripravi do tega, da 
postane čuječ (»da se znam vrniti v to, da znam uporabiti določene načine dihanja, določene 
misli, ki vem, da mi pomagajo, da se spravim v občutek čuječnosti«). Izpostavi tudi 
naravnanost, ki je nepresojajoča. 
 

3.4 Uporaba čuječnosti v supervizijskem procesu 

 
Preglednica 9: Odgovori supervizorjev: uporaba čuječnosti v supervizijskem procesu 

Supervizor Izjave Kode 1. reda  Kode 2. reda  
A Uporabljam čuječnost v superviziji. Menim, da je 

čuječnost ena najbolj pomembnih kvalitet supervizorja, 
če je to tisto, kar si jaz predstavljam, da je. Če želiš, da 
nekdo reflektira sebe, mora imeti občutek, da je slišan. 
S tem občutkom, da je nekdo slišan, lahko tudi sam 
sebe sliši in potem reflektira. Da ima supervizant 
občutek, da imam zanimanje zanj, da res čuti, da sem z 
njim v tistem trenutku z njegovo vsebino ter da me 
zanimajo njegove vsebine. Kadar se izraža vsebina, se 
trudim za aktivno poslušanje, in sicer na večih nivojih 
… da spremljam verbalno in predvsem neverbalno 
komunikacjio. Da poslušam, da razmišljam, kaj mi 
govori, da ga sprašujem o vsebini, da, če čutim stisko, 
da dam prostor za to, da so vsa čustva, ki se vzbudijo, 
lahko čisto v redu. 
 
Z vprašanjem, kako sem zdaj ta trenutek, se večinoma 
ukvarjamo na začetku srečanja ter v času gradiva, če se 
zgodi, da čutim neko blokado, tudi vprašam, kako so 
zdaj, ter na koncu srečanja, kako so zdaj.  

- jo uporablja 
- meni, da je 
pomembna 
kvaliteta 
supervizorja 
- aktivno 
posluša 
- se zanima za 
supervizanta 
- je prisotna 
- spremlja 
verbalno in 
neverbalno 
komunikacijo 
- postavlja 
vprašanja 
- sprejema 
čustva 
-uporablja na 
začetku, ob 
koncu srečanja, 
ter če pride do 
zastoja 

- komunikacija in 
interakcija 
- uglašenost z 
drugimi 
- emocije 
- naravnanost 
- sprejemanje 
- prisotnost  
- začetek, konec, 
ob zastoju 
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B Sama čuječnost bi, pri nekom, ki ima neko problemsko 
situacijo (učitelj, soc. delavec, zdravnik … ) težko 
reševala težave. Mislim, da je zelo pomemben del, je 
pomembna, ni pa tako poimenovana. Pri vsaki stvari, ki 
jo delamo, mogoče kdaj pozabljamo na en segment, 
kadar delamo zelo na miselnem nivoju, lahko 
zanemarjamo počutje, ampak supervizija je tako 
celostna, da je dober supervizor pozoren tudi na 
počutje, čustva, telo. Vedenje je celostno, ves čas, 
karkoli delamo, se vedemo, zraven čutimo, mislimo in 
je vključeno tudi telo, ali smo potni, trdi, vedenje je 
vedno celostno, in čuječnost je ves čas prisotna. Zelo, 
mislim, da zelo, ja. Počutje je tisto, kar nam sporoča, 
ali smo z nečem zadovoljni ali nismo. Če se slabo 
počutimo, ali če ni skladno z mojim prepričanjem. Pa 
ni nujno, da to tudi zaznam, se ne zavem. Včasih šele 
potem. Samopresoja je ena od priložnosti. Samopresoja 
supervizoja. Kadar v supervizijskem procesu zaznam, 
da nekaj ni v redu, obvezno naredim samopresojo. Po 
procesu. Tudi včasih v tistem trenutku, to je pa dodana 
vrednost. Ko si supervizor upa povedati, kaj se z njim 
dogaja v tem trenutku. To pa je dodana vrednost. 

- meni, da je 
pomemben del 
supervizije, ni 
pa tako 
poimenovana 
- meni, da je ves 
čas prisotna v 
procesu 
- jo uporablja 
- je usmerjena 
na čustva, telo, 
ne samo na 
kognitivni vidik 
- je usmerjena 
na lastno 
počutje ter na 
celostno vedenje 
- uporablja 
samopresojo v 
danem trenutku 
ter po procesu 
- izrazi, deli 
svoje počutje v 
danem trenutku 

- usmerjenost 
nase 
- usmerjenost na 
čustva, na telesne 
senzacije 
- celostno vedenje 
- samopresoja 
supervizorja 

C Ja, to, da se prepustim temu, kar se dogaja, da se 
prepustim temu, kar mi supervizant pripoveduje »tukaj 
in zdaj«. Da vidim skupino, da čutim dogajanje v 
skupini in da zaznavam, kaj je zdaj v meni, v mojem 
telesu, in duši, kaj se dogaja takrat in kako lahko te 
stvari držim skupaj, jih ne spustim in hkrati dovolim, 
da jih vsak doživi po svoje. Mislim, da smo 
supervizorji režiserji. Da dober režiser pusti igralcu, da 
vlogo pokaže po svoje. Kot supervizor moraš dovoliti, 
da supervizant to, kar je doživel in kar pove, izrazi, 
pokaže, da začuti še enkrat tako kot on, ne glede na vsa 
pravila, ne glede na vse, ampak tisto, kar je tu in zdaj 
za mene. Se mi zdi, da smo supervizorji čuječi. Da si 
tam, poslušaš, slišiš, se zavedaš sebe, situacije, 
supervizanta, na nek način si povezan tudi s situacijo, 
ki jo je supervizant prinesel noter. Brez čuječnosti ne 
moreš supervizije delati, mogoče ne uporabljamo tega 
izraza, ampak biti tu in zdaj je čuječnost, biti tu in zdaj, 
v trenutku, s supervizanti in skupino, sam s sabo. 

- meni, da je 
pomemben del 
supervizije, ni 
pa tako 
poimenovana 
- jo uporablja 
- je 
osredotočena na 
»tukaj in zdaj« 
- vidi skupino, 
čuti dogajanje 
ter zaznava 
senzacije v 
lastnem telesu 

- »tukaj in zdaj« 
- usmerjenost na 
čustva, na telesne 
senzacije 
- skupinska 
dinamika 
- komunikacija in 
interakcija 
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D Ja, jaz se s tem kar ukvarjam, z mojim konceptom 
čuječnosti, ker bi bila rada dober poslušalec. Čuječnost 
je zame tudi dialog. Ali monolog ali dialog s samim 
seboj, in potem izražanje samega sebe v pogovoru, ne 
da govoriš nekaj o drugih, ampak da govoriš o sebi. In 
potem je ta čuječnost kot proces prisotna. Biti dober 
poslušalec, biti dober komunikator. 
Tudi, da ne izhajam iz tega, da je moja izkušnja nekaj, 
kar bi se dalo generalizirati, ampak iz moje izkušnje v 
pogovoru, vodenju, nastajajo ugodne hipoteze, kaj se 
dogaja. Ampak najprej prepoznavam, kaj se dogaja v 
meni sami, in potem preverjanje teh hipotez v 
pogovoru. Vidim kot proces v procesu. Kot nekaj, kar 
je potrebno razvijati, kot podstat za to, kar jaz počnem. 
To je čuječnost v sup. procesu. Čuječnost je prisotna, 
ampak se jo da razvijati, podobno kot refleksijo. To je 
en zelo bogat element v supervizorskem delu, čeprav se 
s čuječnostjo nisem ukvarjala. To je pomembna 
kvaliteta supervizorja. Čuječnost se razvija preko 
prepleta osebnega in profesionalnega razvoja, preko 
seminarjev, izkustveno, super preplet. Kaj lahko 
pravzaprav počnem in kaj lahko integriram v 
supervizijski proces. Fajn se je ukvarjati z dihanjem, 
ker je dihanje tako pri roki. To vsi znamo. Da takoj 
lahko nekaj narediš s tem in pridobiš na moči, na 
dobrem počutju. 

- jo uporablja 
- želi biti dobra 
poslušalka 
- je v dialogu 
sama s sabo in 
izraža sebe v 
odnosu z 
drugim 
- izraža sebe v 
procesu 
- meni, da je 
povezano s 
profesionalnim 
ter osebnim 
razvojem 
- meni, da je 
pomemben 
element v 
procesu 
- meni, da je 
pomembna 
kvaliteta 
supervizorja 
- uporablja 
dihanje 

- komunikacija in 
interakcija 
- usmerjenost 
nase 
- čuječnosti se 
lahko naučimo 
- oseben in 
profesionalen 
razvoj 
- dihanje 

E To se mi zdi čuječnost, da res slišiš, kaj ti na drugi 
strani kdo govori, in da pozabiš na svoje misli, jih daš 
na stran in slediš res supervizantu. Da pozabiš na svoje 
hipoteze, da hipotezo skupaj oblikujeta. Poskušaš res 
slišati, kar ti supervizirani govori. Da skupaj poiščeta 
cilj in pot, po kateri bosta prišla do cilja, ne da slediš 
svojim hipotezam. Oziroma, da preverim skupaj s 
supervizantom. In jo umaknem, kadar vidim, da ni v 
skladu s supervizantom, da je tvoja drugačna kot od 
supervizanta in mu slediš. To se mi zdi vsebinski, 
procesni vidik čuječnosti. Vsebina, kaj mi podaja 
vsebinsko supervizant. Tudi v tem smislu čuječnosti je 
čuječnost na vsebino. Čuječnosti pripisujem največji 
pomen v superviziji. Največji pomen – mislim, da je to 
v bistvu bistvo supervizije – biti čuječ, kolikor se da. 
Čeprav včasih ne rata. Mislim, da je to bistvo, če hočeš 
speljati proces. Meni je bolj pomemben proces kot sam 
cilj, oboje, ampak proces predvsem. Jaz to povezujem s 
procesom. In če hoče biti proces res tak, da sledi 
superviziranemu, potem mora biti čuječnost zraven 
obvezno. Jaz jo vedno uporabljam, zelo jo uporabljam 
v procesu, tudi sicer jo zelo dosti uporabljam. 
Uporabljam jo na ta način, da sem zelo pozorna nase, 
da sem v stiku sama s sabo, da aktivno poslušam, pa to, 
da sem pozorna na to, kar se dogaja na verbalnem in 
neverbalnem nivoju, s skupino in na meni.  

- želi biti dobra 
poslušalka 
- sledi 
supervizantu in 
ne svojim 
hipotezam 
- je usmerjena 
na vsebino  
- meni, da je 
pomemben del 
supervizije 
- jo uporablja 
- je v stiku sama 
s sabo 
- aktivno 
posluša 
- pozorno 
spremlja 
dogajanje v 
skupini na 
verbalnem in 
neverbalnem 
nivoju 

- komunikacija in 
interakcija 
- usmerjenost 
nase 
- uglašenost s 
seboj 
- usmerjanje 
pozornosti nase in 
na okolico 
- skupinska 
dinamika 



 
55 

 

F Se zelo trudim, zelo. Čeprav, za vsak primer in vsako 
srečanje se osebno pripravim, ni to del vsakdana, 
pripravim se fizično in psihično za srečanje, za te tri 
ure, pa na srečanju odložim vse svoje priprave in pri 
sebi nimam ne zvezka ne svinčnika, ampak sem s 
tistim, kar imam v sebi, in s tistim, kar sem. In do zdaj 
sem bila zadovoljna s tem. Ker mi je bilo moteče zame, 
če sem mogla kaj zapisovati, če mi je mojo pozornost 
vleklo karkoli drugega, da sem mogla zraven kaj 
drugega počet. Zato so to stvari, ki jih ne počnem. Se 
pripravim prej, ampak, ko sem na srečanju, sem to, kar 
sem. 
Fokusirana sem na tistega, ki je pred mano, na celo 
skupino in s tistim, kar je v tistem trenutku pred mano. 
Ali je to problem, ali se pojavlja konflikt, ali čustvo ali 
moja razmišljanja, stik s sabo. Kar je v tistem trenutku, 
trudim se, da ulovim to, kar je, ne da gre mimo mene, 
da se ga ne zavedam, ampak da ga slišim, čujem. Da 
sem čuječa do tistega, kar je v tem trenutku. V 
superviziji deluje, ta nota biti človek in nič drugega, 
nobena teorija, znanje, načitanost, nič od tega za 
supervizante ne pride v poštev. On potrebuje samo to, 
da si »tukaj in zdaj«, da si ob njem, da slišiš, vidiš, 
podpiraš in je več vredno. Bi rekla, da je čuječnost 
pomemben element v superviziji. Se zavedam, kako je 
to področje pomembno, ta tema čuječnosti je ključna. 
To je moje mnenje, prva in najbolj pomembna lastnost 
supervizorja. To je nekaj, kar mora imeti supervizor v 
sebi. Lahko se s prakso, s prizadevanji tudi toliko 
natrenira, če mu je to cilj in postane resnično čuječ. 
Mislim, da je to odvisno od osebnostnih lastnosti, da je 
to neka naravna lastnost. 

- jo uporablja 
- je v stiku sama 
s sabo, s tistim, 
kar je 
- je usmerjena 
na supervizante 
in na skupino 
- je usmerjena 
na »tukaj in 
zdaj« 
- aktivno 
posluša 
- opazuje 
- nudi podporo 
- meni, da je to 
naravna lastnost 
posameznika  
- meni, da je 
pomembna 
kvaliteta 
supervizorja 
 

- uglašenost s 
seboj 
- usmerjenost na 
druge 
- »tukaj in zdaj« 
- komunikacija in 
interakcija 
- prisotnost 
- čuječnosti se 
lahko naučimo 
- naravna lastnost 
človeka 
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G Meni se zdi ključen za vzpostavitev nekega odnosa. Ni 
edini element. Kot nek sinonim za en pristen delovni 
odnos, da je supervizor čuječnostno naravnan. To se mi 
zdi zelo, zelo pomembna kvaliteta supervizorja. 
Supervizor ni tisti, ki svetuje, ki daje nasvete, ne 
prehiteva. Jaz imam težave s tem, ko sem učitelj, da bi 
rad predvideval, cel čas bi moral biti v prihodnjiku, me 
to recimo, ko sem kot supervizor, mi čuječnost ful 
koristi, da ne prehitevam, da nimam rešitev, da 
poslušam, ampak da samo sem tam, da sem tam, ko to 
sprejmem, da samo sem tam, ko zaupam, da poslušam, 
to omogoča zaupanje v sebe, v tisti proces, ki ga imaš s 
supervizantom. Čuječnost uporabljam v procesu za 
sebe, pred začetkom supervizije. Takrat se pred 
začetkom nastavim, da se preselim, da se lažje odprem, 
naredim kakšno krajšo dihalno vajo ali pregled telesa, 
imam neko svojo kombinacijo vaj, kako se spraviti v 
to. Da se znebim strahu, previsokih pričakovanj do 
sebe, do drugega, to mi olajša. Čeprav nisem potem cel 
čas čuječ. Pa tudi vmes, sproti, ko zaslutim pri 
pogovoru, da bezljam, v mislih naprej, da že 
predvidevam odgovore, rešitve, se vrnem v »tukaj in 
zdaj«, z dihanjem, samo z dihanjem, pa to, da se na 
sebe fokusiram. Pozoren sem na občutja v telesu, na te 
telesne senzacije, kako zaznavam drugega preko telesa, 
takrat lahko racio dam malo stran, ter bolj pristno, 
intuitivno delujem.  
V šoli mi pomaga velikokrat, predvsem v konfliktnih, 
stresnih situacijah, takrat mi pomaga. Tu jaz vidim 
podobnost s supervizijo, ta helikopterski pogled, mi 
omogoča, da lažje postanem čuječnostno naravnan. 

- meni, da je 
pogoj za pristen 
odnos 
- meni, da je 
pomembna 
kvaliteta 
supervizorja 
- uporablja 
dihalne vaje ter 
pregled telesa 
kot pripravo na 
vodenje 
supervizije 
- ko predvideva 
odgovore, se 
vrne v »tukaj in 
zdaj« 
- opazuje 
dihanje 
- je pozoren na 
telesne senzacije 
- jo uporablja 
v konfliktnih in 
stresnih 
situacijah 

- uporaba 
čuječnosti zase 
kot supervizor 
- uglašenost s 
seboj 
- usmerjenost 
nase 
- »biti tukaj in 
zdaj« 
- telesne senzacije 
- dihanje 
- ob konfliktnih 
situacijah 

H Pomembna je odprta komunikacjia ter vzpostavljanje 
odnosa. Da se zavedamo, da je potrebno ustvariti odnos 
in potem lahko marsikaj poveš. Da je pomembno, da 
znaš poslušati, da znaš slišati, da je to čuječnost, 
pripravljenost slišati. Seveda, zelo jo uporabljam. 
Vprašam, pa čakam, da je tišina … se ne bojim tišine. 
Sem pozorna, poslušam. Da si čuječ, da poslušaš, da 
počakaš, da drugi pove.  

- jo uporablja 
- vzpostavlja 
odnos za odprto 
komunikacijo 
- posluša 
- je pozorna 

- komunikacija in 
interakcija 
- usmerjanje 
pozornosti 

 
Vsi supervizorji (8) so izjavili, da čuječnost (tako kot jo vsak supervizor doživlja) uporabljajo 
v supervizijskem procesu. Pri raziskovanju na kakšen način uporabljajo čuječnost v 
supervizijskem procesu, pa sem dobila različne odgovore. 
 
Supervizorka A pravi, da čuječnost uporablja tako, da aktivno posluša supervizanta. To 
pomeni, da se zanima za supervizanta, da je z njim prisotna v tistem trenutku, da sprejema vsa 
čustva, ki se vzbudijo v supervizantu, postavlja vprašanja ter spremlja verbalno in neverbalno 
komunikacijo (»da ima supervizant občutek, da imam zanimanje zanj, da res čuti, da sem z 
njim v tistem trenutku z njegovo vsebino«). Po njenem mnenju je čuječnost ena najbolj 
pomembnih kvalitet supervizorja. 
 
Supervizorka B meni, da je čuječnost zelo pomemben del supervizije, ni tako poimenovana je 
pa ves čas prisotna v procesu. V supervizijskem procesu čuječnost uporablja tako, da je 
usmerjena na počutje, ne samo na kognitivni (miselni) vidik (»dober supervizor je pozoren 
tudi na počutje … čustva, telo … Vedenje je celostno, ves čas, karkoli delamo, se vedemo, 
zraven čutimo, mislimo in je vključeno tudi telo, ali smo potni, trdi ...«). Sem spada izražanje 
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počutja, čustev ter telesnih senzacij. Pozornost posveča lastnemu počutju ter počutju 
supervizantov. Obenem pove, da je supervizorju težko biti pozoren na lastno počutje med 
vodenjem supervizijskega procesa ter da redko lahko zazna lastno počutje, predvsem telesne 
senzacije že med vodenjem procesa, največkrat jih ozavesti šele po koncu procesa, pri 
evalvaciji. Pove, da se ji zdi to, da supervizor zazna in pove supervizantu, kako se počuti v 
nekem trenutku med procesom, dodana vrednost supervizorja. 
 
Podobno razmišlja tudi supervizorka C, ki prav tako pravi, da je čuječnost zelo pomemben del 
supervizije, ni pa tako poimenovana. Čuječnost uporablja tako, da je med procesom 
osredotočena na to, kar se dogaja »tukaj in zdaj« (»Ja, to, da se prepustim temu, kar se 
dogaja, da se prepustim temu, kar mi supervizant pripoveduje »tukaj in zdaj«). Pozornost 
usmerja na vse, kar se dogaja v skupini ter nase, na lastno počutje in telesne senzacije (»Da 
vidim skupino, da čutim dogajanje v skupini in da zaznavam, kaj je zdaj v meni, v mojem 
telesu in duši, kaj se dogaja takrat in kako lahko te stvari držim skupaj, jih ne spustim in 
hkrati dovolim, da jih vsak doživi po svoje«). Po njenem mnenju se supervizije ne da izvajati, 
če supervizor ni čuječ, osredotočen na trenutek »tukaj in zdaj«, v stiku s skupino ter sam s 
sabo. 
 
Supervizorka D pravi, da čuječnost uporablja v supervizijskem procesu tako, da je kot 
supervizorka dobra poslušalka ter da je čuječa v dialogu s supervizanti, pa tudi, da izraža sebe 
v odnosu z drugimi, da govori o sebi. V dialogu ne vsiljuje svojih izkušenj, hipotez, ampak 
sledi supervizantu (»najprej prepoznavam, kaj se dogaja v meni sami, in potem preverjanje 
teh hipotez v pogovoru«). Tekom procesa je lahko pozorna tudi nase, na lastno počutje in na 
telesne senzacije. Včasih se osredotoči na dihanje. Čuječnost doživlja kot pomemben element 
supervizije oziroma za podlago supervizije, ki jo je potrebno razvijati. Pove, da je čuječnost 
pomembna kvaliteta supervizorja, ki se razvija preko osebnega in profesionalnega razvoja. 
 
Supervizorka E uporablja čuječnost v supervizijskem procesu tako, da je dobra poslušalka, da 
sledi supervizantu in ne svojim hipotezam, da pozorno spremlja vsebino, o kateri govori 
supervizant. Pozorno spremlja tudi dogajanje v skupini na verbalnem in neverbalnem nivoju, 
pa tudi, tako, da pozornost usmerja nase, da je v stiku sama s sabo. Čuječnosti v superviziji 
pripisuje velik pomen. Po njenem mnenju je čuječnost bistvo supervizije (»če hoče biti proces 
res tak, da sledi superviziranemu, potem mora biti čuječnost zraven obvezno«). 
 
Supervizorka F uporablja čuječnost tako, da se trudi biti na srečanju v stiku sama s sabo, s 
tistim, kar je. Osredotoča se na supervizanta, na skupino in na tisto, kar se dogaja »tukaj in 
zdaj«. Poskuša biti čuječa vsak trenutek v procesu (»trudim se, da ulovim to, kar je, ne da gre 
mimo mene, da se ga ne zavedam, ampak da ga slišim, čujem. Da sem čuječa do tistega, kar 
je v tem trenutku«). Pravi, da supervizant potrebuje to, da je supervizor »tukaj in zdaj«, da 
posluša supervizanta in ga podpira. Meni, da je čuječnost pomemben element v superviziji. 
 
Supervizor G meni, da je čuječnostna naravnanost supervizorja pogoj za vzpostavitev 
pristnega odnosa ter zelo pomembna kvaliteta supervizorja. Kot supervizorju mu čuječnost 
zelo koristi, da je lahko prisoten v trenutku »tukaj in zdaj« ter da lahko posluša supervizanta 
in mu zaupa (»ko sem kot supervizor, mi čuječnost ful koristi, da ne prehitevam, da nimam 
rešitev, da poslušam, da samo sem tam, ko to sprejmem, da samo sem tam, ko zaupam, da 
poslušam, to omogoča zaupanje v sebe, v tisti proces, ki ga imaš s supervizantom«). 
Čuječnost uporabi tudi kot pripravo na vodenje supervizije (»pred začetkom se nastavim, da 
se preselim, da se lažje odprem … naredim kakšno krajšo dihalno vajo ali pregled telesa … 
da se znebim strahu, previsokih pričakovanj do sebe, do drugega, to mi olajša«). Pa tudi 
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takrat, kadar se zave, da predvideva odgovore in rešitve za supervizanta, se osredotoči na 
dihanje, da se lahko vrne v »tukaj in zdaj« (»samo z dihanjem, pa to, da se na sebe fokusiram. 
Pozoren sem na občutja v telesu, na te telesne senzacije, kako zaznavam drugega preko 
telesa«). Meni, da mu čuječnost omogoča bolj intuitivno delovanje ter lažje spoprijemanje s 
konfliktnimi in stresnimi situacijami, saj mu omogoča pogled z distance. 
 
Supervizorka H pove, da čuječnost uporablja na ta način, da vzpostavi odnos s supervizantom, 
v katerem je mogoča odprta komunikacija, tako da aktivno posluša supervizanta, da počaka, 
da najprej on pove, da mu da dovolj prostora (»Sem pozorna, poslušam. Ko si čuječ, da 
poslušaš, da počakaš, da drugi pove«). 
 

3.5 Skrb za profesionalni razvoj 

 
Preglednica 10: Odgovori supervizorjev: skrb za profesionalni razvoj 

Supervizor Izjave Kode 1. reda Kode 2. Reda 
A Premalo skrbim za lasten profesionalni 

razvoj. To me zelo matra. Imeli smo 
skupino (intervizijsko, 
metasuperivizjsko) ampak je razpadla, 
ravno ko sem začela z vodenjem lastne 
supervizijske skupine, tega zdaj ni. In 
mi to manjka, to bi potrebovala. 
Pomagam si tako, da o tem razmišljam, 
poskusim kakšno novo tehniko, 
poskusim se vživeti v proces, pa 
razmišljam kako bi lahko bilo bolje … 
Potrebovala bi skupino. Berem 
literaturo, razmišljam, govorim na glas. 
Jaz včasih se s partnerjem pogovarjam, 
on je laik, ampak zna zelo hitro 
skonfrontirati, pozna nekaj načel in me 
včasih zelo konstruktivno usmeri. Če 
so čustva pri meni čisto premočna, mi 
zna to povedati. Čakaj, kje si zdaj ti? V 
bistvu je on še moj najboljši meta 
supervizor. 

- ima potrebo po 
intervizijski oziroma 
metasupervizijski skupini 
- izvaja samoevalvacijo 
(miselno) 
- uporablja nove tehnike 
- bere strokovno literaturo 
- se pogovori s partnerjem 
 

- potreba po interviziji 
in metasuperviziji 
- lastna aktivnost 
 
 

B Ja, ja. Redna samopresoja, redno 
obiskovanje intervizijske skupine ter 
metasupervizije. In vsa izobraževanja. 
Samopresoja, gre za misli ter tudi 
zapis. 

- izvaja samopresojo 
(miselno ter zapisuje) 
- je v intervizijski skupini 
- je v metasupervizijski 
skupini 
- se udeležuje izobraževanj 

- lastna aktivnost 
- v skupini 
- izobraževanja 
 

C Intervizija ter stalno delo, obnavljanje 
starega znanja, skozi primere, delo, ter 
tudi iskanje novih izzivov, teoretičnih 
prispevkov, literatura, seminarji. 

- je v intervizijski skupini 
- bere strokovno literaturo 
- se udeležuje izobraževanj 
- se uči iz izkušenj 

- lastna aktivnost 
- v skupini 
- izobraževanja 
 

D Redno sem vključena v intervizijsko 
skupino (učna supervizija). To so 
učitelji v realitetni terapiji, ki se jih tam 
imenuje supervizor, to imamo enkrat 
mesečno. Občasno tudi intervizija s 
kolegi z razvojno-edukativnega 
modela, občasno to pomeni, da ni 
proces, ampak naredimo srečanje po 
potrebi. Pri pripravah na praktikum iz 

- je v intervizijski skupini 
- se uči iz izkustva 
- bere strokovno literaturo 

- v skupini 
- lastna aktivnost 
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realitetne terapije. Stvari, ki jih 
pripravljamo za lastne participante, 
naredimo vse na lastni izkušnji, iz 
osebne izkušnje. Potem pa še knjige, 
veliko berem, različne knjige s tega 
področja. 

E Od vsega začetka sem v intervizijski 
skupini, to imam od vedno. 
Razmišljam o superviziji, poskušam 
stvari reflektirati, ko končam s 
procesom – naredim samosupervizijo. 
Ne samo evalvacije, ampak supervizijo. 
Samoevalvacijo naredim v mislih, 
pišem pa ne. 
Drugače pa si bolj pomagam to, kar se 
mi dogaja v privatnem življenju s 
supervizijo. Npr. moji dogodki, 
izkušnje, ravnanja s potovanj 
uporabim, mi najbolj koristijo na 
superviziji. Največ sem se naučila s 
potovanja, največ kako sprejemati, 
razumevati, drugačnosti, kako delati, 
ravnati s tem, na katerem koli nivoju, 
predvsem v tem kulturnem nivoju. In 
kako s tem ravnati, to sem se največ 
naučila s potovanja in ne iz knjig. To 
pa imam, da znam povezati s teorijo. 
Tudi na osebnem nivoju, mi pomaga, 
če sem povezala s teorijo, če sem znala 
definirati, kje sem, mi je pomagalo na 
razumskem in čustvenem nivoju.  

- je v intervizijski skupini 
- izvaja samosupervizijo 
- izvaja samoevalvacijo 
(miselno) 
- se uči iz izkušenj iz 
osebnega življenja  
- povezuje izkušnje s 
teorijo 

- v skupini 
- lastna aktivnost 
 
 
 

F Evo, trenutno sem še v študijskih 
vodah, berem, veliko udeležujem se 
lastnih supervizij, svoje probleme 
čistim tam. Čeprav pogrešam 
metasupervizije, da bi bila fokusirana 
na moje delo s skupinami. Sem dala že 
par prošenj, ampak se nikjer ne 
dogajajo te metasupervizije.  
Jaz potrebujem takrat sama s sabo in si 
vzamem eno uro, dve, in sama s sabo, 
in se usedem in razmišljam, veliko 
razmišljam, si ne zapisujem, nimam 
časa, mi je dosti bolj pomembno, da v 
mislih predelam, da v tistih trenutkih 
vedno pogrešam, da bi imela nekoga, 
nekoga za poklicati in to stresti ven. 
Tega nimam, in potem sama s sabo.  

- bere strokovno literaturo 
- se udeležuje supervizij 
- ima potrebo po 
intervizijski oziroma 
metasupervizijski skupini 
- izvaja samoevalvacijo 
(miselno) 

- lastna aktivnost 
- potreba po interviziji 
in metasuperviziji 
 

G S tem, da zelo veliko berem, poskušam 
prebrano integrirati v to, kar delam, v 
poklic in v izvajanje supervizije. 
Čuječnost je bila eden izmed načinov, 
preko katere sem hotel izboljšati svoj 
način vzpostavljanja odnosa na 
splošno. Pri vsakodnevnih odnosih. 
Pomaga mi, da ne grem samo v ta 
racionalni element, razmišljanja, kaj bi 
lahko naredil, prebiranja knjig, tehnik 
metode, ampak razmišljam tudi o tem, 
kaj se z mano dogaja. To se mi zdi, da 

- bere strokovno literaturo 
- prenaša teorijo v prakso 
- se ukvaraja s čuječnostjo 
- razmišlja o tem, kaj se 
dogaja z njim 
- skrbi za sebe kot 
supervizor tekom procesa 
- izvaja samoevalvacijo 
(miselno) 
- ima potrebo po 
intervizijski oziroma 
metasupervizijski skupini 

- lastna aktivnost 
- potreba po interviziji 
in metasuperviziji 
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lahko zelo pomaga, predvsem meni 
zelo blizu so vsi ti pristopi, ki vsi 
zagovarjajo ravno to, da je pomemben 
tudi supervizor, kot tisti, ki mora 
skrbeti tudi za sebe tekom odnosa, 
procesa. To mi omogoča čuječnost, da 
se strokovno izpopolnjujem na ta 
način, najbolj s tem, da tudi sebe 
spoznavam preko tega, ko jo 
prakticiram. 
Po procesu naredim evalvacijo, s 
pomočjo analize po opornih točkah. 
Predvsem tisto, kar se mi zdi, da 
prepoznam neke lastne vsebine. Včasih 
pa sežem tudi po knjigi ali članku, če 
mi kaj ni jasno. Evalvacijo naredim v 
mislih. Koristila bi mi intervizija in 
metasupervizija.  

H Veliko berem, udeležba na študijskih 
dnevih, berem strokovno literaturo, 
izobraževanja za ravnatelje, občasno 
koučing s kolegicami. Samoevalvacija. 
Potreba po občasni interviziji. 

- bere strokovno literaturo 
- se udeležuje izobraževanj 
- izvaja samoevalvacijo 
- ima potrebo po 
intervizijski skupini 

- lastna aktivnost 
- izobraževanja  
- potreba po interviziji 
in metasuperviziji 

 
Supervizorka A bere strokovno literaturo, preizkuša nove tehnike ter se pogovarja s 
partnerjem (»v bistvu je on še moj najboljši metasupervizor«). Vedno naredi tudi 
samoevalvacijo. Izrazila je potrebo in željo po intervizijski oziroma metasupervizijski skupini. 
 
Supervizorka B redno obiskuje intervizijsko ter metasupervizijsko skupino, udeležuje se 
različnih izobraževanj ter vedno naredi samopresojo po srečanju (miselno ter zapis). 
 
Supervizorka C obiskuje intervizijsko skupino, poleg tega se udeležuje izobraževanj, bere 
strokovno literaturo in se uči iz delovnih izkušenj. 
 
Supervizorka D je vključena v intervizijsko skupino, uči se iz izkušenj ter bere strokovno 
literaturo. 
 
Supervizorka E je vključena v intervizijsko skupino, po procesu vedno naredi 
samosupervizijo. Evalvacijo naredi v mislih. Pa tudi tako, da izkušnje iz osebnega življenja 
uporabi v svoji supervizorski vlogi, povezuje tudi izkušnje s teorijo. 
 
Supervizorka F bere strokovno in študijsko literaturo. Redno se udeležuje lastnih supervizij. 
Po vodenju supervizijskega procesa naredi samoevalvacijo v mislih. Izrazila je potrebo in 
željo po udeležbi v intervizijski oziroma metasupervizijski skupini. 
 
Supervizor G bere strokovno literaturo ter poskuša prebrano integrirati v prakso. Z namenom 
profesionalnega razvoja se je udeležil tečaja čuječnosti in meni, da mu čuječnost zelo pomaga 
predvsem pri vzpostavljanju odnosov ter lastnem samospoznavanju, usmerjanju pozornosti 
nato, kaj se z njim dogaja med procesom supervizije (»to mi omogoča čuječnost, da se 
strokovno izpopolnjujem na ta način, najbolj s tem, da tudi sebe spoznavam preko tega, ko jo 
prakticiram«). Po srečanjih opravi samoevalvacijo v mislih. Izrazi potrebo in željo po 
intervizijski oziroma metasupervizijski skupini. 
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Supervizorka H bere strokovno literaturo, se udeležuje izobraževanj, opravlja samoevalvacijo 
v mislih. Izrazi potrebo in željo po občasni intervizijski skupini. 
 

3.6 Skrb za osebno ravnovesje 

 
Preglednica 11: Odgovori supervizorjev: skrb za osebno ravnovesje 

Supervizor Izjave Kode 1. reda Kode 2. reda 
A Zelo mi pomaga, če se veliko ukvarjam s 

športom, to mi daje največ energije, takrat sem 
zelo v stiku s sabo. Fajn mi je tudi, da sem v stiku 
z ljudmi, ker sem v službi veliko sama. Veš kaj 
mi pomaga, da grem enkrat na mesec na zabavo. 
To mi je ful fajn. Nekih meditativnih tehnik 
nimam, jih niti ne obvladam in ne poznam, pa 
tudi mi niso blizu. Tek mi je najbližji, ko sem 
predihana in utrujena, potem je to to. Tek mi je 
ena vrsta meditacije. 

- se ukvarja s 
športom 
- je v stiku s sabo 
- teče 
- gre na zabavo 
- je v stiku z drugimi 

- šport 
- druženje 
 

B Za osebno ravnovesje mi najbolj pomaga počitek 
– da se usedem, uležem in da nič ne delam. 
Včasih sem brskala po literaturi, danes vem, da to 
ne rabim več. Ampak da potrebujem počitek, da 
se uležem, in potem misel sama pride. Takrat 
dobim odgovor, na tisto, kar iščem. Biti v naravi 
ter biti sama s sabo. Druženje s prijateljicami. 
Zelo rada se družim, ker tam lahko doživljam in 
prepoznavam sebe na nekem drugem nivoju. 

- počiva 
- da nič ne dela 
- je v naravi 
- je v stiku s sabo 
- je v stiku z drugimi 

- počitek 
- druženje 
- narava 

C Supervizija je res, vidim jo kot pot k sebi in za to 
pot imam svoje posebne načine. Sem človek, ki je 
zelo povezan z naravo. Imam delavnice o 
zdravilni energiji dreves. To mi pomaga, ko se 
zapletem, ko ne vidim, ko ne morem razjasniti, mi 
narava vedno da odgovor. To je tisto, kar je 
prvinskega v nas vseh, ne. 

- je v stiku s sabo 
- je v stiku z naravo 
- je v stiku z drevesi 

- narava 

D Za osebno ravnovesje mi pomagajo čisto običajne 
stvari – branje romanov, gledam filme, hodim v 
kino, prijateljujem, igram tarok, tekmujem. Imam 
velik krog prijateljev. Se lahko opišem kot 
zadovoljen človek. 

- bere romane 
- gre v kino 
- igra tarok 
- je v stiku z drugimi 

- branje 
- filmi 
- druženje 

E Za osebno ravnovesje mi najbolj pomaga, da 
imam enakomerno razporejene fizične, 
intelektualne in sprostitvene dejavnosti, da 
poskrbim za vse tri. Fizično, chigong mi pomaga 
biti v stiku s sabo in tudi drugimi, intelektualno, 
da imam izzive, zdaj me bolj zanimajo druge 
stvari, umetnostna zgodovina. Literatura na sploh, 
leposlovje. Da skrbim za ravnovesje, da se 
usedem na kolo in šibam in sem v stiku s sabo, 
kako diham, mislim in se sčistim. 

- skrbi za ravnovesje 
med fizičnim, 
čustvenim in 
intelektualnim 
- zanima jo umetnost 
- bere leposlovje 
- se ukvarja s 
chigong 
- kolesari 
- je v stiku s sabo 

- šport 
- chigong 
- branje 
- umetnost 

F Umetniški del je moja meditacija, meditiram na ta 
način, s fizičnim umetnostnim delom, rišem, rada 
delam nekaj z rokami, da ustvarjam, delam 
domače žajfe, kvačkam, štirkam, izdelujem 
košare iz papirja, rišem. Meditiram, diham. To 
počnem takrat, ko sem preobremenjena, ko me 
začnejo določene stvari, finančni problemi. Ob 
selitvi je bilo marsikaj zelo težko, in potem sem 

- se ukvarja z 
umetnostjo ter 
ročnimi deli 
- meditira 
- je v stiku s sabo 
- je »tukaj in zdaj« 

- umetnost 
- ročna dela 
- meditacija 



 
62 

 

potrebovala meditacijo, da grem na vrt daleč, 
stran od vseh. Da stopim z nogami na tla, in da 
začutim, mrzlo je, trava je. In da začutim zemljo, 
tukaj sem, diham in potem začnem z ene ničle, da 
se resetiram. Vrnem se nazaj in rešujem probleme 
naprej. 

G Tek, prosti čas z družino, čuječnost, mi pomaga 
na vseh področjih. Čuječnost v smislu vaj in tega, 
da se prestavim v »tukaj in zdaj« npr. v 
vsakodnevnih odnosih, ko sem bolj potrpežljiv in 
fokusiran na tisto, kar delam in iz tega postanejo 
bolj kvalitetni odnosi lahko. Vaj v zadnjem času 
ne delam, mogoče kakšne krajše, meditativne vaje 
(dihanje, pregled telesa). Med tekom pa 
meditativna hoja, me vrne nazaj v stik. 

- teče 
- preživlja prosti čas 
z družino 
- je »tukaj in zdaj« 
- izvaja kratke 
čuječnostne vaje 
- izvaja meditativno 
hojo 

- šport 
- družina 
- vadba 
čuječnostne 
meditacije 

H Hodim v naravo, hribe. Dopust. Berem. Druženje 
s prijatelji. 
 

- bere 
- hodi 
- je v naravi 
- je v stiku z drugimi 

- branje 
- šport 
- druženje 
- narava 

 
Za osebno ravnovesje supervizorji skrbijo na različne načine. Supervizorka A se ukvarja s 
športom, predvsem tekom (»to mi daje največ energije, takrat sem zelo v stiku s sabo. Tek mi 
je ena vrsta meditacije«). Rada se zabava in druži s prijatelji. 
 
Supervizorki B najbolj koristi počitek, to, da nič ne dela (»da se usedem, uležem in da nič ne 
delam«), pa tudi to, da je v naravi, ki ji omogoča stik same s seboj, ter druženje s prijatelji. 
 
Supervizorka C je zelo povezana z naravo, predvsem drevesi, ki ji pomagajo pri 
vzpostavljanju ravnovesja ter stika same s sabo. 
 
Supervizorka D rada bere romane, gleda filme, igra tarok ter se druži s prijatelji. 
 
Supervizorka E poskuša vzdrževati ravnovesje med fizičnimi, čustvenimi in intelektualnimi 
dejavnostmi. Zanima jo umetnostna zgodovina, leposlovje, ukvarjanje s športom ter 
chigongom (»mi pomaga biti v stiku s sabo in tudi drugimi«). 
 
Supervizorka F se ukvarja z umetnostjo ter ročnimi deli. Ko je preobremenjena, ji pomaga 
tudi meditacija (»da stopim z nogami na tla, in da začutim, mrzlo je, trava je. In da začutim 
zemljo, tukaj sem, diham in potem začnem z ene ničle, da se resetiram«). 
 
Supervizor G najraje preživlja prosti čas z družino. Za osebno ravnovesje mu pa najbolj 
pomaga čuječnost, in sicer preko vaj, ki jih občasno izvaja (dihanje, pregled telesa, 
meditativna hoja), ter to, da se zna prestaviti v »tukaj in zdaj«. 
 
Supervizorka H rada hodi v naravo, bere ter se druži s prijatelji. 
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3.7 Doživljanje sebe kot supervizorja 

 
Preglednica 12: Odgovori supervizorjev: doživljanje sebe kot supervizorja 

Supervizor Izjave Kode 1. reda  Kode 2. 
reda 

A Samo sebe doživljam kot supervizorko, da sem v 
procesu učenja. Doživljam se zelo pisano, zelo 
trenutno – potrebujem še veliko pozitivnega 
feedbacka, da se počutim dobro. Če uganjujem 
neki, potem hitro nisem zadovoljna sama s sabo, se 
sprašujem, če sem kompetentna, ali sploh znam to 
početi. Zdaj sem v fazi, ko sem dobila pozitiven 
feedback in sem ok. Gre, bo šlo. Pomembno se mi 
zdi, da supervizanti doživljajo stvar kot ok, kot 
fajn. Da čutijo, da jim to nekaj pomeni, da jim 
postane ta način dela blizu. 

- je negotova 
- ima potrebo po 
pozitivni povratni 
informaciji 
- je še v procesu 
učenja 

- prva – druga 
stopnja v 
razvoju 
supervizorja8 

B Ne bi si upala reči, da sem dosegla mojstrsko 
stopnjo. Prepoznavam pa, da uživam tudi v 
situacijah, ki niso vnaprej pripravljene. Kot 
začetnik sem zelo potrebovala vedeti vnaprej, 
situacijo, primer, se pripraviti na srečanje, zdaj pa 
ni vedno nujno tako, tudi če je primer, gradivo 
poslano vnaprej, se dogaja, da ko pridem na 
srečanje, ni nujno, da to delamo. Se zgodi tako, da 
je kakšna situacija zelo aktualna, zelo pereča, da se 
dogovorimo, če so supervizanti za to, da delamo na 
tistem primeru. Vedno preverimo, da če so 
supervizanti za to, da se dogovorimo, da delamo na 
tistem primeru. In vidim, da mi je to izziv. 
Situacijo, ki jo predhodno ne poznam. Zmorem in 
znam zapeljati situacijo, ki jo predhodno ne 
poznam. 
Tudi je povezana, prav gotovo, pot zavedanja tega, 
prepoznavanja vseh procesov, ter celostnega 
vedenja. Ni nujno, da je začetniku to težje, 
začetniki, kot smo bili mi, kjer je bilo potrebno 
počutje skrivati, ne sme te biti strah, ne smeš 
narediti narobe, je drugače kot danes, ko lahko 
pride začetnik že opremljen s tem vedenjem o tem, 
kaj sploh je odnos.  

- z lahkoto vodi 
situacije, na katere ni 
vnaprej pripravljena 
- je usmerjena na 
supervizante 
- je samozavestna 
- ima  
zaupanje v lastne 
supervizorske 
zmožnosti 

- tretja – četrta 
stopnja v 
razvoju 
supervizorja 

                                                 
8 Za razvrstitev uporabim stopnje, kot jih opredeli Žorga (2010). 
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C Veliko sem praktično delala supervizijo. Ne bi si 
drznila reči, da sem mojstrica v superviziji. Vedno 
se lahko spotakneš. So stvari, ki jih vidiš, obvladaš, 
ki veš, lahko pa si v nekem trenutku, ko nekaj 
spregledaš, ki pa se jih potem zaveš, na interviziji 
to predelaš, se zgodi. Mislim pa, da določene 
situacije obvladam, jih vidim, in da zmorem iti s 
supervizanti čez. Jaz sebe doživljam bolj kot 
režiserja. Jaz skušam poudariti vlogo vsake 
supervizantke, posebej tiste supervizantke, ki 
predstavi gradivo, primer. Imam izkušnje, ki so 
edinstvene, imela sem krasne učitelje za 
supervizijo, pa tudi različne supervizante, in vse te 
izkušnje, če delaš, dobiš, če skozi nekaj vrtaš, 
iščeš, delaš, jaz skušam vstopiti v vsako situacijo 
pripravljena. 

- je usmerjena na 
supervizante 
- je samozavestna 
- ima zaupanje v lastne 
supervizorske 
zmožnosti 

- tretja – četrta 
stopnja v 
razvoju 
supervizorja 

D9 / / / 

E Sem bila že kot otrok občutljiva na neke zadeve, 
kaj se dogaja okrog mene, sem imela pozornost, 
čeprav sem bila usmerjena predvsem na druge, ne 
toliko na sebe. Mislim, da pa se teh stvari sčasoma 
lahko zelo naučiš. Po enih parih, nekaj letih dela, 
če govorim prav o usmerjenosti nase, pa tudi na 
superviziranega. Na začetku je bilo bolj v ospredju 
predvsem to, kaj mislim, kaj bom rekla, kaj bom 
vprašala, kaj imam jaz v glavi, potem se je to 
preusmerilo na to, kaj se dogaja s supervizantom, 
kaj on razmišlja in šele potem se je to preusmerilo 
name, kaj se dogaja z mano, je bilo potrebno kar 
nekaj krepkih let. To je povezano z razvojno 
stopnjo supervizorja. Začetnik je težko osredotočen 
nase, si pa lahko fantastično pomaga, z nekimi 
vajami čuječnosti, tehnikami. Hočem reči, da bo 
začetnik lahko krajši čas rabil do tega. Sebe 
doživljam, da sem na mojstrski stopnji razvoja 
supervizorja.  

- je samozavestna 
- ima zaupanje v lastne 
supervizorske 
zmožnosti 
- je usmerjena nase 
tekom procesa 
- se doživlja kot 
mojstrico 

- tretja – četrta 
stopnja v 
razvoju 
supervizorja 

F Zelo rada to počnem. Čeprav me vodenje 
supervizije izčrpa in me tudi napolni. Moram 
nekoga poklicati, da mu rečem, uau, sem 
zadovoljna, super je bilo. Čutim poslanstvo, se 
počutim pomembno sama sebi. Čutim poslanstvo, 
za vse tisto, kar sem se v mojih letih naučila, 
prebrala, spoznala, povsod, kjer sem bila, je 
združeno vse moje znanje v eno košaro in to 
košaro nosim s sabo in to radodarno delim z 
drugimi. Nisem začetnica v superviziji. Ma niti 
mojstrica, sem tisto, ko si rečeš, da si dovolj dober 
supervizor. Nimam nič začetniške negotovosti, ker 
imam izkušnje. Imam supervizije kot supervizantka 
že 20 let, vsak mesec z različnimi supervizorji. 

- doživlja kot 
poslanstvo 
- je zadovoljna 
- ima različne izkušnje 
- ni negotova 
- ima zaupanje vase 
- je samozavestna 

- tretja – četrta 
stopnja v 
razvoju 
supervizorja 

                                                 
9 Znak / uporabim, kadar ni bilo izjave, vezane na ta podsklop. 
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G Kot odprtega, podpornega zelo, potem se mi zdi, 
da sem kar dobro teoretično podkovan. Jaz sem 
malo več kot začetnik … sem izplaval iz prve 
stopnje zelenila. Mislim, da mi je to, čuječnost 
pomagala, ravno to, da lažje sebe vidim, svoje 
slepe pege. Ker se lahko bolj tudi že tekom 
procesa, ali pa tudi kasneje, ko delam analizo, kako 
sem deloval, kaj sem se pogovarjal, mi je lažje to 
potem delati. Ne vem, če je to objektivno. Bolj se 
spoznam na ta način, slepe pege mi postanejo manj 
slepe … Ne vem, če sem negotov. Čutim, da že 
integriram določene teoretske stvari, ki jih 
prepoznavam kot moje. Ta integracija še poteka, 
sem še odprt in mogoče še iščem neko primarno 
teorijo, na katero bom vezal vse skupaj, 
razmišljam, kaj me še zanima iz drugih ved, iz 
drugih študijev, ki so lahko uporabne pri izvajanju 
supervizije. Nisem negotov, vem, pa da nisem 
vsemogočen. Sem skromen pri tem, koliko znanja 
imam, kje sem trenutno, ampak nisem še tam, 
kamor bi želel priti. 

- je odprt 
- podporen 
- dobro teoretično 
podkovan 
- se ukvarja z lastnim 
samospoznavanjem 
- ni več negotov 
- je v fazi učenja in 
rasti 
- integrira teoretske 
pristope 

- tretja – četrta 
stopnja v 
razvoju 
supervizorja 

H Hm. Se mi zdi, da supervizante dobro razumem, da 
moram biti pozorna, da z mimiko ne pokažem, kaj 
si mislim, moram se imeti pod kontrolo, težko sem 
spontana, ker so nekateri občutljivi na reakcije, da 
ne dam nobenega komentarja, odziva. Da sem v 
vlogi, ko ne morem biti sproščena in spontana. Ko 
delam individualno, v skupini pa sem lahko bolj 
sproščena, se doživljam v skupini precej boljše kot 
ena na ena. 

- dobro razume 
supervizante 
- se ima pod kontrolo 
- ni sproščena 

- prva – druga 
stopnja v 
razvoju 
supervizorja 

 
Supervizorka A je v svoji vlogi supervizorke še negotova, v procesu učenja, potrebuje 
pozitivno povratno informacijo (»doživljam se zelo pisano, zelo trenutno – potrebujem še 
veliko pozitivnega feedbacka, da se počutim dobro«). 
 
Supervizorka B prepoznava, da z lahkoto vodi situacije, na katere ni vnaprej pripravljena. Ima 
zaupanje vase, da zmore in zna izpeljati tudi nepredvidene in nepoznane situacije. Zaupa v 
svoje supervizorske zmožnosti. 
 
Supervizorka C zaupa v lastne supervizorske zmožnosti in svoje bogate izkušnje (»da 
določene situacije obvladam, jih vidim, in da zmorem iti s supervizanti čez«), pravi pa, da 
moraš biti kot supervizor vedno pripravljen se učiti (»vedno se lahko spotakneš«). 
 
Supervizorka E pove, da se doživlja kot mojstrico supervizije, da pa je do tega potrebovala 
kar nekaj let dela in izkušenj. Svoj razvoj opiše od usmerjenosti na svoje delovanje, preko 
usmerjenosti na supervizante do usmerjenosti nase, na to, kar se dogaja z njo v procesu. 
 
Supervizorka F pove, da zelo rada vodi supervizije, da doživlja to kot poslanstvo. Kljub temu 
da je začetnica v vlogi supervizorke, se ne doživlja tako, ni negotova v vodenju. Je 
samozavestna in zaupa v svoje supervizorske zmožnosti. 
 
Supervizor G se doživlja kot odprtega, podpornega ter dobro teoretično podkovanega 
supervizorja. Meni, da mu je čuječnost pomagala pri lastnem samospoznavanju v vlogi 
supervizorja (»da mi je, čuječnost pomagala, ravno to, da lažje sebe vidim, svoje slepe pege. 
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Ker se lahko tudi že tekom procesa, ali pa tudi kasneje, ko delam analizo, kako sem deloval, 
kaj sem se pogovarjal, mi je lažje to potem delati. Bolj se spoznam na ta način«). Je še v 
procesu učenja, integrira določene teoretske stvari v svoj model vodenja, ni več negotov. 
 
Supervizorka H se doživlja kot podporno, da dobro razume supervizante ter jim pomaga iskati 
lastne rešitve. 
 

3.8 Usmerjanje pozornosti v supervizijskem procesu 

 
Preglednica 13: Odgovori supervizorjev: usmerjanje pozornosti v supervizijskem procesu 

Supervizor Izjave Kode 1. reda  Kode 2. 
reda  

A Meni je zelo pomembno, da zdaj, ko ne vodim veliko 
supervizij, mi je pomembno, da držimo rdečo nit. Pa 
da ima vsak supervizant dovolj prostora, tisti, ki ima 
gradivo, in tudi drugi. Pazim pa, da se vsebine ne 
mešajo preveč ter da ima vsak dovolj prostora zase. 
Pa da nisem preveč zahtevna z vprašanji. Bolj se 
ukvarjamo z odnosi v skupini – z otroki, med 
sodelavci, s starši. Ne čutim take potrebe, da bi se 
ukvarjali z odnosi med njimi. Vzdušje, energija v 
njihovem vrtcu je super. Se imajo radi in si znajo 
priznati, koliko so ok. Dinamika je fajn, se mi zdi, da 
ne morem veliko prispevati. 

- na supervizante 
- na to, da ima vsak 
supervizant dovolj 
prostora zase 
- ne postavlja 
prezahtevnih 
vprašanj 
- na rdečo nit 
- na gradivo, primere 
ne na dinamiko med 
njimi 

- osredotočenje 
na supervizanta 
- na lasten način 
delovanja 

B Vsem komponentam celostnega vedenja posvečam 
pozornost v sup. procesu, vsem. Odvisno od tega, kar 
prepoznavam pri supervizantu, da je v ospredju. 
Običajno je zelo v ospredju to, ali ravnam prav, ali 
sem naredila prav – ta miselna komponenta. Po 
mojih izkušnjah, ko opišejo primer, je predstavljen 
tako, kar mu pravzaprav predstavlja težo v neki 
problemski situaciji, recimo delo s stranko, ne ve, ali 
je ravnala prav. Opišejo zelo racionalno primer. 

- na vse komponente 
celostnega vedenja 
(čustvovanje, 
mišljenje, telo 
delovanje) 
- na gradivo 
supervizanta 
- na supervizante 

- celostno 
vedenje 
supervizanta 
- osredotočenje 
na supervizanta 

C Tekom procesa jaz skušam dejansko usmerjati 
pozornost na tu in zdaj, na situacijo in na to, kar se s 
supervizantko dogaja. Kaj je doživela, kaj doživlja v 
tem trenutku supervizije, in kaj jo je oviralo, da neke 
situacije ni zmogla. In potem, ko gremo skozi to, ko 
vidimo, kaj je, se običajno razreši. Primer je za mene 
jedro supervizije, zdaj skozi kakšno metodo tehniko 
ga predstavimo, to je stvar dogovora. Če primera ni. 
Občasno se lahko dogovorimo, da predelamo kakšno 
teoretično temo, običajno pa ima primer prednost. Ne 
rešujemo samo gradiva iz pretekle izkušnje, ampak 
tudi situacijo »tukaj in zdaj« – največkrat pride 
potem to ven, da si niso upale povedati, da si niso 
upale priznati, da je vedela, da se je zmotila, pa da si 
ni upala, kako naj to pove. Za začetek supervizije 
imamo notranje vreme (sup. metoda), na začetku in 
na koncu. Potem pride do neverjetne razlike, na 
začetku in na koncu, po razjasnitvi primera. 

- na »tukaj in zdaj« 
- na supervizante 
- na gradivo 
supervizanta 
 

- osredotočenje 
na »tukaj in 
zdaj« 
- osredotočenje 
na supervizanta 
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D Včasih je v ospredju moja nepotrpežljivost – 
pozornost veliko usmerjam nase. Ko ljudje začnejo 
razpredati, to je tudi moja slabost, šibkost. To mi gre 
na živce, ne dobro zadovoljujem svojih potreb ob 
tem. V procesu sem pozorna na zaupanje ... da jaz 
zaupam drugim, supervizantom, da nimam 
prevelikih pričakovanj, ukvarjam se z mojimi 
pričakovanji, kaj so želje, kaj so pričakovanja. Kako 
se ne čutiti odgovorna za to, kako napredujejo, 
ampak misel, o tem, kaj lahko jaz naredim, in z 
veseljem to naredim. Ostalo prepuščam njim in zato 
ostajam v ravnotežju. 

- pozornost usmerja 
nase 
- na to, da zaupa 
supervizantom 
- na lastna 
pričakovanja do 
supervizantov 
- ne prevzema 
odgovornosti nase 

- osredotočenje 
nase 
- osredotočenje 
na supervizanta 

E Na verbalne znake sem pozorna na to, kar je izrečeno 
verbalno, kar je izrečeno (psst …) med supervizanti v 
skupini, ter vse, kar je »slišat«. Neverbalno pa čisto vsa 
druga sporočila, od kretenj, od položaja telesa, od načina 
sedenja, od tega, kako je telo nagnjeno, ali so zasanjani, 
poslušajo, ali so odmaknjeni, odplavali. Pri meni sem 
pozorna na to, kakšna čustva se mi vzbujajo, ali me kakšna 
stvar razjezi ali me razveseli, potem kakšne misli mi 
šopajo skozi glavo ... ali imam kakšne hipoteze ter kaj se z 
mojim telesom dogaja, na tem telesnem nivoju, ali sem 
bolj napeta, ali sem bolj sproščena … kako sedim, ali se 
nagnem zato, ker me zanima, ali ker sem napeta, recimo, 
da prepoznavam te razlike, za isto pozo je lahko več 
različnih stvari. Tudi to, kaj se med njimi dogaja na 
neverbalnem nivoju, kaj se med njimi dogaja, to 
neverbalno sporočanje, ne samo kaj ti posameznik sporoča, 
ampak kaj ti skupina sporoča … tudi, kako se že reče 
«gibanje z«. To kar se dogaja na neverbalnem, 
nezavednem nivoju … to recimo, da vsi obrnejo nogo na 
eno stran, ko eden spremeni neko gibanje. Potem se cela 
skupina odzove na to, se nekaj premakne. Ko eden nekaj 
spremeni v svojem gibanju, tudi v množici se vidi to. To, 
da nekdo samo roko premakne, noge, ali se drugače 
presede na zelo nezavednem nivoju, okrog tistega človeka 
se bo začelo spreminjati gibanje. 
Zelo rada uporabljam telesne vaje. Če so le supervizirani 
za to, potem z veseljem uporabim kakšno telesno vajo ... 
npr. globoko dihanje, da se sprehodimo po prostoru, da 
poiščemo ustrezen prostor. Kadar so močna čustva, da se 
supervizant pomiri, da usmeri pozornost na dihanje s 
prepono, da se smeri nase, da zapre oči in nekajkrat 
globoko vdihne in se sreča s svojim dihom. Potem smo 
imeli tudi tako, da smo imeli stole v krogu in smo hodili 
naokrog … na vsakem stolu je bilo eno čustvo, o katerem 
je moral vsak nekaj povedati … Tudi uporaba figur, 
instrumentov, risanje, v glavnem zelo rada bi kdaj probala, 
pa nisem še, kakšno vajo iz chigonga. Tudi tukaj gre za 
čuječnost. Mora biti skupina pripravljena na to. Zelo 
odvisno, čeprav imamo gradivo, je zadnjič prišla potreba, 
da govorijo o nečem. Sem jih opozorila, kaj to pomeni, da 
bo potem manj časa za gradivo, jim je bilo pomembno, da 
povedo, kaj se jim je zgodilo, da vržejo ven vsak svoje in 
to jim zelo pomaga, in so bili supervizanti zelo zadovoljni. 
Tudi tem stvarem dovoljujem, da pridejo ven – če vidim, 
da v skupini nekaj vre, brbota. Ali ko jih kakšna, predvsem 
študente, teoretična stvar zanima, takrat dam prostor tudi 
temu, da je to del procesa, da je potreba nekoga 
zadovoljena, potem tudi to razložim včasih, in potem 
naprej. 

- na verbalno in 
neverbalno 
komunikacijo 
- pozornost usmerja 
nase 
- opazuje lastna 
čustva, misli, lastno 
telo 
- na skupinsko 
dinamiko 
- uporablja telesne 
vaje 
- uporablja globoko 
dihanje, gibanje, 
kreativne tehnike, 
chigong 
- odvisno od 
pripravljenosti 
skupine 
- pozornost usmerja 
na gradivo 
- na »tukaj in zdaj« 

- komunikacija 
in interakcija 
- osredotočenje 
nase 
- osredotočenje 
na supervizanta 
- osredotočenje 
na »tukaj in 
zdaj« 
- uporaba 
telesnih vaj, 
dihanja, gibanja 
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F Joj, zelo odvisno od skupine. Recimo, če skupina, ki 
se že poznajo, in da so skupaj že dalj časa, kakšna tri, 
štiri leta, potem je moja pozornost usmerjena na 
gradivo. Vsak predstavi en problem. V ostalih 
skupinah pa delam vaje, nismo še uspeli priti do 
primera, do gradiva. Večkrat izvajamo določene 
vaje. Sem fokusirana na posameznika, na njega 
osebno. Kadar je gradivo, problem, potem to osebo 
peljem pred tablo in ta primer razrežemo, razčlenimo 
na tisoč izvodov, limamo po tabli. Moj cilj tukaj je, 
da razumejo, dosežejo neko osebno trdnost, (sem v 
redu, dobro delam), da je to neomajno, ta 
samozavest, ki jim primanjkuje. Moje stališče je, da 
morajo pri sebi rešiti, da nekaj so, da niso zastonj na 
tem delovnem mestu, da imajo svoje poslanstvo, da 
karkoli naredijo, je več kot nič. Če ni primera, ne 
ustavim, ampak potem jim pa dam vaje, npr. čigave 
potrebe zadovoljujemo in potem preko vaj, se potem 
pojavi primer. Nikoli dinamika … Nikoli nismo 
usmerjeni na dinamiko znotraj skupine. Znotraj 
skupine ne vem zakaj, nikoli še nisem imela 
konflikta med supervizanti, sovraštva, karkoli 
negativnega, tudi v timski skupini tega nisem imela, 
ni konflikta enega do drugega. Moji kolegi imajo to, 
ne vem, ali je to odvisno od mene, od mojega 
prepričanja, od mene osebno, od vaj. 

- odvisno od 
pripravljenosti 
skupine 
- uporablja razne 
vaje 
- pozornost usmerja 
na gradivo 
- na supervizanta 
- ne usmerja 
pozornosti na »tukaj 
in zdaj« 

- komunikacija 
in interakcija 
- osredotočenje 
na supervizanta 

G Na vsebino, kar pove supervizant, na njega in na 
njegov odnos z njegovim klientom, učencem. Potem 
poskusim pogledati, kako se to prenaša, če se, v 
odnos med mano in supervizantom, potem poskušam 
pogledati, kaj se z mano dogaja. Pravim, da to 
poskušam, mi ne rata vedno. Poskušam to 
kompleksnost. Vedno bolj se zavedam 
kompleksnosti vloge supervizorja, ravno v tem, na 
kaj sem vse pozoren. Na vse, na moj odnos do 
klienta od supervizantke, kaj jaz čutim, potem na ta 
kontekst, v katerem se pojavlja ta odnos, socialno-
kulturni odnos. To se mi zdi zelo pomembno. Se mi 
zdi, da je dosti tega, na kar poskušam biti pozoren. 
Vedno bolj se mi zdi, da mi uspeva. 

- na vsebino 
- na supervizanta 
- na njegov odnos s 
klientom 
- na paralelne 
procese 
- na to, kar se dogaja 
z njim 
- na njegov odnos do 
klienta od 
supervizanta 
- na širši kontekst 

- osredotočenje 
na supervizanta 
- osredotočenje 
nase 
- paralelni 
procesi 
- komunikacija 
in interakcija 
 
 

H Predvsem na mimiko, ali vidim, da sledi olajšanje. 
Ali gre v pravi smeri, da se najde rešitev, predvsem 
pa da se razbremeni čustev, ki so pojavljajo ob tem. 
Ni nujno, da je konkretna rešitev, važno, da pride do 
razbremenitve. Predvsem sem pozorna na čustveno 
doživljanje supervizanta. 

- na neverbalno 
komunikacijo 
- poskrbi za 
čustveno 
razbremenitev 

- osredotočenje 
na supervizanta 
- komunikacija 
in interakcija 

 
Supervizorka A največ pozornosti usmerja na supervizante, na to, da ima vsak supervizant 
dovolj prostora zase, predvsem tisti supervizant, ki na srečanju predstavlja gradivo. Pozorna je 
tudi na to, da ne postavlja prezahtevnih vprašanj ter da drži rdečo nit med procesom. 
Pozornost je vedno usmerjena na gradivo, na učenje iz preteklih izkušenj, nikoli pozornosti ne 
usmerjajo na dogajanje s skupini, na dinamiko med člani skupine. (»Bolj se ukvarjamo z 
odnosi v skupini, z otroki, med sodelavci, s starši. Ne čutim take potrebe, da bi se ukvarjali z 
odnosi med njimi«). 
 
Supervizorka B usmerja pozornost na supervizanta, ki predstavlja gradivo. Pozorna je na vse 
komponente celostnega vedenja (delovanje, mišljenje, čustvovanje ter fiziologija, telo), 
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odvisno od tega, kar prepoznava, da je za supervizanta bolj pomembno. Pove, da je običajno v 
osredju miselna komponenta vedenja. 
 
Supervizorka C pravi, da največ pozornosti usmerja na dogajanje »tukaj in zdaj«. Pozornost 
usmerja na supervizanta, ki ima gradivo. (»Tekom procesa jaz skušam dejansko usmerjati 
pozornost na »tu in zdaj«, na situacijo in na to, kar se s supervizantko dogaja … Ne rešujemo 
samo gradiva iz pretekle izkušnje, ampak tudi situacijo »tukaj in zdaj«). 
 
Supervizorka D usmerja pozornost nase (»pozornost veliko usmerjam nase«). Ukvarja se z 
lastnimi pričakovanji do skupine, z lastnim zaupanjem v supervizante in njihove vire moči ter 
s svojo vlogo v skupini. Skrbi za to, da ne prevzema prevelike odgovornosti nase, ampak 
ustvarja dobre delovne pogoje. (»Kako se ne čutiti odgovorna za to, kako napredujejo, ampak 
misel o tem, kaj lahko jaz naredim, in z veseljem to naredim. Ostalo prepuščam njim in zato 
ostajam v ravnotežju«). 
 
Supervizorka E usmerja pozornost na supervizante, predvsem na njihovo verbalno in 
neverbalno komunikacijo (»na vse, kar je »slišat«. Neverbalno pa čisto vsa druga sporočila, 
od kretenj, od položaja telesa, od načina sedenja, od tega, kako je telo nagnjeno, ali so 
zasanjani, poslušajo ali so odmaknjeni, odplavali«). Obenem pa usmerja pozornost tudi nase, 
opazuje lastna čustva, misli, senzacije lastnega telesa (»… ali imam kakšne hipoteze ter kaj se 
z mojim telesom dogaja, na tem telesnem nivoju«). V procesu zelo rada uporabi kakšne 
telesne vaje, predpogoj je pripravljenost skupine za to (»potem z veseljem uporabim kakšno 
telesno vajo, npr. globoko dihanje, ali da se sprehodimo po prostoru, da poiščemo ustrezen 
prostor«). Veliko uporablja tudi kreativne tehnike. Pozornost usmerja na obravnavo gradiva, 
če je potreba, pa tudi na dogajanje »tukaj in zdaj«. 
 
Supervizorka F pove, da je to zelo odvisno od skupine. Običajno je usmerjena na supervizanta 
ter na gradivo, ki ga le-ta predstavlja. Kadar ne obravnavajo gradiva, pa izvajajo razne vaje. 
Pove, da nikoli ni usmerjena na skupinsko dinamiko, na odnose med supervizanti. Pozornosti 
ne usmerja na dogajanje »tukaj in zdaj«. 
 
Supervizor G pove, da se vedno bolj zaveda kompleksnosti vloge supervizorja (»Vedno bolj 
se zavedam kompleksnosti vloge supervizorja, ravno v tem, na kaj sem vse pozoren«). Da je 
veliko stvari, na katere poskuša biti pozoren. Med procesom poskuša biti pozoren na vsebino, 
na supervizanta, na njegov odnos s klientom, na paralelne procese ter na to, kar se dogaja z 
njim samim, tudi na njegov odnos do klienta od supervizanta ter na socialno-kulturni okvir v 
katerem se odnos dogaja. Pove, da mu ne uspe vedno. 
 
Supervizorka H je pozorna predvsem na neverbalno komunikacijo (»Predvsem na mimiko, ali 
vidim, da sledi olajšanje«). Pomembno ji je čustveno doživljanje supervizantov ter da pride 
do razbremenitve čustev. 
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3.9 Usmerjanje pozornosti na lastna doživljanja v supervizijskem 
procesu 

 
Preglednica 14: Odgovori supervizorjev: usmerjanje pozornosti na lastna doživljanja v supervizijskem procesu 

Supervizor Izjave Kode 1. reda Kode 2. reda 
A Ja, zadnje čase se sprašujem tudi, se mi zdi, da se 

sprašujem, kaj se z mano dogaja – predvsem, da 
vidim, ali se dogajajo kakšni paralelni procesi 
Ali jaz doživljam to podobno, ali hočem koga 
zaščititi, ali se čutim tako … ane … predvsem, 
kadar je na drugi strani zelo močna oseba. V tej 
skupini ni ne, trenutno nimam nikogar tako 
močnega v skupini. Takrat se sprašujem, kaj se z 
mano dogaja, zakaj sem tako. Se mi zdi, da sem 
v stiku sama s seboj, ja. Predvsem pa po procesu, 
ko vse skupaj podoživljam. Tudi tekom procesa 
se vprašam sama sebe, kako se počutim. Zaznam 
neko, pri sebi nekaj začutim, neko energijo in jo 
tudi kasneje lahko podoživim analizirati tekom 
srečanja je pa ne morem, padem v stanje, ki ga 
peljem do konca, ne morem se povleči ven iz 
stanja, da bi razmišljala, zakaj tako reagiram v 
samem procesu. To tekom procesa ne zmorem. 
Med vodenjem procesa se zelo zagrejem, zelo 
padem noter, mogoče preveč. Ne razmišljam o 
lastnih senzacijah. Med samim procesom mi je 
običajno prijetno, nimam občutkov, da mi ni. 
Bolj potem, včasih kasneje pridejo ti občutki, 
med samim procesom pa se ne slabo počutim, pa 
ne, se ne spomnim. 

- je usmerjena nase 
- je v stiku s seboj 
- usmerja pozornost 
na zaznavanje, vendar 
naredi evalvacijo šele 
po procesu 
- med vodenjem 
procesa je zelo 
osredotočena na 
dogajanje 

- zaznavanje misli 
in občutkov 
- evalvacija 
po procesu 
 

B Ves čas, stalno sem v stiku sama s sabo in lahko 
usmerjam pozornost nase. 

- je usmerjena nase - med procesom 

C Izkustveno-družinska terapija. Tu se temu ne 
moreš izogniti, izobraževala sem se pri 
Kemplerju. Povedal mi je, da lahko delam tako, 
kot jaz čutim, da se lahko opiram na avtoriteto, 
ampak da lahko naredim tako, kot jaz čutim. To 
mi je ena opora. 

- izhaja iz sebe, iz 
lastnih občutij in 
zaznavanj 

- med procesom 
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D Ja, ukvarjam se s sabo. Ja, to mi je omogočila 
učna supervizija. Najbolj sem se tega naučila pri 
učenju vodenja supervizij. Ko se ukvarjaš s tem, 
kako boš vodil skupino ter potem, prelom, ko se 
ukvarjaš s tem, z zaznavanjem samega sebe in 
skupine, ko sem se ukvarjala s svojo avtoriteto 
(kaj bom zdaj), takrat nisem bila čuječa, ampak 
sem bila bolj prestrašena. So pa lepi občutki, ko 
lahko spremljaš, ko se ukvarjaš z obojim, sam s 
sabo in s situacijo, pa tudi ko si v dialogu z 
nekom, pa se v tistem dialogu obenem ukvarjaš 
tudi s samim sabo. Je procesno razvojno. So pa 
tudi zavestne odločitve. Po mojem mnenju je 
začetnik supervizor težko čuječ v procesu, ker se 
ukvarja zelo sam s sabo, je negotov, kako bo 
zvozil, peljal stvari. Ja, mislim, da kasneje to 
pride. Nekako vzporedno z razvojem 
supervizorja do stopnje mojstrstva. Na končni 
stopnji si toliko sproščen, da se ne bojiš napak, 
da si dober poslušalec samega sebe in drugih, 
vseh teh procesov, celostnega vedenja 
(čustvovanje, mišljenje, kognicija), da si dober 
poslušalec in dober opazovalec. Zdaj ko to 
govorim čutim, v predelu trebušne votline, neke 
bolečince, zdaj se mi dogaja to. To pogosto 
uporabljam tudi v procesu. To sem se naučila, to 
je kar standardno. Čuječnost je bila že prej del 
mojega življenja, in sem si z njo pomagala v 
težkih situacijah. To delo je zelo prepleteno z 
lastno osebnostjo in to. 

- je usmerjena nase 
ter na situacijo 
- je usmerjena na 
telesne senzacije 
- uporablja zaznave v 
supervizijskem 
procesu 
- skrbi za 
profesionalni ter 
osebni razvoj 

- med procesom 
- zaznavanje in 
uporaba telesnih 
senzacij 

E Nase sem zelo pozorna. Pozorna sem na bitje 
srca, na to, ali ti začne vročina prihajati v grlo. 
Odvisno, včasih sem zelo zatopljena v kakšno 
drugo stvar, na to sem pa res pozorna, ko ne vem 
več, ali sem na pravi poti, ko zaznavam eno 
meglo v glavi, takrat ustavim proces in povabim 
vse skupaj, da pogledamo, kaj se dogaja. Ta 
napetost, ki gre od srca gor v glavo.  

- je usmerjena nase 
- na telesne senzacije 
- na lastna doživljanja 
- prepozna zastoje 

- med procesom 
- zaznavanje 
telesnih senzacij 

F Ne morem na to, ker sem zelo fokusirana na 
supervizanta, se ne vprašam, ampak, če začutim, 
da ne morem več stati, ali če preveč sedim, 
začutim, da moram vstati, razmišljam, da moram 
to narediti tako, da ni opazno, da se ne spremeni 
dinamika v skupini zaradi tega. Precej sem 
fokusirana na supervizante in takrat se pa 
izklopim, sem nepomembna.  

- ni usmerjena nase 
- je usmerjena na 
supervizanta 
- se izklopi 

- po procesu 
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G Vedno v večji meri. Ja, ravno to probavam. 
Osredotočenost na sebe, kako čutim jaz ali pa 
zaznavam odnos supervizantke z nekom drugim, 
kako to odzvanja v mojem telesu. Učim se 
prisluhniti tudi nemiselnim sporočilom, ki mi jih 
kaže telo. Čutim zakrčenost včasih, ki ni 
ubesedena, jo začutim v ramenih, ko se 
pogovarjam s kom, neko stisko, negotovost. Ne 
vedno, ampak ko pridem do te točke, pa probam 
tudi ta del obdelovati in ga preprosto podelim s 
supervizantko. Če dovoli, če ga zanima, če je kaj 
na tem, pustim odprto, pogledam, če mogoče je 
tu kaka pot, po kateri bi lahko kaj, nezavedno nas 
tudi usmerja, govori tudi preko telesa, to. 

- je usmerjen na 
lastna doživljanja v 
vedno večji meri 
- je usmerjen na 
telesne senzacije 
- verbalizira telesne 
zaznave 
 

- zaznavanje in 
uporaba telesnih 
senzacij 
- med procesom 

H Na sebe sem pa tudi pozorna, sem se naučila, da 
me ne preveč prizadanejo stvari. Ja, lahko nisem 
jaz v fokusu, sem osredotočena na superivzanta, 
jaz nisem tista pomembna oseba, kaj se z mano 
dogaja. Sem se pa že parkrat vmes v mislih kaj 
vprašala, kaj se dogaja, če najdem kakšne 
povezave. Med procesom sem vedno v redu, 
vprašam se pa ne. Ker sem srečna, da sem v 
odnosu s človekom, to je moja izpolnitev, moj 
namen. 

- poskrbi zase 
- pozornost usmerja 
na supervizanta 
- se doživlja kot 
nepomembno 
- včasih zazna kakšno 
misel 

- po procesu 
 
 

 
Supervizorka A pove, da se med procesom vpraša, kaj se z njo dogaja, kako se počuti. 
Največkrat pa se to vpraša po procesu, v evalvaciji. (» … da se sprašujem, kaj se z mano 
dogaja … predvsem pa po procesu, ko vse skupaj podoživljam«). Dodaja, da med procesom 
lahko zazna, da se nekaj dogaja, vendar pa tega med procesom ne zmore analizirati in 
raziskovati (»zaznam neko, pri sebi nekaj začutim, neko energijo in jo tudi kasneje lahko 
podoživim, analizirati tekom srečanja je pa ne morem, padem v stanje, ki ga peljem do konca, 
ne morem se povleči ven iz stanja, da bi razmišljala, zakaj tako reagiram v samem procesu. 
To tekom procesa ne zmorem«). Med vodenjem procesa je zelo osredotočena na dogajanje, ne 
razmišlja o lastnem doživljanju ali o telesnih senzacijah (»Med vodenjem procesa se zelo 
zagrejem, zelo padem noter, mogoče preveč. Ne razmišljam o lastnih senzacijah«). 
 
Superivzorka B pove, da je ves čas procesa pozorna tudi nase (»stalno sem v stiku sama s 
sabo in lahko usmerjam pozornost nase«).  
 
Supervizorka C pravi, da vedno izhaja iz lastnih občutij in iz lastnih zaznav. 
 
Supervizorka D pozornost veliko usmerja nase. Pove, da se je tega naučila, da je bil to 
nekakšen preskok v njenem profesionalnem razvoju (»ko se ukvarjaš s tem, kako boš vodil 
skupino ter potem, prelom, ko se ukvarjaš s tem, z zaznavanjem samega sebe in skupine«). 
Pove, da je lep občutek, ko kot supervizor zmoreš usmerjati pozornost na dogajanje v skupini 
obenem pa tudi nase (»so pa lepi občutki, ko lahko spremljaš, ko se ukvarjaš z obojim, sam s 
sabo in s situacijo, pa tudi ko si v dialogu z nekom, pa se v tistem dialogu obenem ukvarjaš 
tudi s samim sabo«). Kot supervizorka pogosto zaznava telesne senzacije med vodenjem 
procesa. 
 
Supervizorka E pove, da je nase zelo pozorna ter da spremlja telesne senzacije (»Nase sem 
zelo pozorna. Pozorna sem na bitje srca, na to, ali ti začne vročina prihajati v grlo«). Na ta 
način prepoznava tudi zastoje v procesu. 
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Supervizorka F pove, da pozornost usmerja na supervizanta, da ne zmore obenem usmerjati 
pozornosti tudi nase. Vseeno pa občasno opazi določene telesne vzgibe (»… se ne vprašam, 
ampak če začutim, da ne morem več stati, ali če preveč sedim, začutim, da moram vstati … 
precej sem fokusirana na supervizante in takrat se pa izklopim, sem nepomembna«). 
 
Supervizor G pove, da vedno bolj poskuša biti pozoren na lastna doživljanja. Osredotočen je 
na sebe (»kako čutim jaz … kako to odzvanja v mojem telesu«). Poskuša prepoznati sporočila, 
ki mu jih daje telo (»učim se prisluhniti tudi nemiselnim sporočilom, ki mi jih kaže telo. Čutim 
zakrčenost včasih, ki ni ubesedena, jo začutim v ramenih, ko se pogovarjam s kom, neko 
stisko, negotovost«). Če je mogoče (»če supervizant dovoli, če ga zanima, če je kaj na tem«) 
ta sporočila verbalizira ter upošteva in jih uporabi v supervizijskem procesu. 
 
Supervizorka H pove, da je osredotočena na supervizanta. Pove, da ni pomembno, kaj se 
takrat dogaja z njo kot supervizorko. Med vodenjem se vedno dobro počuti. Se pa v mislih 
vpraša o dogajanju v skupini. 
 

3.10 Soočanje s čustvi 

 
Preglednica 15: Odgovori supervizorjev: soočanje s čustvi 

Supervizor Izjave Kode 1. reda Kode 2. 
reda 

A Ravno zadnjič je bil en primer – ko je supervizantka, 
ki odhaja, se poslavlja, ker odhaja v pokoj, bila zelo 
ganjena. In ko je pripovedovala o spominih, je 
govorila spontano o spominih .. Ni želela nič 
drugega, kot to, da ji je to slovo težko. To je prinesla 
kot gradivo – to slovo, ki ji vzbuja težke občutke. Da 
sem ji dala prostor, da pove, da se poslovi, in da 
pogledamo, kako bo naprej in da se zjoka, in da je s 
tem vse ok, da je to, če je človek ganjen, da je to čisto 
normalno, da je. Sprejemanje teh težkih občutkov. 
Kadar pride do težkih trenutkov, kadar pride do 
težkih čustev, vedno vprašam, da če želijo, lahko to 
izpostavijo, o tem spregovorijo, da če rabi prostor. 
Nikoli ni prišlo do tega, da bi nekdo res želel delati na 
tem. Jaz sem vedno ponudila. Sploh nikoli nisem šla 
delat v proces s težkimi čustvi, nikoli zato, ker se je 
vedno supervizant odločil, da bi raje to potisnil na 
stran, in potem je vedno sledilo vprašanje, (ali boš 
lahko to predelal) ali bo lahko supervizant to sam 
predelal, in vedno so rekli, da ja. Nikoli ni bilo to 
tako močno izraženo, da bi morali delati na tem.  
No, razen zadnjič, ko je ta gospa res veliko jokala. 
Meni je bilo lepo. So bila res močna čustva. Vzdušje 
je bilo tako, da nismo želeli zanikati teh čustev, pa da 
bi jo tolažil, ampak samo to, da je to, da joka, da je to 
ok. Sprejemanje tega.  

- se ne sreča pogosto s 
tem 
- da čustvom prostor 
- meni, da je jok 
sprejet in normalen 
- sprejema čustva 
- da možnost izbire 
 

- ni pogosto 
- možnost 
izbire 
- sprejemanje 
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B V sup. procesu je to kar praksa, da so močna čustva 
prisotna. To se zgodi skoraj vedno, to so zelo težke 
delovne izkušnje, kjer supervizant doživlja lastno 
nemoč in to prinaša s svojimi čustvi na srečanje.  
Povem, da se me je to dotaknilo. Povem, če sem 
imela jaz kakšno tako izkušnjo. Kar povem. Nimam 
take izkušnje, da bi jaz padla v jok ali en strah. 
Mogoče včasih malo zadiši po negotovosti – kaj zdaj 
in da se trudim, da poiščem pot … najdem pot, kako 
bom zapeljala. Vedno imam supervizanta pred sabo, 
ne dam prednosti sebi v superviziji, v interviziji pa ja. 
Močna čustva so vedno absolutno dovoljena. Se pa 
dogaja (dogovor je potrebno obnavljati), da drugi 
supervizanit zelo radi začnejo miriti, tolažiti. Tu je 
vloga supervizorja zelo pomembna, da se tega ne 
prikrije, da se dopušča. 

- meni, da so čustva 
vedno prisotna 
- kadar supervizant 
doživlja nemoč 
- pove, da se jo je 
dotaknilo 
- deli svojo osebno 
izkušnjo 
- čustva so dovoljena 
in sprejeta 

- vedno 
- sprejemanje 
 
 

C Vsekakor so čustva pomembna, ne smejo pa 
prevladati, gre za pot skozi ta čustva, gre za 
predelavo in prepoznavo teh čustev ter obvladovanje. 
Problem je v tem, ko čustva človeka vodijo, kakor da 
bi kočija šla pred konjem. 
Ko zelo močno pridejo ven, takrat poskušam hitro s 
kakšno telesno vajo, imam nekaj čisto kratkih vaj (iz 
evritmije), ko gremo v svet notranjih, telesnih 
organov, ki so povezane s črkami, vaja traja minutko, 
dve, stoje izvajamo vajo, naredimo telesno vajo, če le 
vidim, da skupina omogoča. Imam še ene dve vaji, ki 
so, ki jih uporabim, te vaje omogočajo, da zelo hitro 
pridejo v stik s svojim telesom. Če pa jaz to rabim, pa 
to tudi povem. Potem naredimo vajo, potem pa tudi 
supervizanti povejo, da jim je koristila, da pridem v 
stik s svojim telesom. Kako zanimivo je to, ko rečejo, 
da so se res zavedali svojega telesa, res začutili stik s 
svojim telesom, ta vaja vzpodbuja tudi druge občutke, 
vizualne (rečejo, vidim barve), občutke, čutiš to 
toploto, ki prihaja (toplina srca). Telesne vaje 
uporabim ob močnih čustvih. Včasih uporabljam tudi 
dihalne vaje. Kadar se pojavi kakšna jeza ali pa 
globoka žalost. To, kar sem se jaz naučila, da se 
dovoli, da se zgodi. Ko pridejo solze, naj gredo, ko se 
pojavijo solze, hlipanje, potem pa pride olajšanje. S 
telesnimi vajami razbremenim ali razelektrim ta težka 
čustva, situacije, ki se pojavijo. Posebno, kadar gre za 
timsko supervizijo, kadar gre za neke konflikte, 
napetosti med njimi samimi.  

- čustva so pomembna, 
ne smejo pa prevladati 
- uporabi telesne vaje, 
dihalne vaje 
- včasih potrebuje 
telesno vajo zase 
- sprejema čustva 
- z jezo in žalostjo se 
sooči tako, da usmeri 
pozornost na dihanje 

- pogosto 
- sprejemanje 
- uporaba 
telesnih vaj 

D Ko supervizant prinese močna čustva, mu zaupam, da 
bo zmogel in čakam. Se lahko postavim v njegove 
čevlje, ampak se ne stapljam s tem. Naredim 
razmejitev. To je on in njegova čustva in rabi čas. 
Ustvarim prostor, ustvarim tišino. Ta moja tišina. 
Poteka menjava, se mi zdi, ko majhen otrok, žalosten, 
ko je majhen in mu je v redu, če je prisoten nekdo, 
podpora, sprejemanje. 

- zaupa supervizantu 
- ustvari prostor za 
izražanje čustev 
- daje podporo 
- čustva sprejema 

- pogosto 
- sprejemanje 
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E Pri močnih čustvih sem jaz zelo čuječa. S čustvi se 
soočam kot z normalnim procesom, ki se zgodi v 
nekem občutljivem obravnavanju primera. Jok, jeza 
je zame enako kot smeh. Če vidim, da je zadrževano 
čustvo teh, kao negativnih čustev, zame so vsa čustva 
pozitivna, o teh, ki se jih ponavadi izogibamo, če 
vidim, da so zadržane, jih celo spodbudim. Ker sem 
mi zdi dobro, da se to izrazi. Seveda z dovoljenjem 
supervizanta. Nimam nobenega strahu pred tem, mu 
dam možnost, da to izrazi, takrat se največ premikov 
zgodi. Izražanje čustev je zelo povezano s tem, kdaj 
si skupina res zaupa. Pri meni se to tako kaže. Po 
mojem mnenju takrat, ko je skupina v delovni fazi, v 
delovnem obdobju, se mi je pa tudi že zgodilo čisto v 
začetni fazi. Izražanje čustev je zelo odvisno tudi od 
primerov, gradiva, ki ga prinašajo člani na skupino, 
kar je ponavadi povezano tudi s tem, koliko delovnih 
izkušenj imajo supervizanti, ker v tem primeru so 
njihovi primeri drugačni kot pri začetnikih, so bolj 
vezani na osebne teme. 

- je zelo pozorna na 
čustva 
- meni, da so čustva 
normalna 
- spodbuja izražanje 
zadrževanih čustev 
- nima strahu pred 
čustvi 
- pogoj za izražanje 
čustev je zaupanje v 
skupini 
- izražanje čustev je 
odvisno od delovne 
faze, od gradiva in 
delovnih izkušenj 
supervizantov 

- vedno 
- spodbuda 
za izražanje 
- sprejemanje 

F Jih opazim. Mislim, da se z vsakim nekaj dogaja in za 
to so tam, fokusirani na tisto, kar se dogaja, čustva. 
Jaz sem pripravljena in se zavedam, da so to njegova 
čustva, torej pripravljena sem, da se bo nekaj 
pojavilo, ne predvidevam, da bo to, pa sem potem 
presenečena, ker se pojavi nekaj drugega. 
Pričakujem, da nekaj bo. To so lahko različna čustva, 
zaskrbljenost, žalost. Mislim, da nikoli nisem 
doživela, da ni bilo čustev. Če je jok, ker se je v tem 
trenutku nekaj odkrilo, potem ga pustim, pustim jok. 
Če pa je to jok, ki ga nekdo prinese s seboj, zaradi 
nekih dogodkov, potem vsi pričakujemo, da bo jok. 
Potem se ukvarjamo s tem, damo temu prostor. 
Čustva imajo prednost, imajo prednost pred 
gradivom. Absolutno damo čustvom prostor. Čustva 
imajo prednost, pred igricami, pred vajami, pred 
mojimi načrti, pred časovno omejitvijo. Ne glede na 
to, kdaj se pojavijo, imajo čustva prostor. Supervizija 
za mene mora biti varen prostor, ampak ta varnost ni 
od mene odvisna, od voditelja, odvisna je od 
udeležencev, in kaj so oni naredili, oni delajo varen 
prostor, ne jaz, od njih je odvisno, in če so 
pripravljeni vlagati, nekaj vložiti, da bo ta prostor 
varen. Odvisno je od tega, kdo so člani, ki prihajajo, 
kako so sploh prišli do supervizije ali so prostovoljno 
na supervizije. Vse so to dejavniki, ki pripomorejo, 
da je prostor odprt za čustva ali pa ne, vplivajo na to. 
Izražanje čustev je odvisno od posameznika in 
skupine, prvo od posameznika in potem od skupine. 
Se pa zgodi, da če tudi ni zaupanja v skupini, na 
primer na prvem srečanju, se izrazijo čustva. Se mi je 
zgodilo tudi že na prvem srečanju. 

- čustva opazi, meni, 
da so vedno prisotna 
- je pripravljena za 
delo s čustvi 
- čustvom da prednost 
pred vajami, 
gradivom, časovno 
omejitvijo, načrti 
supervizorja 
- čustvom da prostor 
- pogoj je varen 
prostor ter zaupanje v 
skupini 
- izražanje čustev je 
odvisno od več 
dejavnikov 

- vedno 
- čustva 
imajo 
prednost 
- sprejemanje 
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G Probam jih verbalizirati. Pa probam jih iskati, kje so v 
mojem telesu, če sem supervizor. Probam vprašati, če 
se da s tem kaj narediti. Po superviziji mi je 
pomagalo, če smo imeli intervizijo in 
metasupervizijo, ker sem lahko tam spregovoril, o 
tem, kaj se je v meni dogajajo takrat. Sicer pa probam 
po srečanju pogledati, na katere vsebine pri meni so 
besede sedle. Tista čustva, ki jih jaz doživljam, se 
vzbudijo zaradi mojih vsebin, ki so se sprožile, zaradi 
besed supervizantke, probam jih pogledati pri sebi, na 
katere osebe mogoče so me določene besede 
spomnile. Gre za to, da ozavestim, pa da v bistvu za 
vnaprej lažje prepoznavam stvari. Ne bom rekel, da 
jih lahko izbrišem, da lahko to ukineš, ampak 
zmanjšam jih lahko in potem lahko bolj kakovostno 
vodim proces. 

- čustva verbalizira 
- uporablja čustva za 
ozaveščanje 
nezavednih vsebin 
- prepoznava čustva na 
telesu, išče telesne 
senzacije 
- predeluje čustva na 
interviziji in 
metasuperviziji 

-verbalizacija 
- telesne 
senzacije 
 
  

H Čustva supervizantov sprejemam mirno, lepo se z 
njim pogovorim, sem skulirana, govorim počasi, 
delam premore. Ne reagiram burno. Mirno in počasi. 

- da čustvom prostor 
- je mirna 

- sprejemanje 

 
Supervizorka A pove, da se ne sreča pogosto z močnimi čustvi supervizantov. Kadar pride do 
močnih čustev, vedno ponudi supervizantu prostor, da spregovori o tem, vendar se običajno 
supervizanti odločijo, da ne želijo delati na čustvih. Supervizorka se spomni samo enega 
primera, ki ga je imela pred kratkim. Joku, ki ga ja izrazila supervizantka v skupini, so dali 
prostor ter sprejemanje le-tega. (»No, razen zadnjič, ko je ta gospa res veliko jokala. Meni je 
bilo lepo. So bila res močna čustva. Vzdušje je bilo tako, da nismo želeli zanikati teh čustev, 
pa da bi jo tolažil, ampak samo to, da je to, da joka, da je to ok. Sprejemanje tega«). 
 
Supervizorka B meni, da so čustva v procesu prisotna vedno, saj običajno obravnavajo težke 
delovne situacije, kjer supervizanti doživljajo nemoč. Čustvom da prostor, čustva so 
dovoljena ter sprejeta. Supervizor mora tudi poskrbeti, da supervizanti ne zatirajo izražanja 
čustev. (»Se pa dogaja (dogovor je potrebno obnavljati), da drugi supervizanti zelo radi 
začnejo miriti, tolažiti. Tu je vloga supervizorja zelo pomembna, da se tega ne prikrije, da se 
dopušča«). Kadar pride do močnih čustev, takrat je empatična s supervizantom ter, če je 
mogoče, deli lastne osebne izkušnje. 
 
Supervizorka C meni, da so čustva pomembna, da pa ne smejo prevladati. Kadar pride do 
tega, da supervizant izrazi močna čustva, takrat za intervenco izbere telesno vajo (»imam 
nekaj čisto kratkih vaj … vaja traja minutko, dve, … naredimo telesno vajo, če le vidim, da 
skupina omogoča. Te vaje omogočajo, da supervizanti zelo hitro pridejo v stik s svojim 
telesom. Kako zanimivo je to, ko rečejo, da so se res zavedali svojega telesa, res začutili stik s 
svojim telesom«). Pove, da včasih sama med vodenjem procesa začuti potrebo po tem, da bi 
prišla bolj v stik s svojim telesom. Takrat to pove ter vpraša skupino za minuto, ki jo 
potrebuje zase, da naredi kratko telesno vajo. Kadar se sooči z jezo ali žalostjo, takrat 
predlaga supervizantu, da za kratek čas usmeri pozornost na dihanje. 
 
Supervizorka D omogoča čustvom prostor ter izražanje. Čustva sprejema ter daje 
supervizantu podporo. Zaupa supervizantu, da se je sposoben soočiti s težkimi čustvi. 
 
Supervizorka E je zelo pozorna na čustva. Izražanje čustev je zanjo del procesa. Kadar vidi, 
da supervizant zadržuje čustva, ga spodbudi k izražanju le-teh. (»Ker sem mi zdi dobro, da se 
to izrazi. Seveda z dovoljenjem supervizanta«). Meni, da se ob izražanju in delu s čustvi zgodi 
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največ premikov. (»Nimam nobenega strahu pred tem, mu dam možnost, da to izrazi, takrat 
se največ premikov zgodi«). Za izražanje čustev je pomembno zaupanje v skupini, odvisno pa 
je tudi od delovne faze ter od gradiva in delovnih izkušenj supervizantov. 
 
Supervizorka F čustva opazi, pravi, da so vedno prisotna. Čustvom, da v procesu prostor, 
čustva imajo prednost pred drugimi elementi supervizijskega procesa. (»Čustva imajo 
prednost, imajo prednost pred gradivom. Absolutno damo čustvom prostor. Čustva imajo 
prednost, pred igricami, pred vajami, pred mojimi načrti, pred časovno omejitvijo. Ne glede 
na to, kdaj se pojavijo, imajo čustva prostor«). Pogoj za izražanje čustev je varen prostor ter 
zaupanje v skupini, ki ga vzpostavijo supervizanti. Izražanje čustev je odvisno od več 
dejavnikov, izpostavi člane skupine ter prostovoljno odločitev za supervizijo. 
 
Supervizor G čustva verbalizira, uči se prepoznavanja čustev na telesu (»probam jih iskati, kje 
so v mojem telesu«). Čustva poskuša uporabiti kot pomembna sporočila za ozaveščanje lastnih 
nezavednih vsebin z namenom, da jih lahko v prihodnje prepozna ter bolj kvalitetno vodi 
proces. Pri tem mu najbolj pomaga udeležba na interviziji ali metasuperviziji, kjer lahko 
govori o svojih doživljanjih. 
 
Supervizorka H čustva supervizantov sprejema mirno, jim da prostor ter aktivno posluša. 
 

3.11 Soočanje z zastoji v supervizijskem procesu 

 
Preglednica 16: Odgovori supervizorjev: soočanje z zastoji v supervizijskem procesu 

Supervizor Izjave Kode 1. reda Kode 2. reda 
A Zastoj, kaj je zastoj? Zastoj sem doživela lani, 

ko se mi zdi, da nisem mogla dobiti nekega bolj 
reflektivnega odziva, to mi je bilo tako … 
takrat se mi zdi, da sem se odzvala zelo z neko 
svojo blokado … tako, kot se mi zdi, da se v 
procesu ni nič dogajalo, tako se tudi jaz nisem 
nič spremenila. Bili smo kar v enem stanju. To 
sem res začutla kot zastoj. Spraševala sem se, 
kako bi dobila več … potem pa sem v enem 
trenutku, kar malo obupala … Letos se mi zdi, 
doživljam jih kot šok, ampak sem letos bolj 
opremljena, se mi zdi. Poskusim s kakšno 
kreativno tehniko, se poskusim distancirati, pa 
poskusim na druge načine, čisto spremenim, če 
ne gre preko dialoškega načina, če ne gre z 
vprašanji, potem spremenim ... poskusim nekaj 
drugega ... zdaj sem se toliko sprostila, lani pa 
sem, se mi zdi obtičala … in ni šlo nikamor … 
Tako, da. To je bil res zastoj. Nič nisem pa jaz 
sama naredila za to, da bi se spremenilo ... 
Letos sem se pa sprijaznila s tem ... Tako to je. 
Naredila sem pa napredek v tem, da izbiram 
druge tehnike, da grem v drugo smer … risanje, 
asociacije ... delo v paru, čisto za to, da jaz 
ugotovim, kaj se z mano dogaja, kaj bom zdaj, 
da jaz lahko razmislim. Prekinem z dialoškim 
raziskovanjem. Predvsem sem zelo fokusirana 
na supervizanta, kaj bi on zdaj rabil, ne toliko 
nase. 

- enkrat je prepoznala 
zastoj 
- imela je lastno 
blokado 
- za reševanje zastoja 
uporablja: kreativne 
tehnike, distanco, 
risanje, asociacije, delo 
v paru, igre vlog 
-je usmerjena na 
supervizanta  
- razmišlja kako naprej 

- enkrat 
- blokada 
- kreativne tehnike 
(risanje, asociacije, 
delo v paru, igra 
vlog) 
- zavzeti distanco 



 
78 

 

B Kakor, da bi hotela zamrzniti. Kot da bi ne 
vedela, kakor da me več ni, zamrzniti. In 
potem, ja, nič, tu sem, ta občutek, ki je verjetno 
nekoč bil. Kadar se to zgodi, prepoznam in si 
rečem, ej, tu sem, danes sem, ni tega več. In se 
potem odpirajo poti naprej. Pa se nikoli ne 
ustavi zares, pojavi se občutek, ki je poznan, 
ampak me več ne ovira. Pojavi se in ga 
prepoznam, ni treba, da se z njim ukvarjam, 
malo enega občutka, ki ga prepoznam, 
otrdelost, zadiši po strahu in potem se spet 
spomnim. Kaj so zdaj moja pričakovanja »tukaj 
in zdaj«? Tudi pričakovanja supervizantov – 
»tukaj in zdaj«? Ter raziskovanje prepričanj, 
temeljnih predpostavk.  

- zastoj prepozna kot 
občutek, da bi želela 
zamrzniti, kakor, da je 
ni več 
- meni, da se proces 
nikoli ne ustavi zares 
- prepoznava določen 
občutek 
- za reševanje zastoja 
preveri pričakovanja 
supervizorja in 
supervizantov »tukaj 
in zdaj« 

- določene telesne 
senzacije 
- preveri svoja 
pričakovanja ter 
pričakovanja 
supervizantov 
»tukaj in zdaj« 

C Zastoj v procesu, pomeni, lahko se dogaja, 
paralelni procesi, to je najbolj pogosto ali 
kontratransfer, kadar do tega pride, vedno se 
najprej vprašam, če je to to? Da to prepoznam. 
Če prepoznam to, potem, potem grem s kakšno 
vajo, pustim se voditi, tej svoji intuiciji. Takrat 
naredim npr. včasih je to čisto eno 
kontradiktorno vprašanje. Dostikrat pa obrnem 
pozornost na telesne znake, kaj je v tvojem 
telesu, včasih vprašam, kje si zdaj? Včasih me 
sploh ni tu. In potem od tu naprej rešuješ. 
Lahko poveš kaj več o tem? Lahko opišeš to 
bolečino, povežeš s čim? Kako si »tukaj in 
zdaj«, kaj se ti dogaja, kje je bolečina, jo lahko 
opišeš. Potem gre proces naprej. Enkrat ali 
dvakrat pride do zastoja v celotnem procesu od 
desetih seans, več ne.  

- prepoznava zastoje 
- za reševanje zastoja 
uporabi kontradiktorno 
vprašanje, vaje, 
usmerjenost na telesne 
senzacije 
- pozornost usmerja na 
»tukaj in zdaj« 

- prepoznavanje 
- kontradiktorno 
vprašanje, vaje, 
usmerjenost na 
telesne senzacije 
- usmerjanje 
pozornosti na 
»tukaj in zdaj« 

D Menda so, sigurno so, pa jih včasih niti ne 
opaziš, zadnjič je bil, no, ena je rekla, ne vem, 
kaj se dogaja, pa tudi jaz nisem vedela – je bil 
zastoj. Ampak je ona to izpostavila. Pa sem se 
malo sekirala, da nisem jaz prej opazila. Je 
rekla, da ne ve, kaj se dogaja, bil je primer 
mobinga, jaz sem šla v to, da je tudi nekaj 
podobnega bilo v meni, ampak nisem tega tako 
jasno videla kot ona. Mislim, da je bil paralelni 
proces, ampak nismo šli v analizi pa to.  

- prepoznava zastoje - prepoznavanje 
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E Podobno, kakor, če se nekaj takega, nič, to mi 
pomeni, da se je nekaj zgodilo na nekem 
nezavednem nivoju, ki ni nujno, da je odvisno 
od mene, lahko ja, lahko pa sploh ne. In, da je 
temu potrebno posvetiti čas in delati na tem. 
Razumem, kot del procesa s tem, da vem, da je 
to na nezavednem nivoju.  
Podobno, kakor če je nejasna situacija, da 
zaustavim proces, rečem, da sem to pa to 
zaznala, po njihovem odzivu ali tudi, da sami 
povedo in da pogledamo takrat, kaj vsak 
posameznik posebej doživlja, kaj se dogaja ob 
tem, in potem probamo potem pač iti naprej.  
Jih ne opazim vedno, zaznavam že, tako bom 
rekla, zaznam jih prej ali pa kasneje, tudi po 
procesu, ali pa čisto na koncu po evalvaciji ali 
pa celo potem po procesu, ko se sama 
sprašujem, kaj se je dogajalo, takrat niti nisem 
tako zaznala, niti v skupini nisem tega zaznala, 
ampak potem, ko grem skozi, rečem … 
Hmhmh, tukaj pa nekaj ni bilo ok, ni šlo skozi.  
Potem kolikor se da, čeprav je to nezaveden 
proces tudi na to, ali da začutim, da se začnejo 
kakšne stvari vrteti, ponavljati, to mi dostikrat 
odraža tudi skupina. Takrat ponavadi, pa tudi 
pri sebi, zaznam kot eno, da mi možgani več 
dobro ne delajo, kot ena zmeda, zmedenost. Ko 
to zaznam, takrat ustavim. Če zaznam pri sebi, 
potem je sigurno tudi v skupini, in povem, kaj 
sem zaznala, povem, kaj sem opazila pri njih, in 
potem poskušamo izstopiti ven iz procesa, 
poskušamo tisto zadevo osvetliti včasih celo 
fizično vstanemo, in pogledamo, analiziramo, 
dejmo pogledati, tukaj na tleh je ta primer, 
poglejmo kaj se je zgodilo, kaj je povzročilo, da 
ste postali zaspani? Kaj se je zgodilo, kaj je 
supervizante zmotilo, kaj je v njih povzročilo, 
da so postali zaspani, to je zame čuječnost. 

- so na nezavednem 
nivoju 
- doživlja kot del 
procesa 
- občuti kot nejasno 
situacijo 
- zaznava jih med 
procesom 
- prepoznava jih med 
procesom, ob 
evalvaciji ali po 
procesu 
- zastoj doživi kakor, 
da se stvari vrtijo, 
ponavljajo, da ji 
možgani ne delajo več 
dobro, občuti zmedo 
- za reševanje zastoja 
uporabi vprašanje, kaj 
se dogaja »tukaj in 
zdaj« 

- prepoznavanje 
- nejasna situacija 
- ponavljanje 
- zmedenost 
- kaj se dogaja 
»tukaj in zdaj« 
- »od zunaj« 
pogledati na 
situacijo 
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F Oh, zastoji, pa ne vem, sem preveč 
samozavestna, da bi se naenkrat ustrašila 
kakšnega zastoja, ne doživljam to, kot 
negativno, doživljam kot del procesa. 
Ne vem, če je bil zastoj, pravijo, da kadar pride 
do zastoja, da potem imamo mi težave, da smo 
upadli v proces. Zaenkrat tega nisem še 
doživela, da bi osebno padla v proces. Pojavijo 
se takrat, ko mi osebno kot supervizorji pademo 
v proces ... pa ne vem, nisem še padla osebno. 
Pa ne vem, če primerjam, glih tisto, kar je bilo 
na zadnjem srečanju, ko se je pojavil še en 
primer, ki ga nisem mogla ustaviti, opazim, ni 
bil zastoj, ampak je bila sprememba toka, 
situacije. Nimam problema z zastoji, imam pa 
težave s hipotezami. Niso zastoji, se ne 
ustrašim, ampak hipoteze, v tem da bi želela 
slediti neki svoji poti … imam že hipotezo in 
peljem skozi tisto, tudi preverjam, a naenkrat 
pride čisto nekaj drugega, ker se pojavi oseba, 
ki začne s svojo vizijo in vsi supervizanti 
sledijo temu, sprejmejo to in takrat se ustavim, 
in si rečem, se vprašam, hm, tvoja hipoteza je 
bila to, ampak sploh ni bilo to. Razmišljam, 
takrat pa resno razmišljam, aha, je bila to tvoja 
hipoteza, si ti mislila, da je to in sem tiho, 
pustim, če bi bila tišina v prostoru, potem bi 
bilo drugače, potem bi mislila nekaj drugega: 
Če pa zelo prevzamejo temo, se pogovarjajo in 
me ne potrebujejo, potem pustim, in so one 
zadovoljne, potem pustim, me ta trenutek ne 
potrebujejo.  

- zastoje razume kot 
del procesa 
- se jih ne ustraši 
- težko jih prepozna 
oziroma loči od drugih 
dogajanj v procesu 
 

- kot del procesa 
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G Na začetku sem imel težave s tem, ta 
prehitevanja, o čemer sem že prej govoril, grem 
rad akcijsko, naprej, sem imel težave s 
časovnim strukturiranjem srečanja na začetku. 
Sem na nek način prispeval k zastojem. S tem 
sem se veliko ukvarjal. Ustavljal sem se pri 
enih zastojih, ki sem jih na nek način sam 
sproduciral. Zaradi občutka nekompetentnosti, 
previsokih pričakovanj, ki sem jih imel do sebe. 
Bilo je vrtenje, ni bil prav zastoj. Doživljal sem 
strah, negotovost. Da ne bom dovolj dober kot 
supervizor. To sem že razrešil in razdelal na 
metasuperviziji. To sem se naučil, da sem 
zmanjšal pričakovanja do sebe, zmanjšal ta 
strah in negotovost. Zdaj nimam težav z njimi, 
naučil sem se delati s tišino. Zastoj jemljem kot 
neko zgodbo, ki mi nekaj sporoča, ali o meni, o 
supervizantu, jo jemljem nekako raziskovalno, 
se ne veselim tega, ampak manj se 
obremenjujem, sem bolj na izi. 
Najbrž jih vedno ne opazim, jih pa opazim v 
vedno večji meri. Ampak to je moje 
enostransko videnje. Dostikrat jih opazim po 
procesu, predvsem, če me je odplavilo naprej v 
mislih, v strahu, v neko občutje … sem šele 
kasneje v nekem čuječnostnem analiziranju, 
prišel do vpogleda, kaj se je dogajalo. Mogoče 
zdaj v večji meri zaznam med srečanjem, 
načeloma pa šele po srečanju. 
Ko je zastoj, povem, da se vrtimo, povem, da se 
nekaj dogaja, pa da ne vem čisto, kaj se dogaja. 
Sestopim v skupino in skupaj pogledamo, kaj 
se dogaja, nisem jaz tisti, ki ve. Vedenje, znanje 
se sokreira, soustvarja v skupini, vedenje o tem, 
kaj se dogaja, bo lahko prinesla supervizantka, 
z nekim delom zgodbe, ki ga do takrat ni bilo. 
Preverjam, na nedirektiven način, verbaliziram, 
povem, kaj jaz zaznavam, kaj se meni dozdeva, 
pa preverim, če je kaj na tem, če one tudi kaj 
zaznavajo, kam se jim zdi, da gremo s tem 
načinom in se odpre takrat, ker greš iz 
pogovora o vsebini sami, se vrneš na »tukaj in 
zdaj«, kaj se z mano dogaja, kaj se s tabo 
dogaja.  

- z vodenjem 
supervizije je sam 
prispeval k zastojem 
- doživlja jih kot 
občutek vrtenja, 
občutek strahu ter 
negotovosti 
- kot zgodbo, ki nekaj 
sporoča 
- naučil se je delati z 
zastoji in tišino 
- uporablja 
raziskovalni pristop 
- opazi jih med in po 
procesu 
- preko čuječnosti v 
večji meri zazna 
zastoje že med 
srečanjem 
- izhaja iz pozicije 
nevedenja 
- za reševanje zastoja 
uporabi verbalizacijo 
ter vprašanje kaj se 
dogaja »tukaj in zdaj« 
 

- kot zgodbo 
- občutek vrtenja, 
strahu in 
negotovosti 
- raziskovalen in 
aktiven pristop 
- verbalizacija 
- nedirektivno 
preverjanje, kaj se 
dogaja »tukaj in 
zdaj« 

H Mora biti, doživljam kot izziv, kot nekaj 
pozitivnega. Izziv je pomemben za 
supervizanta. Doživljam tudi tako, da padem v 
pedagoško vlogo. Premaknem pozornost s 
čustev na miselni nivo. Da začnem racionalno, 
razumsko razlagati čustva. Se ne delam, kakor 
da jih ni, jih izpostavim, kaj se zdaj dogaja? Kje 
smo? 

- zastoje razume kot 
izziv 
- za reševanje zastoja 
pozornost usmeri na 
razumski nivo, ne na 
čustva ter uporabi 
vprašanje kaj se dogaja 
»tukaj in zdaj« 

- kot del procesa 
- kot izziv za 
supervizanta 
- kaj se dogaja 
»tukaj in zdaj« 
- reševanje na 
razumskem nivoju 

 
Supervizorka A pove, da je imela zastoj enkrat, in sicer v skupini, ki ni bila pripravljena 
aktivno sodelovati v refleksiji. Takrat je doživela blokado (» … takrat se mi zdi, da sem se 
odzvala zelo z neko svojo blokado … Bili smo kar v enem stanju. To sem res začutila kot 
zastoj«). Iz te izkušnje se je naučila drugačnih pristopov. Zastoje rešuje tako, da namesto 
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dialoga izbira različne kreativne tehnike, da poskuša zavzeti distanco, risanje, asociacije, delo 
v paru ter igro vlog. 
 
Supervizorka B prepoznava zastoje, ob zastoju se ji pojavijo določene telesne senzacije 
oziroma občutek (»kakor, da bi hotela zamrzniti. Kot da bi ne vedela, kakor da me več ni, 
zamrzniti ... malo enega občutka, ki ga prepoznam, otrdelost, zadiši po strahu …«). Po 
njenem mnenju se proces nikoli zares ne ustavi, ob zastoju se pojavi občutek, ki ga prepozna 
in ki jo usmeri k reševanju zastoja. Takrat preveri svoja pričakovanja ter pričakovanja 
supervizantov »tukaj in zdaj«. 
 
Supervizorka C prepoznava zastoje, pove, da se zgodijo enkrat do dvakrat v celotnem 
procesu, največkrat paralelni procesi ali kontratransfer. Ko se pojavi zastoj in ga prepozna, 
največkrat usmeri pozornost na telesne senzacije ter na doživljanje »tukaj in zdaj«. (»Kako si 
»tukaj in zdaj«, kaj se ti dogaja, kje je bolečina, jo lahko opišeš. Potem gre proces naprej«). 
 
Supervizorka D pravi, da zastoje včasih prepozna, včasih pa ne ter da jih včasih opazijo 
supervizanti (»ena je rekla, ne vem, kaj se dogaja, pa tudi jaz nisem vedela – je bil zastoj. 
Ampak je ona to izpostavila. Pa sem se malo sekirala, da nisem jaz prej opazila«). 
 
Supervizorka E razume zastoje kot del procesa, kot nekaj, kar se pojavi na nezavednem nivoju 
in je potrebno temu posvetiti pozornost. Pove, da zastoje zazna vedno, vendar včasih že med 
procesom, včasih ob koncu srečanja, včasih pa šele po koncu procesa, v samoevalvaciji (»ko 
se sama sprašujem, kaj se je dogajalo, takrat niti nisem tako zaznala, niti v skupini nisem tega 
zaznala, ampak potem, ko grem skozi, rečem … Hmhmh, tukaj pa nekaj ni bilo ok, ni šlo 
skozi«). Zastoje doživlja kot nejasno situacijo, kakor da se stvari ponavljajo oziroma kot 
zmedenost. (»Takrat ponavadi, pa tudi pri sebi, zaznam kot eno, da mi možgani več dobro ne 
delajo, kot ena zmeda, zmedenost … Če zaznam pri sebi, potem je sigurno tudi v skupini …«). 
Zastoje rešuje tako, da ustavi proces, da pove, kaj je zaznala ter preveri, kaj se dogaja »tukaj 
in zdaj«. Skupaj s supervizanti poskušajo stopiti ven iz procesa in od zunaj pogledati na 
situacijo (»in da pogledamo takrat, kaj vsak posameznik posebej doživlja, kaj se dogaja ob 
tem«). 
 
Supervizorka F se zastojev ne ustraši, jih razume kot del procesa. Zastoj razume kot osebno 
vpletanje supervizorja v proces, pove, da se ji to še ni zgodilo. Pove tudi, da zastoje težko loči 
od ostalih dogajanj v procesu in skupini. 
 
Supervizor G opiše primer, ko je v procesu učenja supervizije kot supervizor sam prispeval k 
temu, da so med procesom nastajali zastoji. Na metasuperviziji je prepoznal način in razloge, 
zakaj je prihajalo do tega (»zaradi občutka nekompetentnosti, previsokih pričakovanj, ki sem 
jih imel do sebe … Doživljal sem strah, negotovost. Da ne bom dovolj dober kot supervizor«). 
Kasneje se je naučil delati z zastoji, dojema jih kot zgodbo, (»ki mi nekaj sporoča, ali o meni, 
o supervizantu«), k zastoju pristopi raziskovalno in aktivno. Zastoj verbalizira ter na 
nedirektiven način preverja, kaj se dogaja »tukaj in zdaj« (»povem, kaj jaz zaznavam, kaj se 
meni dozdeva, pa preverim, če je kaj na tem, če one tudi kaj zaznavajo, kam se jim zdi, da 
gremo s tem načinom in se odpre takrat, ker greš iz pogovora o vsebini sami, se vrneš na 
»tukaj in zdaj«). Meni, da zastoje največkrat prepozna po srečanju v evalvaciji, sicer pa jih v 
vedno večji meri prepoznava tudi že med srečanjem. 
 
Supervizorka H zastoje doživlja kot del procesa ter kot izziv za supervizanta. Rešuje jih tako, 
da preveri, kaj se dogaja »tukaj in zdaj« ter da pozornost usmeri iz čustev na razumski nivo. 
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3.12 Paralelni procesi 

 
Preglednica 17: Odgovori supervizorjev: paralelni procesi 

Supervizor Izjave Kode 1. reda Kode 2. reda 
A Kar sem že omenjala, 

lansko leto. Celega 
procesa sama nisem znala 
reflektirati, tako kot oni 
niso bili v stiku s sabo, 
tako kot je bilo njim 
težko, tako tudi jaz nisem 
bila v stiku s sabo. Ko jim 
je bilo težko reflektirati, 
tako je bilo tudi meni 
težko v procesu. Večkrat 
sem že opazila, tudi v 
preteklosti, dostikrat sem 
začutila, da se zelo 
podobno odzivam, da se 
srečam s paralelnim 
procesom, takrat 
prevzamem neko vedenje. 
Takrat se sprašujem, 
zakaj se to dogaja. Pri 
reševanju mi je dovolj, da 
vem, da se je to zgodilo, 
nič drugega. 

- se zaveda paralelnega 
procesa 

- prepoznavanje in 
zavedanje 

B Paralelnemu procesu 
posvečamo pozornost. 
Izpostavimo. Pri sebi 
prepoznam paralelo, ko 
nekaj zaboli, takrat je 
stiska, ko nekaj ne gre 
skladno z mojimi 
pripravami, pričakovanji. 
To je čas, da potem pri 
sebi preverim. To bi bilo 
to. To se ne zgodi, da ne 
bi vedeli, da ne gre 
nikamor. 

- prepoznava 
- ko prepozna, takrat to 
izpostavi 

- prepoznavanje 
- verbalizacija 
 

C / / / 
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D Se dogaja marsikaj. 
Recimo, ko se vrtiš, to se 
mi zgodi v pogovoru, kot 
jara kača okrog nečesa. In 
supervizant pripoveduje o 
nečem podobnem v 
službi. Ta proces doživim 
kot neprijeten, se počutim 
neprijetno. Če opaziš, če 
vidiš te zastoje, se 
razrešijo, jaz jih 
verbaliziram. Če jih pa ne 
vidiš, potem pa ne. Fajn 
je zaznati, biti občutljiv 
na to. Občutljiv pa si 
lahko, kadar čutiš 
nelagodje, misli, telesne 
senzacije ter ta poriv, da 
bi porinil supervizanta. 
On poriva svojega 
učenca, klienta. Takrat jaz 
uporabim verbalizacijo, 
opišem, kaj se v meni 
dogaja in potem vprašam 
supervizanta. Kako pa s 
teboj? To potem odpre 
možnost, opogumi 
supervizanta, moja težnja 
je tudi, da bi delali na sebi 
in potem pogostokrat jaz 
nastopim s kakšnim 
humorjem. To je moje 
orožje. V mojih skupinah 
se kar smejimo, 
uporabljam že takšne 
besede, iz sebe se hecam 
(rečem, a ni to hecno?). 
Večkrat uporabim humor, 
da se hecam iz sebe. 

- prepoznava paralelni 
proces kot občutek, da se 
vrti 
- zaveda se počutja, ki je 
neprijetno, nelagodno 
- zaznava misli, telesne 
senzacije ter vzgibe 
- za reševanje uporabi: 
verbalizacijo in humor 

- prepoznavanje in 
zavedanje 
- verbalizacija 
- humor 
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E Paralelni procesi so 
nezavedni, zavedati se jih 
ne moreš. Lahko jih 
zaznam, če se 
superviziranemu zgodi 
nekaj, kar se je njemu 
zgodilo v praksi, da se 
podobno zgodi tudi v 
skupini, to ja. Če se pa 
paralelni proces dogaja v 
meni, je pa to nezavedno. 
Takrat občutiš neko 
zmedo, neko nejasno 
situacijo, lahko tudi 
zastoj, vse te zadeve, ki se 
zgodijo v procesu kažejo 
na neko nezavedno 
dogajanje. Če se pa pri 
superviziranemu, ker 
nisem direktno vpletena, 
potem pa lahko rečem, 
poslušaj, to, kar si rekel, 
da se je zgodilo v praksi, 
sem videla tudi to tukaj, 
se je na nek način 
prezrcalilo, opazim in 
povem, da sem opazila, 
da se je nekaj prezrcalilo. 
Če zaznam, potem rečem 
o tem, spregovorimo o 
tem. 

- prepoznava 
- meni, da gre za 
nezavedni proces 
- doživi kot zaznavanje 
zmede, nejasne situacije 
- verbalizira 
 
 

- prepoznavanje in 
zavedanje 
- verbalizacija 
 
 

F Nisem imela s tem … res 
nimam takih doživljajev, 
zdaj študiram, zakaj 
nimam. Mislim, da se 
preveč izklopim. 

- ne prepozna - neprepoznavanje 
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G Enkrat sem nekaj takega 
opazil, pa nisem bil 
prepričan, če, po srečanju, 
ko sem skušal analizirati, 
kaj se je dogajalo. Ne 
vem, težko odgovorim. 
Prav gotovo, pa ne 
morem nič izgubiti, če 
ubesedim, tisto, kar se mi 
zdi, da se dogaja, in 
sprašujem. Ni je stvari, ki 
je ne bi mogel vprašati, 
seveda na pravi način, z 
odprtimi vprašanji, ne s 
sugeriranjem … če so 
kake podobnosti, ki jih 
ima supervizantka z 
učencem, če je kaj med 
nama, če vidi kake 
podobnosti v odnosu. To 
sem imel pri enem 
primeru in sem vprašal, 
ker sem zaznal 
podobnosti, ko je šla v 
učenčevo pozicijo. Se je 
zgodil paralelni proces.  

- enkrat se je zgodil 
- verbalizira 
- postavlja odprta 
vprašanja 

- enkrat 
- verbalizacija 
- odprta vprašanja 

H Nekajkrat sem se 
spomnila, da sem tudi jaz 
tako imela. Da je podobna 
situacija.  

- zaznava - prepoznavanje 

 
Supervizorka A pove, da je enkrat zaznala paralelni proces, in sicer pri vodenju supervizijske 
skupine. Vzdušje in težave iz skupine so se pojavile tudi pri njej sami. Za reševanje te 
situacije ji je pomagala verbalizacija. 
 
Supervizorka B paralelnim procesom posveča pozornost. Paralelni proces zazna takrat, ko 
začuti določene telesne senzacije (»ko nekaj zaboli, takrat je stiska, ko nekaj ne gre skladno z 
mojimi pripravami, pričakovanji«). Za reševanje uporablja verbalizacijo. 
 
Supervizorka D prepoznava paralelni proces takrat, ko ima občutek, da se v pogovoru zapleta 
(»ko se vrtiš, to se mi zgodi v pogovoru, kot jara kača okrog nečesa«), ter takrat, ko zaznava 
določene znake (»kadar čutiš nelagodje, misli, telesne senzacije ter ta poriv, da bi porinil 
supervizanta«). Ko to opazi, uporabi verbalizacijo (»opišem, kaj se v meni dogaja in potem 
vprašam supervizanta. Kako pa je s teboj?«). Pogosto uporablja tudi humor. 
 
Supervizorka E pove, da lahko paralelni proces prepozna, če se dogaja paralela med 
supervizantom in skupino (»če se superviziranemu zgodi – nekaj, kar se je njemu zgodilo v 
praksi, da se podobno zgodi tudi v skupini, to ja«). Kadar pa se paralelni proces dogaja med 
supervizantom in njo kot supervizorko, pa tega ne more prepoznati. Takrat občuti zmedo, 
nejasno situacijo. Za reševanje uporablja verbalizacijo. 
 
Supervizorka F ni prepoznala paralelnega procesa v svojih skupinah. 
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Supervizor G pove, da se mu je zgodilo enkrat, da je v evalvaciji procesa opazil, da se je na 
srečanju dogajal paralelni proces. Zdi se mu, da bi to najlažje reševal z verbalizacijo ter 
postavljanjem odprtih vprašanj. 
 
Supervizorka H se spomni, da je nekajkrat zaznala, da se dogaja paralelni proces. 
 

3.13 Transfer in kontratransfer 

 
Preglednica 18: Odgovori supervizorjev: transfer in kontratransfer 

Supervizor Izjave Kode 1. Reda Kode 2. reda 
A / / / 

B Ravno to je to, kdaj se močna čustva 
supervizanta srečajo, dotaknejo z mojimi 
močnimi čustvi. In kako ravnam s tem mojim 
močnim občutjem, ali ga potlačim, spregovorim 
o njem. Ter se ga zavem. Jaz pri sebi se zelo 
hitro zavem, začutim, in ga takoj ozavestim, in 
sem tista, ki se o tem pogovarjam, to povem. V 
tem intervizijskem procesu, kjer se varno 
počutim, gremo pa še korak dlje kot v sami 
superviziji. Mesto supervizije ni mesto zame, ni 
moje, je prostor za supervizanta. Moja naloga 
je, da se supervizant dobro počuti, ko zapušča ta 
prostor. Povem pa, da se me je dotaknilo. 

- prepoznava lastna 
čustva 
- verbalizira 

- prepoznavanje 
- verbalizacija 
- izražanje čustev 
 

C Ko začutim neka čustva supervizanta. To vedno 
povem tako, kot sem se naučila, da povem, da 
se mi to dogaja. Včasih so to tudi solze. Včasih 
tega nisem znala, nisem si predstavljala, da bi se 
drznila jokati pred strankami, se mi je pa to 
dogajalo, sem to tlačila in Kempler me je 
osvobodil, se mi je zdelo, da so se mi odprla 
nebesa. Ko kot supervizor rabiš minutko, dve, 
da si nazaj, ko vidiš, da se nekaj dogaja. 
Vprašam, povem, da potrebujem minutko ali 
dve in si vzamem kratek premor. V dveh 
minutah spraviš iz sebe. Poveš, preživiš in 
potem pride olajšanje, gre bolečina. 

- verbalizira 
- si dovoli jok 

- prepoznavanje 
- verbalizacija 
- izražanje čustev 
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D Se zgodi, hm, ja. Najbolj nisem blizu takim, ki 
se mi zdijo, kakor da ne štekajo, s takimi jaz 
zelo težko delam. To je spet moja tema, moja 
stvar. Nekaj hočem, imam neka pričakovanja, 
pa se ne izpolni. Mi težko pade. Iz tiste 
agresivne težnje potem to prekvalificiram, 
celostno, prekvalificiram in se ukvarjam s tem 
mojim odnosom – neka samoevalvacija, 
zavestna naučena samoevalvacija, aha, na ta 
način se lahko zbližam z njo. S procesom 
evalvacije mojega odnosa, potem pridobi ta 
odnos druge kvalitete, se počutim blizu. Potem 
preko procesa samoevalvacije se počutim blizu. 
Mogoče se spomnim izjem, ki se z njimi nisem 
uspela zbližati. Ni moja poteza to, da ne bi 
mogla stika vzpostaviti. Za spremembo je 
potrebno dalj časa, to se ne zgodi takoj. Ne 
vem, od kje meni nestrpnost – da ko je neka 
podobnost med mano in nekim supervizantom, 
da me tisto iritira, da imam sama za opravit s 
tem. To je običajno neka finta, nekaj 
nepomembnega. Nepotrpežljivost se izrazi kot 
vzgib, rada bi planila, prekinila, da bi nekaj 
spremenila, … se zadržim, tega vzgiba ne 
izrazim, ga kontroliram in potem pomaga, meni 
vsaj, da si mislim, da je to nekaj v zvezi z 
menoj. 

- se zaveda, da težko 
dela z nekaterimi 
supervizanti 
- celostno preoblikuje 
odnos 
- naredi samoevalvacijo 
odnosa, da lahko 
vzpostavi kontakt 
- potrebuje čas 
- ko je podobnost med 
njo in supervizantom 
doživlja nestrpnost, 
nepotrpežljivost 
- za reševanje uporabi 
kontrolo lastnih vzgibov 
ter razumsko razlago 

- prepoznavanje 
- samoevalvacija 
- celostno 
preoblikovanje 
- kontrola 
vedenja 

E Poskušam, da to ne vpliva nikakor na proces. In 
sicer na ta način, da vsaj to, kar jaz lahko na 
zavednem nivoju naredim, poskušam narediti 
enakovredno za vse člane. Kaj se dogaja na 
nezavednem, kako jaz z nezavednim delom 
delujem na tistega človeka, ki mi ni najbolj 
blizu, tukaj pa nimam več kontrole. Vse, kar 
lahko, če se zavem, da mi nekdo ni prijeten, 
potem poskušam to zelo upoštevati na 
miselnem, razumskem nivoju. Mu dam enako 
prostora kakor drugim, celo včasih ga pustim 
dalj časa, da kaj govori, kakor drugim, mu dam 
mogoče celo več priložnosti. Ampak s čim pa 
jaz dejansko vplivam, pa ne vem, to bi moral 
drugi povedati. Preoblikovanje čustva iz enega 
v drugo, tudi to poskušam, odvisno za kakšne 
stvari gre. Tudi preoblikovati recimo, da vidim, 
kje so njegove pozitivne zadeve, kaj je pri 
njemu tisto, kar mi je všeč, simpatično. Skratka, 
običajno se na koncu procesa zgodi, da mi ni 
nihče več zoprn. Tekom procesa se preoblikuje. 
Na koncu procesa mi nihče ni zoprn. Od 
miselnega preoblikovanja se potem lušči dol do 
pozitivnih točk, tako da se njegove, njene 
posebnosti lahko celo zelo prav pridejo v 
skupini. Težko je govoriti o tem, ker so to 
nezavedni procesi, vplivaš lahko edino tako, da 
ko se nekaj drugega dogaja, da ustaviš proces in 
pogledaš, kaj se je zgodilo, da bi pa prepoznala 
transfer in kontratransfer tekom procesa, pa 
mislim, da je to nemogoče, ampak potem po 
procesu. 

- je enakopravna do 
vseh supervizantov 
- meni, da nezavednega 
ne more kontrolirati 
- za reševanje uporabi 
razumsko razlago, 
preoblikovanje čustev, 
iskanje pozitivnih točk 
ter reševanje: »tukaj in 
zdaj« 
- prepoznava potem, po 
procesu 
 

- kontrola 
vedenja 
- reševanje na 
razumski ravni 
- »tukaj in zdaj« 
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F Ne, nisem, nisem še imela. Zato ker je bilo malo 
izpostavljenih primerov. Pravzaprav. Ja, na 
začetku, ki ga pa jaz nisem opazila, jaz sem 
samo čutila, da je nekaj narobe. Nekaj meni ni 
štimalo. Nisem vedela, ali sem naredila prav ali 
nisem. In sem potem študijskim kolegom 
predstavila zadevo in smo potem prepoznali 
transfer in kontratransfer. Ampak to je bilo na 
začetku. Sem rabila dva meseca, da sem to 
ozavestila. To se mi ne dogaja. Nisem opazila. 
Nimam teh problemov. Mogoče imam premalo 
izkušenj.  

- čutila je, da je nekaj 
narobe 
- na metasuperviziji je 
prepoznala in ozavestila 
transfer in 
kontratransfer 
- se ji ne dogaja 
- ne prepozna 
- nima teh problemov  

-neprepoznavanje 

G Pomembno je, da greš v »tukaj in zdaj« 
pozicijo, v odnos med nama. Doživljanje tega 
odnosa. Ne morem reči, da nekaj delam ali ne 
delam. Prepoznavam pri sebi, lažje mi je bilo 
pri metasuperviziji, mi je pomagalo 
razglabljanje o tem, koliko so tukaj moje 
vsebine v igri, kaj se je v meni vzbudilo, ko sem 
občutil jezo. To mi pomaga. Probam ostajati na 
kognitivni ravni, da izklopim čustveno preveč 
zlivajoči del sebe in skušam iti na obrežje, 
miselno, grem miselno na rob obale. Kot 
čuječnost, da grem iz reke ven gor na obrežje, 
ko to začutim. Oziroma, da grem na ego stanje 
odraslega in skušam na tej ravni ostati in 
funkcionirati.  

- sooča se tako, da se 
prestavi v »tukaj in 
zdaj« 
- za reševanje uporabi 
razumsko razlago 
- poskuša se ločiti od 
čustev 

- »tukaj in zdaj« 
- reševanje na 
razumski ravni 

H Niti ne. To samo v času študija. Takrat sem 
imela več težav. Skozi sem kaj videla. Zdaj pa 
se mi zdi, da vem, kje sem. Ne težim. Nočem 
svoje verzije do konca speljati, pustim 
supervizantu. Imam eno, se poskusim čim bolj 
naredit, da ne kažem čustev, da poslušam, 
sprašujem, jo spodbujam. Drugače ne morem 
reči, da koga ne prenašam, imam težave z 
ljudmi, ki so taki, da se v vse vtikajo.  

- samo v času študija 
- nima teh težav 
- rešuje na razumski 
ravni 

-neprepoznavanje 
- reševanje na 
razumski ravni 

 
Supervizorka B zazna lastna čustva, ki se ji vzbudijo ob supervizantu. Na superviziji čustva 
verbalizira, vendar skrbi za supervizanta. Na interviziji pa čustva analizira in evalvira ter se 
ukvarja sama s sabo. 
 
Supervizorka C pove, da kadar začuti, da se z njo med vodenjem procesa nekaj dogaja, to 
verbalizira ter si vzame čas zase (»ko kot supervizor rabiš minutko, dve, da si nazaj, ko vidiš, 
da se nekaj dogaja. Vprašam, povem, da potrebujem minutko ali dve in si vzamem kratek 
premor«). 
 
Supervizorka D pove, da zazna, kadar težko dela z nekaterim supervizanti. To se ji zgodi 
predvsem takrat, ko obstaja neka podobnost med njo in supervizantom. Takrat doživlja 
nestrpnost in nepotrpežljivost. Ko se tega zave, poskuša svoje delovanje preoblikovati preko 
samoevalvacije. 
 
Supervizorka E pove, da tistega, kar se dogaja na nezavednem nivoju, ne more kontrolirati, 
tisto, kar ozavesti, pa poskuša reševati na miselnem, razumskem nivoju. Včasih preoblikuje 
čustva iz negativnega v pozitivnega. Trudi se biti enakovredna do vseh supervizantov. Pove, 
da je o transferu in kontratransferu težko govoriti, ker so to nezavedni procesi. Prepozna jih 
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po procesu, v evalvaciji (»Težko je govoriti o tem, ker so to nezavedni procesi, vplivaš lahko 
edino tako, da ko se nekaj drugega dogaja, da ustaviš proces in pogledaš, kaj se je zgodilo, 
da bi pa prepoznala transfer in kontratransfer tekom procesa pa mislim, da je to nemogoče, 
ampak potem po procesu«). 
 
Supervizorka F ne prepoznava transfera in kontratransfera pri vodenju skupin. Enkrat pa se ji 
je zgodilo, da je čutila, da je nekaj narobe in takrat je s pomočjo metasupervizije prepoznala 
in ozavestila transfer in kontratransfer. 
 
Supervizor G pove, da je v primeru transfera in kontratransfera pomembno ozavestiti 
doživljanje »tukaj in zdaj«, in ostati na kognitivni, razumski ravni ter se ne prepustiti čustvom 
(»da izklopim čustveno preveč zlivajoči del sebe in skušam iti na obrežje, miselno, grem na 
rob obale«). 
 
Supervizorka H se je s transferom in kontratransferom srečala samo v času študija (»Takrat 
sem imela več težav. Skozi sem kaj videla«). Zdaj tega ne opaža več, oziroma, če se pojavi, 
rešuje na razumski ravni (»da ne kažem čustev«). 
 

4 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

4.1 Elementi čuječnosti v supervizijskem procesu 

Odgovore na raziskovalno vprašanje: Katere elemente čuječnosti najdemo v supervizijskem 
procesu? sem razvrstila v sklop Elementi čuječnosti v supervizijskem procesu. V sklopu 
vprašanja me je zanimalo, na kakšen način si supervizorji razlagajo čuječnost in kakšen 
pomen ji pripisujejo, ter ali supervizorji pri vodenju supervizijskega procesa uporabljajo 
elemente čuječnosti in na kakšen način. V Preglednica 19 so prikazane kode 2. reda za ta 
sklop. V ta sklop sem uvrstila štiri podsklope, in sicer: poznavanje čuječnosti, definicija 
čuječnosti, lastna čuječnost ter uporaba v superviziji.  
 
Preglednica 19: Elementi čuječnosti v supervizijskem procesu 

Supervizor Poznavanje 
čuječnosti 

Definicija 
čuječnosti 

Lastna  
čuječnost 

Uporaba v superviziji 

A - slišati 
- nesigurnost 

- empatija 
- uglašenost z 
drugimi 
- komunikacija in 
interakcija 

- večino časa 
- stik s seboj 
- kontrola 
 

- komunikacija in 
interakcija 
- uglašenost z drugimi 
- emocije 
- naravnanost 
- sprejemanje 
- prisotnost  
- začetek, konec, ob zastoju 

B - slišati 
- zanimanje 
- delavnica 

- ozaveščanje 
- uglašenost s 
samim seboj 
- uglašenost z 
drugimi 

- večino časa 
- naravna lastnost 
- vadba 
- čustva in telesne 
senzacije 

- usmerjenost nase 
- usmerjenost na čustva, na 
telesne senzacije 
- celostno vedenje 
- samopresoja supervizorja 
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C - slišati - uglašenost s 
samim seboj 
- usmerjanje 
pozornosti 

- večino časa 
- komunikacija in 
interakcija 
 

- »tukaj in zdaj« 
- usmerjenost na čustva, na 
telesne senzacije 
- skupinska dinamika 
- komunikacija in 
interakcija 

D - slišati 
- delavnica 
- zanimanje 
- nesigurnost 

- prisotnost 
- uglašenost s 
samim seboj 
- usmerjanje 
pozornosti 
- naravnanost 

- večino časa 
- stik s seboj 

- komunikacija in 
interakcija 
- usmerjenost nase 
- čuječnosti se lahko 
naučimo 
- oseben in profesionalen 
razvoj 
- dihanje 

E - slišati - uglašenost s 
samim seboj 
- usmerjanje 
pozornosti 
- komunikacija in 
interakcija 

- večino časa 
 

- komunikacija in 
interakcija 
- usmerjenost nase 
- uglašenost s seboj 
- usmerjanje pozornosti 
nase in na okolico 
- skupinska dinamika 

F - slišati - prisotnost 
- usmerjanje 
pozornosti 
- komunikacija in 
interakcija 
- naravnanost 

- večino časa 
- stik s seboj 
 

- uglašenost s seboj 
- usmerjenost na druge 
- »tukaj in zdaj« 
- komunikacija in 
interakcija 
- prisotnost 
- čuječnosti se lahko 
naučimo 
- naravna lastnost človeka 

G - slišati 
- tečaj čuječnosti 
- literatura 
- zanimanje 

- prisotnost 
- naravnanost 
 

- določeni trenutki 
- formalna in 
neformalna praksa 
- naravnanost 

- uporaba čuječnosti zase 
kot supervizor 
- uglašenost s seboj 
- usmerjenost nase 
- »tukaj in zdaj« 
- telesne senzacije 
- dihanje 
- ob konfliktnih situacijah 

H - slišati - usmerjanje 
pozornosti 
- komunikacija in 
interakcija 

- večino časa 
- usmerjanje 
pozornosti 

- komunikacija in 
interakcija 
- usmerjanje pozornosti 

 
Poznavanje čuječnosti – ugotovila sem, da so vsi supervizorji (8) udeleženi v intervjujih že 
slišali za čuječnost. Dve supervizorki sta bili na delavnici o čuječnosti, en supervizor je 
opravil osnovni tečaj čuječnostne meditacije. Trije supervizorji so izrazili zanimanje za 
čuječnost. 
 
Definicija čuječnosti – supervizorji čuječnost definirajo zelo različno. Pri definiciji 
čuječnosti se največkrat pojavi usmerjanje pozornosti (5). Trije supervizorji razumejo 
čuječnost kot sposobnost biti sam s sabo (usmerjanje pozornosti na lastno doživljanje) in 
obenem zaznavati druge (usmerjati pozornost na druge, situacijo). Dva supervizorja 
izpostavita usmerjanje pozornosti na supervizante. Pojavi se tudi uglašenost s samim seboj 
(4), komunikacija in interakcija (4), prisotnost – biti prisoten »tukaj in zdaj« (3), naravnanost, 
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ki je nepresojajoča in brez vrednotenja (3), uglašenost z drugim (2) ter empatija (1) in 
ozaveščanje (1). 
 
Lastna čuječnost – supervizorji (7 izjav) zase menijo, da so čuječi večino dneva. Supervizor 
G je čuječ v določenih trenutkih dneva ter ima željo, da bi postal bolj čuječ. Kadar so 
supervizorji čuječi, so v stiku s samim seboj (3), čuječi v komunikaciji in interakciji z drugimi 
(2), pozorni na čustva in telesne senzacije (1) ter imajo kontrolo nad lastnim življenjem (1). 
Supervizorka B izpostavi, da je to naravna lastnost človeka, pa tudi nekaj, kar se lahko naučiš 
oziroma lahko z vadbo izboljšaš. 
 
Uporaba v superviziji – vsi supervizorji (8) so izjavili, da čuječnost (tako kot jo vsak 
supervizor doživlja) uporabljajo v supervizijskem procesu. Čuječnost se jim zdi pomembna 
kvaliteta supervizorja ter pomemben del supervizije. Čuječnost naj bi po njihovem mnenju 
omogočala pogled z distance ter intuitivno delovanje. Čuječnost uporabljajo na začetku 
srečanja, na koncu srečanja ter kadar pride do zastoja oziroma do konfliktne situacije, pa tudi 
v smislu priprave kot supervizor na vodenje procesa (1). 
 
Načini uporabe čuječnosti v supervizijskem procesu so različni. Največkrat se pojavi uporaba 
čuječnosti v komunikaciji in interakciji s supervizanti (6). Sem spadajo aktivno poslušanje 
supervizanta, sledenje supervizantu in njegovim hipotezam, zanimanje za supervizanta, 
postavljanje vprašanj, spremljanje verbalne in neverbalne komunikacije, usmerjenost na 
vsebino, odprto komunikacijo. Supervizorji so izpostavili tudi usmerjenost na »tukaj in zdaj« 
(5), usmerjanje pozornosti nase (4), uglašenost s seboj (4), usmerjanje pozornosti na čustva in 
na telesne senzacije (3). Čuječnost uporabljajo pri izražanju in sprejemanju emocij (3), tukaj 
omenjajo sprejemanje vseh čustev, ki se vzbudijo v supervizantu, ter tudi izražanje in 
sprejemanje lastnega počutja, čustev in telesnih senzacij, pri zaznavanju skupinske dinamike 
(2), pri usmerjanju pozornosti na supervizanta ter pri uglašenosti z drugimi, tukaj omenjajo 
vzpostavitev dobrega odnosa. Dvakrat se pojavi uporaba dihanja kot tehnike/vaje v 
supervizijskem procesu. 
 

4.2 Razvoj supervizorja 

Odgovor na raziskovalno vprašanje: Ali je uporaba čuječnosti povezana z razvojno stopnjo 
supervizorja? sem razvrstila v sklop Razvoj supervizorja. V sklopu vprašanja me je zanimalo, 
ali lahko večjo/manjšo uporabo elementov čuječnosti v supervizijskem procesu povežem s 
stopnjo razvoja supervizorja. V kolikšni meri supervizorji vključujejo usmerjanje pozornosti 
na lastna doživljanja v danem trenutku v sam supervizijski proces? Kako supervizorji skrbijo 
za lasten stik s sabo izven supervizijskega procesa? 
 
V Preglednica 20 ter Preglednica 21 so prikazane kode 2. reda za ta sklop, ki ima dva dela, in 
sicer Skrb za razvoj supervizorja ter Usmerjanje pozornosti v procesu. Skrb za razvoj 
supervizorja ima tri podsklope, in sicer: profesionalni razvoj, osebno ravnovesje ter 
doživljanje sebe kot supervizor. Usmerjanje pozornosti v procesu pa ima dva podsklopa, in 
sicer Usmerjanje pozornosti med supervizijskim procesom ter Usmerjanje pozornosti na 
lastna doživljanja. 
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Preglednica 20: Skrb za razvoj supervizorja 

Supervizor Profesionalni 
razvoj 

Osebno 
ravnovesje 

Doživljanje sebe kot 
supervizorja 

A - potreba po interviziji in 
metasuperviziji 
- lastna aktivnost 

- šport 
- druženje 
 

- prva – druga stopnja v 
razvoju supervizorja10 

B 
 

- lastna aktivnost 
- v skupini 
- izobraževanja 

- počitek 
- druženje 
- narava 

- tretja – četrta stopnja v 
razvoju supervizorja 

C 
 

- lastna aktivnost 
- v skupini 
- izobraževanja 

- narava - tretja – četrta stopnja v 
razvoju supervizorja 

D 
 

- v skupini 
- lastna aktivnost 

- branje 
- filmi 
- druženje 

/ 

E 
 

- v skupini 
- lastna aktivnost 
 
 

- šport 
- chigong 
- branje 
- umetnost 

- tretja – četrta stopnja v 
razvoju supervizorja 

F 
 

- lastna aktivnost 
- potreba po interviziji in 
metasuperviziji 

- umetnost 
- ročna dela 
- meditacija 

- tretja – četrta stopnja v 
razvoju supervizorja 

G 
 

- lastna aktivnost 
- potreba po interviziji in 
metasuperviziji 
 

- šport 
- družina 
- vadba 
čuječnostne meditacije 

- tretja – četrta stopnja v 
razvoju supervizorja 

H 
 

- lastna aktivnost 
- izobraževanja  
- potreba po interviziji in 
metasuperviziji 

- branje 
- šport 
- druženje 
- narava 

- prva – druga stopnja v 
razvoju supervizorja 

 
Preglednica 21: Usmerjanje pozornosti v supervizijskem procesu 

Supervizor Usmerjanje pozornosti v 
supervizijskem procesu  

Usmerjanje pozornosti na 
lastna doživljanja v 
supervizijskem procesu 

A - osredotočenje na supervizanta 
- na lasten način delovanja 

- zaznavanje misli in občutkov 
- evalvacija po procesu 

B - celostno vedenje supervizanta 
- osredotočenje na supervizanta 

- med procesom 

C - osredotočenje na »tukaj in zdaj« 
- osredotočenje na supervizanta 

- med procesom 

D - osredotočenje nase 
- osredotočenje na supervizanta 

- med procesom 
- zaznavanje in uporaba telesnih 
senzacij 

E - komunikacija in interakcija 
- osredotočenje nase 
- osredotočenje na supervizanta 
- osredotočenje na »tukaj in zdaj« 
- uporaba telesnih vaj, dihanja, 
gibanja 

- med procesom 
- zaznavanje telesnih senzacij 

                                                 
10 Za razvrstitev uporabim stopnje, kot jih opredeli Žorga (2010). 
 



 
94 

 

F - komunikacija in interakcija 
- osredotočenje na supervizanta 

- po procesu 

G - osredotočenje na supervizanta 
- osredotočenje nase 
- paralelni procesi 
- komunikacija in interakcija 
 
 

- zaznavanje in uporaba telesnih 
senzacij 
- med procesom 

H - osredotočenje na supervizanta 
- komunikacija in interakcija 

- po procesu 
 
 

 
Osebno ravnovesje – za osebno ravnovesje supervizorji poskrbijo tako, da čas namenjajo: 
športu (4), druženju (4), naravi (3), branju (3), umetnosti (2), ročnim delom, filmu ter počitku. 
Trije supervizorji so omenili meditativne tehnike. S prakso čuječnosti, kjer gre za zavestno 
razvijanje spretnosti čuječnosti preko formalne (vadba čuječnostne meditacije) in neformalne 
(uporaba pri vsakdanjih aktivnostih) prakse, se občasno ukvarja supervizor G. Supervizorka E 
razvija spretnost čuječnosti preko ukvarjanja s chigongom, ki je sorodna tehnika čuječnostne 
meditacije. Supervizorka F občasno meditira na dihanje, vendar pa to uporablja za 
razbremenitev in ne za zavestno razvijanje spretnosti čuječnosti. 
 
Profesionalen razvoj – vsi supervizorji (8) skrbijo za profesionalen razvoj z lastno 
aktivnostjo. Sem spadajo redna samoevalvacija (8), branje strokovne literature (5), udeležba 
na izobraževanjih (3), samosupervizija, učenje iz izkušenj, prenos izkušenj iz osebnega 
življenja, povezovanje teorije in prakse, uporaba novih tehnik ter pogovor s partnerjem. 
 
Štirje supervizorji so redno vključeni v intervizijsko skupino. Štirje supervizorji pa so izrazili 
potrebo in željo po udeležbi v intervizijski oziroma metasupervizijski skupini. 
 
Doživljanje sebe kot supervizor – analiza izjav doživljanja sebe kot supervizorja mi je 
omogočila razvrstitev supervizorjev v dve skupini glede na stopnjo razvoja supervizorja. 
Žorga (2010) opiše štiri značilne stopnje razvoja supervizorja. V prvi skupini sta supervizorki 
A in H, ki ju lahko uvrstim na prvo oziroma drugo stopnjo v razvoju supervizorja. Za obe je 
značilno, da sta še v procesu učenja in rasti. Supervizorka A je občasno še negotova, 
potrebuje pozitivno povratno informacijo. Ta razvrstitev je skladna s številom let vodenja 
supervizijskih skupin. Obe delujeta kot supervizorki 2–3 leta. 
 
V drugi skupini so supervizorji B, C, D in E, F in G. Uvrstila bi jih lahko na tretjo oziroma 
četrto stopnjo v razvoju supervizorja. Za njih je značilno, da zaupajo v svoje supervizorske 
zmožnosti, so samozavestni, med vodenjem procesa usmerjajo pozornost na supervizante ter 
nase. Z lahkoto vodijo situacije, na katere niso vnaprej pripravljeni. 
 
Pri supervizorkah B, C, D in E je ta razvrstitev skladna z njihovim stažem, saj delujejo kot 
supervizorke 15–25 let. Pri supervizorki F in supervizorju G pa ta razvrstitev ni skladna s 
stažem supervizorja. Kot supervizorja delujeta šele 2–3 leta. 
 
Supervizorji A, F, G, in H so izrazili potrebo in željo po interviziji oziroma metasuperviziji. 
To so supervizorji, ki delujejo v tej vlogi 2–3 leta. Supervizorke B, C, D in E, ki delujejo v tej 
vlogi 15-25 let, pa so redno vključene v intervizijske oziroma metasupervizijske skupine. 
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Usmerjanje pozornosti – glede usmerjanja pozornosti med vodenjem supervizijskega 
procesa so vsi supervizorji (8) izpostavili, da pozornost usmerjajo na supervizanta, predvsem 
na gradivo, ki ga prinaša. Supervizorka A pozornost usmerja tudi na lasten način delovanja 
(izbira tehnik, intervenc). Supervizorke E, F in H pa na potek komunikacije in interakcije s 
supervizantom in v skupini. Supervizorki C in E sta izpostavili usmerjanje pozornosti na to, 
kar se dogaja »tukaj in zdaj«. Supervizorki D in E ter supervizor G pozornost med vodenjem 
procesa usmerjajo nase. 
 
Usmerjanje pozornosti na lastna doživljanja – pri usmerjanju pozornosti na lastna 
doživljanja v supervizijskem procesu sem ugotovila, da supervizorke A, F in H zaznavanje 
svojih misli, občutkov, telesnih senzacij lahko ozavestijo šele po procesu. Supervizorke B, C, 
D in E pa zaznavajo in ozavestijo misli, občutke in telesne senzacije že med vodenjem 
supervizijskega procesa in jih lahko takoj uporabijo v procesu. Supervizor G pove, da lahko to 
počne v vedno večji meri. Supervizorji D, E in G izpostavijo pomen zaznavanja telesnih 
senzacij. 
 

4.3 Prepoznavanje in reševanje zastojev v procesu 

Odgovor na raziskovalno vprašanje: Ali je čuječnost uporabna v procesno orientiranih 
pristopih? sem razvrstila v sklop Prepoznavanje in reševanje zastojev v procesu. V sklopu 
vprašanja me je zanimalo, kakšen pogled imajo supervizorji na zastoje (paralelni procesi, 
transfer, kontratransfer) v procesu supervizije ter kako supervizorji rešujejo oziroma se 
soočajo z zastoji v supervizijskem procesu. V Preglednica 22 so prikazane kode 2. reda za ta 
sklop. V ta sklop sem uvrstila štiri podsklope, in sicer: soočanje s čustvi, soočanje z zastoji v 
supervizijskem procesu, paralelni procesi, transfer in kontratransfer. 
 
Preglednica 22: Prepoznavanje in reševanje zastojev v procesu 

Supervizor Soočanje s 
čustvi 

Soočanje z zastoji v 
supervizijskem procesu 

Paralelni 
procesi 

Transfer in 
kontratransfer 

Doživljanje Reševanje 
A - ni pogosto 

- možnost 
izbire 
- sprejemanje 
 

- enkrat 
- blokada 

 

- kreativne 
tehnike (risanje, 
asociacije, delo v 
paru, igra vlog) 
- zavzeti distanco  

- prepoznavanje in 
zavedanje 

/ 

B - vedno 
- sprejemanje 
 
 

- določene 
telesne senzacije 

 

- preveri svoja 
pričakovanja ter 
pričakovanja 
supervizantov 
»tukaj in zdaj« 

- prepoznavanje 
- verbalizacija 
 

- prepoznavanje 
- verbalizacija 
- izražanje čustev 

C - pogosto 
- sprejemanje 
- uporaba 
telesnih vaj 

- prepoznavanje - kontradiktorno 
vprašanje, vaje, 
usmerjenost na 
telesne senzacije 
- usmerjanje 
pozornosti na 
»tukaj in zdaj« 

/ - prepoznavanje 
- verbalizacija 
- izražanje čustev 

D - pogosto 
- sprejemanje 
 

- prepoznavanje 
 

/ - prepoznavanje in 
zavedanje 
- verbalizacija 
- humor 

- prepoznavanje 
- samoevalvacija 
- celostno 
preoblikovanje 
- kontrola vedenja 
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E - vedno 
- spodbuda za 
izražanje 
- sprejemanje 

- prepoznavanje 
- nejasna 
situacija 
- ponavljanje 
- zmedenost 
 

- kaj se dogaja 
»tukaj in zdaj« 
- »od zunaj« 
pogledati na 
situacijo 

- prepoznavanje in 
zavedanje 
- verbalizacija 
 
 

- kontrola vedenja 
- reševanje na 
razumski ravni 
- »tukaj in zdaj« 

F - vedno 
- čustva imajo 
prednost 
- sprejemanje 

- kot del procesa / - neprepoznavanje - neprepoznavanje 

G - verbalizacija 
- telesne 
senzacije 
 
  

- kot zgodbo 
- občutek 
vrtenja, 
strahu in 
negotovosti 
 

- raziskovalen in 
aktiven pristop 
- verbalizacija 
- nedirektivno 
preverjanje kaj se 
dogaja »tukaj in 
zdaj« 

- enkrat 
- verbalizacija 
- odprta vprašanja 

- »tukaj in zdaj« 
- reševanje na 
razumski ravni 

H - sprejemanje - kot del procesa 
- kot izziv za 
supervizanta 

- kaj se dogaja 
»tukaj in zdaj« 
- reševanje na 
razumskem 
nivoju 

- prepoznavanje - neprepoznavanje 
- reševanje na 
razumski ravni 

 
Soočanje s čustvi – pri analizi odgovorov glede soočanja s čustvi sem ugotovila, da imajo vsi 
supervizorji po njihovem lastnem mnenju odprt odnos do čustev v supervizijskem procesu. 
Največkrat se pojavi sprejemanje čustev. Supervizorki E in F omenita, da imajo čustva 
prednost ter da spodbujata supervizante k temu, da izrazijo čustva. Supervizorka A da 
supervizantom možnost, da se odločijo, ali želijo delati na čustvih ali ne. Supervizorka A 
pove, da ne dela pogosto na čustvih, medtem ko supervizorke B, C, D, E, in F pogosto 
oziroma vedno delajo na tem. Pri soočanju s čustvi supervizorka B uporabi empatijo, 
supervizorka C telesno vajo, supervizorka D daje supervizantu podporo. Supervizor G uporabi 
verbalizacijo ter telesne senzacije. 
 
Soočanje z zastoji – supervizorji zastoje v procesu doživljajo kot del procesa ter kot izziv. 
Kadar pride do zastoja, opisujejo različna zaznavanja, in sicer: blokado, določene telesne 
senzacije, nejasno situacijo, zmedenost, ponavljanje, občutek vrtenja, strahu in negotovosti. 
 
Za reševanje zastojev največkrat uporabljajo usmerjanje pozornosti na »tukaj in zdaj« (5) ter 
»od zunaj« pogledati na situacijo (2), poleg tega pa tudi kreativne tehnike (risanje, asociacije, 
delo v paru, igra vlog), kontradiktorno vprašanje, preverjanje pričakovanj, telesne vaje, 
usmerjenost na telesne senzacije, raziskovalen in aktiven pristop, verbalizacijo, reševanje na 
razumskem nivoju. 

 
Paralelni procesi – pri prepoznavanju paralelnih procesov so supervizorji A, F, G in H 
povedali, da so jih prepoznali enkrat oziroma da jih ne prepoznavajo, ker imajo premalo 
izkušenj. Supervizorke B, C, D in E paralelnim procesom posvečajo pozornost in jih 
prepoznavajo, se jih zavedajo. Supervizorka B jih prepozna kot določene telesne senzacije, 
supervizorka D kot občutek, da se v pogovoru zapleta ter kot telesne senzacije, supervizorka 
E kot zmedo. Za reševanje in soočanje s paralelnim procesom uporabljajo verbalizacijo11 (4), 
postavljanje odprtih vprašanj ter humor. 

                                                 
11 Spregovorijo o tem, kar zaznavajo in opažajo v procesu. 
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Transfer in kontratransfer  – pri prepoznavanju transfera in kontratransfera so supervizorji 
F, G, in H povedali, da so se z njim srečali v času študija. Pri vodenju supervizijskih skupin 
ga še ne prepoznavajo. Supervizorke B, C, D, E so povedale, da transfer in kontratransfer 
včasih prepoznajo in ga ozavestijo. Za reševanje in soočanje s transferom in kontratransferom 
uporabljajo reševanje na razumski ravni (3), usmerjanje pozornosti na »tukaj in zdaj« (2), 
verbalizacijo (2), kontrolo vedenja (2), izražanje čustev (2), samoevalvacijo ter celostno 
preoblikovanje.  
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5 SKLEPNE UGOTOVITVE 

 
Elementi čuječnosti v supervizijskem procesu 

− Vsi supervizorji so za čuječnost že slišali. 
− Supervizorji sami zase menijo, da so čuječi. S prakso čuječnostne meditacije se 

ukvarja en supervizor. Ta supervizor zase meni, da je čuječ v določenih trenutkih 
dneva ter ima željo, da bi postal bolj čuječ. Menim, da to potrjuje izsledke raziskav, ki 
kažejo, da je s prakso, ki zahteva nenehno prizadevanje za razvoj, možno povečati 
čuječnost. Šele ko se posameznik sreča s prakso čuječnosti, spozna pomen ter globino 
namernega usmerjanja pozornosti z nepresojanjem in sprejemanjem na sedanji 
trenutek. Praksa razvija sposobnost posameznika za usmerjanje pozornosti na »tukaj in 
zdaj« ter zmožnost vedno daljšega vzdrževanja te pozornosti. 

− Čuječnost supervizorji definirajo zelo različno. Čuječnost v smislu usmerjanja 
pozornosti na »tukaj in zdaj« ter razvijanje nepresojajočega, sprejemajočega odnosa 
do lastnega notranjega doživljanja in dogajanja v situaciji izpostavijo trije 
supervizorji  od osmih. Iz tega izhaja, da trije supervizorji definirajo čuječnost tako, 
kot jo opredelim v teoretičnem delu naloge ter da trije supervizorji res poznajo 
čuječnost. 

− Supervizorji menijo, da je čuječnost pomembna za supervizijski proces ter da je že 
prisotna v supervizijskem procesu, četudi ni tako poimenovana. Menijo, da je to 
pomembna kvaliteta supervizorja, ki se jo lahko razvija. 

− Vsi supervizorji po njihovem lastnem mnenju uporabljajo čuječnost v supervizijskem 
procesu. Sama menim, da večina intervjuvanih supervizorjev uporablja v 
supervizijskem procesu samo določene elemente čuječnosti oziroma čuječnost 
uporablja posredno. Supervizor lahko vnaša čuječnost v supervizijski proces preko 
neformalne čuječnosti, in sicer tako, da namerno usmerja pozornost na vsak trenutek 
procesa, s sprejemanjem in nepresojanjem doživljanja (Shapiro in Carlson, 2009). Na 
ta načini supervizorji uporabljajo čuječnost:  
1) v komunikaciji in interakciji s supervizanti. Tukaj gre predvsem za usmerjanje 

pozornosti supervizorja. Supervizor usmerja pozornost tako na vsebino kot na 
način podajanja informacij, ki jih supervizant posreduje. Komunikacija in 
interakcija vključuje tudi biti »tukaj in zdaj«, kar pomeni potrebno zbranost, 
motiviranost in osrediščenost na dogajanje. Tukaj najdemo dva elementa 
čuječnosti, in sicer usmerjanje pozornosti ter »tukaj in zdaj«. 

2) tako, da usmerjajo pozornost na »tukaj in zdaj«. Bishop s sodelavci (2004) pravi, 
da gre pri čuječnosti za občutek posameznika, da je zelo pozoren na to, kar se 
dogaja »tukaj in zdaj«. Gre za opazovanje spreminjanja misli, čustev in zaznav iz 
trenutka v trenutek, tako da se spreminja fokus pozornosti. Tukaj najdemo 
element čuječnosti »tukaj in zdaj«. 

3) tako, da usmerjajo pozornost nase ter na uglašenost s seboj. Usmerjanje pozornosti 
nase in preko tega zaznavanje telesnih senzacij je pomemben element čuječnosti. 
Uglašenost s samim seboj je prvi korak k razvoju povezovanja in uglašenosti z 
drugimi (Shapiro in Carlson, 2009). Tukaj najdemo element čuječnosti 
usmerjanje pozornosti na lastna doživljanja. 

4) tako, da usmerjajo pozornost na čustva in na telesne senzacije. V čuječnosti je 
pozornost običajno usmerjena na notranje doživljanje – senzorično doživljanje 
dihanja, doživljanje čustev ter telesnih senzacij. Tukaj najdemo element 
čuječnosti usmerjanje pozornosti na telesne senzacije in čustva.  
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5) pri izražanju in sprejemanju emocij. Gre za sposobnost videti in priznavati stvari 
take, kot so v sedanjem trenutku. Tukaj najdemo element čuječnosti 
sprejemanje. 

− Dva supervizorja uporabljata čuječnost v supervizijskem procesu neposredno, kot 
intervenco. Gre za uporabo dihalnih, telesnih vaj z namenom čustvene razbremenitve. 

− Elemente čuječnosti supervizorji uporabljajo na začetku srečanja, na koncu srečanja 
ter kadar pride do zastoja, konfliktne situacije ali dela s čustvi. En supervizor 
uporablja prakso čuječnosti v smislu priprave na vodenje procesa. 
 

Zaklju čim lahko, da supervizorji v supervizijskem procesu uporabljajo posamezne 
elemente čuječnosti, ki jih uporabljajo samo na določenih področjih supervizijskega 
procesa (v komunikaciji, v stiku s seboj …). Supervizorji čuječnost uporabljajo 
posredno, predvsem neformalno čuječnost. Uporabo čuječnosti kot pripomoček za 
supervizorja ter uporabo čuječnostnih intervenc nakažeta dva supervizorja. 
 
Sklenem lahko, da so elementi čuječnosti pomemben del supervizijskega procesa ter da 
supervizorji pri vodenju procesa uporabljajo nekatere elemente. Vendar pa čuječnost, 
kot jo opredelim v teoretičnem delu naloge, (še) ni prisotna med supervizorji. 
 
Razvoj supervizorja  
Supervizorki A in H, ki ju lahko uvrstim na prvo oziroma drugo stopnjo v razvoju 
supervizorja, delujeta kot supervizorki 2–3 leta. Pozornost usmerjata na supervizanta, na 
gradivo, ki ga prinaša, ter tudi na lasten način delovanja (izbira tehnik, intervenc). Zaznavanje 
svojih misli, občutkov, telesnih senzacij lahko ozavestita šele po procesu. 
Supervizorji B, C, D in E, F in G, ki jih lahko uvrstim na tretjo oziroma četrto stopnjo v 
razvoju supervizorja usmerjajo pozornost na supervizanta, na gradivo, ki ga prinaša, ter na 
potek komunikacije in interakcije s supervizanti in v skupini. Supervizorki C in E usmerjata 
pozornosti na to, kar se dogaja »tukaj in zdaj«. Supervizorki D in E ter supervizor G 
pozornost tekom vodenja procesa usmerjajo nase. Supervizorke B, C, D in E zaznavajo in 
ozavestijo misli, občutke in telesne senzacije že med vodenjem supervizijskega procesa in jih 
lahko takoj uporabijo v procesu. Supervizor G pove, da lahko to počne v vedno večji meri. 
Supervizorji D, E in G izpostavijo pomen zaznavanja telesnih senzacij. Razlike med 
supervizorji (glede na stopnjo razvoja supervizorja) lahko opredelim glede usmerjanja 
pozornosti ter zaznavanja lastnih doživljanj. Rečem lahko, da je čuječnost povezana z 
razvojno stopnjo supervizorja, saj supervizorji, ki sem jih uvrstila na tretjo oziroma četrto 
stopnjo razvoja, bolj usmerjajo pozornost na »tukaj in zdaj« ter na zaznavanje lastnih 
doživljanj v danem trenutku. Iz tega lahko povzamem, da supervizorji, ki so na tretji oziroma 
četrti stopnji razvoja supervizorja uporabljajo v supervizijskem procesu več elementov 
čuječnosti kot supervizorji na prvi oziroma drugi stopnji razvoja supervizorja. Uporaba 
čuječnosti pa ni povezana s številom let vodenja supervizij. Pri supervizorki F in supervizorju 
G razvrstitev na tretjo oziroma četrto stopnjo razvoja supervizorja ni skladna s številom let 
vodenja supervizij (2–3 leta). 
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Preglednica 23: Razvoj supervizorja in značilnosti 

 Prva – druga stopnja razvoja 
supervizorja 

Tretja – četrta stopnja razvoja 
supervizorja 

Usmerjanje 
pozornosti 

− na supervizanta 
− na komunikacijo 
− na lasten način 

delovanja 

− usmerjenost nase 
− »tukaj in zdaj« 

Zaznavanje lastnih 
doživljanj 

− po procesu − med procesom 

 
− Za osebno ravnovesje trije supervizorji uporabljajo meditativne tehnike, in sicer: 

prakso čuječnostne meditacije, chigong ter usmerjenost na dihanje. 
− Supervizorji začetniki imajo potrebo in željo po interviziji oziroma metasuperviziji. 

Supervizorji z daljšim stažem pa so redno vključeni v intervizijske oziroma 
metasupervizijske skupine. 
 

Uporabo elementov čuječnosti lahko povežem s stopnjo razvoja supervizorja, ne pa tudi 
s številom let vodenja supervizije. 
 
Tudi supervizor začetnik (po stažu) lahko usmerja pozornost na »tukaj in zdaj« ter na 
zaznavanje lastnih doživljanj v danem trenutku. Razlogi za to po mojem mnenju 
izhajajo iz osnovne izobrazbe supervizorja, dodatnih izobraževanj, delovnih izkušenj, 
osebnih interesov ter »filozofske usmeritve« oziroma etičnih vrednot.  
Supervizor začetnik, ki skrbi za lasten profesionalni in osebni razvoj ter krepi svojo 
samozavest v vlogi supervizorja, lahko tudi v prvih letih vodenja supervizij pozornost 
usmerja na procesne prvine v superviziji. Lahko se zaveda kompleksnosti supervizije ter 
različnih vlog, ki jih opravlja med vodenjem procesa supervizije.    
 
Prepoznavanje in reševanje zastojev v procesu 

− Supervizorji imajo po njihovem lastnem mnenju do čustev pozitiven pristop ter jih 
sprejemajo. 

− Zastoje supervizorji zaznavajo in prepoznavajo največkrat preko čustev ter telesnih 
senzacij (blokada, zmedenost, ponavljanje, občutek vrtenja, strahu in negotovosti). 

− Za reševanje zastojev največkrat uporabljajo usmerjanje pozornosti na »tukaj in zdaj« 
ter »od zunaj« pogledati na situacijo. 

− Prepoznavanje paralelnih procesov ter transfera in kontratransfera lahko povežem s 
številom let vodenja supervizij. Supervizorji, ki vodijo supervizije 2–3 leta, so 
paralelni proces/transfer in kontratransfer zaznali enkrat oziroma ga ne prepoznavajo. 
Supervizorke z daljšim stažem vodenja supervizij pa paralelne procese/transfer in 
kontratransfer prepoznavajo večkrat ter se jih zavedajo. 

− Za reševanje in soočanje s paralelnim procesom uporabljajo verbalizacijo. 
− Za reševanje in soočanje s transferom in kontratransferom uporabljajo reševanje na 

razumski ravni, usmerjanje pozornosti na »tukaj in zdaj« ter verbalizacijo. 
 
Zaklju čim lahko, da je čuječnost uporabna v procesno orientiranih pristopih. 
Intervjuvani supervizorji pri prepoznavanju zastojev uporabljajo čustva ter telesne 
senzacije. Za reševanje zastojev uporabljajo usmerjanje pozornosti na »tukaj in zdaj« 
ter spremembo perspektive, kar sta pomembna elementa čuječnosti. 
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Pri paralelnem procesu jim elementi čuječnosti koristijo pri prepoznavanju paralelizma 
(telesne senzacije) ter pri reševanju, ko največkrat usmerijo pozornost na »tukaj in 
zdaj« ter verbalizirajo dogajanje.  
 
Pri transferu in kontratransferu jim elementi čuječnosti koristijo za prepoznavanje tega, 
za soočanje s transferom in kontratransferom pa uporabljajo druge tehnike, predvsem 
reševanje z razumsko razlago. To jim omogoča »pogled z distance« na čustveno 
zahtevne vsebine ter spremembo perspektive.  
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6 ZAKLJU ČEK IN RAZPRAVA 

Odgovori na raziskovalna vprašanja kažejo, da supervizorji zajeti v preučevani vzorec v 
supervizijskem procesu posredno uporabljajo neformalno čuječnost. Elementi čuječnosti se 
pojavijo pri usmerjanju pozornosti na »tukaj in zdaj«, pri vključevanju lastnih doživljanj v 
proces ter pri sprejemanju emocij. Uporabo elementov čuječnosti lahko povežem s stopnjo 
profesionalnega razvoja supervizorjev, ki so sodelovali v raziskavi, ne pa tudi s številom let 
vodenja supervizij. Tudi začetnik supervizor je lahko sposoben upravljati procesne prvine v 
superviziji ter pri vodenju uporabljati lastna doživljanja. Posebej se je pokazala uporabnost 
elementov čuječnosti v procesno orientiranih pristopih. Pomembno vrednost ima predvsem pri 
prepoznavanju in reševanju zastojev v supervizijskem procesu. Intervjuvani supervizorji za 
prepoznavanje zastojev uporabljajo zaznavanje lastnih čustev ter telesnih senzacij. Za 
reševanje zastojev uporabljajo usmerjanje pozornosti na »tukaj in zdaj« ter spremembo 
perspektive, kar sta pomembna elementa čuječnosti. Intervjuvani supervizorji sami sebe 
opisujejo, da se doživljajo kot čuječe. To so utemeljili s tem, da so med supervizijskim 
procesom prisotni v odnosu do supervizanta. 
 
Biti »čuječ« postaja del zaželenih lastnosti, ki naj bi jih sodobni strokovnjak na področju dela 
z ljudmi gojil in razvijal v samem sebi. Supervizor mora med srečanjem vzdrževati določeno 
stopnjo budnosti in zavedanja. Pozoren mora biti na subtilna sporočila, ki jih s seboj prinaša 
supervizant, obenem pa mora biti supervizor pozoren tudi nase, na svoja doživljanja in 
čutenja. Menim, da prakticiranje čuječnosti pomembno prispeva k razvoju teh sposobnosti. 
Čuječnost razumem kot pot k temu, da supervizor postane bolj pozoren na vse, kar se dogaja 
v procesu. Na podlagi ugotovitev raziskave lahko sklepam, da je čuječnost v smislu 
čuječnostne meditacije odličen pripomoček za supervizorja. 
 
Magistrsko delo nakaže možnost večje uporabe čuječnosti, in sicer na več načinov: 

− kot pripomoček za supervizorja v smislu osebnega in profesionalnega razvoja ter v 
smislu razvoja sposobnosti, ki so pomembne za vzpostavljanje supervizijskega 
odnosa, 

− kot intervenco, 
− pri poučevanju supervizantov določenih tehnik čuječnostne meditacije ter 
− za izoblikovanje novih modelov supervizije, kjer bi čuječnost nastopala kot 

pomemben del supervizijskega procesa. 
 

Prispevek naloge je v osvetlitvi načinov delovanja supervizorjev v supervizijskem procesu. 
Rečem lahko, da so elementi čuječnosti že prisotni v supervizijskem procesu oziroma so njen 
zelo pomemben del, vendar pa niso tako poimenovani. Prav tako je prispevek naloge v tem, 
da nakazuje smernice, katere elemente čuječnosti bi bilo smiselno razvijati in vključevati v 
supervizijski proces. 
 
Raziskavo bi lahko izboljšala tako, da bi s pomočjo vprašalnika supervizorjem izmerila 
stopnjo čuječnosti in jo primerjala z uporabo elementov čuječnosti v supervizijskem procesu. 
Mogoče bi bilo smiselno uporabiti globinski intervju, kjer bi vsakega supervizorja 
intervjuvala večkrat in s tem dobila bolj poglobljene podatke za analizo. 
 
Možnosti nadaljnega raziskovanja te tematike vidim na več področjih, predvsem pri 
raziskovanju učinkov čuječnostne meditacije na supervizorja ter na izide supervizijskega 
procesa. Koristno bi bilo raziskati uporabo intervenc čuječnostne meditacije ter mogoče celo 
izoblikovati model čuječnostne supervizije.  
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