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POVZETEK 

Motnje hranjenja so razširjen in kompleksen pojav, ki negativno vpliva na različna področja 

človekovega delovanja in pri katerih gre za preplet različnih dejavnikov tveganja. So 

duševne motnje, pri katerih v osnovi ne gre za težave s hrano, temveč te predstavljajo 

zunanji izraz globljih, nerazrešenih stisk posameznika. Obstajajo različne oblike pomoči 

osebam z motnjami hranjenja, znotraj teh pa pomembno vlogo lahko zavzemajo tudi 

kreativni mediji1. Z njihovo pomočjo posameznik na posreden način prihaja v stik s svojimi 

mislimi, čustvi in občutki.  

Raziskave kažejo, da ima uporaba kreativnih medijev v okviru pomoči osebam z motnjami 

hranjenja pomembno vrednost in predstavlja ključno dopolnilo tradicionalnim oblikam 

pomoči, ki temeljijo na verbalnem izražanju. Izsledki so večinoma plod tujih avtorjev, v 

slovenskem prostoru pa je izpostavljeno področje še precej neraziskano. To je bil tudi glavni 

razlog za odločitev o raziskovanju izbrane teme. 

Izvedla sem kvalitativno raziskavo, v katero sem vključila štiri strokovnjake, ki delajo na 

področju pomoči in podpore pri osebah z motnjami hranjenja in znotraj te uporabljajo 

kreativne medije. V okviru izbranih praks sem želela raziskati, katera so temeljna vodila 

strokovnjakov pri uporabi kreativnih medijev in kaj vpliva na izbor medija, zanimali pa so 

me tudi učinki ter prednosti in previdnosti, ki jih strokovnjaki zaznavajo pri uporabi.   

S pomočjo intervjujev sem prišla do ključne ugotovitve, da so kreativni mediji pomembno 

dopolnilo terapiji ali svetovanju. Strokovnjaki so kot nekatere od ključnih vodil izpostavili, 

da je treba večji poudarek nameniti samemu kreativnemu procesu kot pa estetski 

vrednosti tega, kar v procesu nastane. Poudarili so tudi, da jih pri delu vodi to, da ne 

interpretirajo ter da uporabnike veliko spodbujajo. Ugotovljeni so bili pozitivni učinki 

uporabe kreativnih medijev, ki segajo na delovanje posameznika kot celote, predvsem pa 

preko vpogleda vase vplivajo na boljši odnos do samega sebe in svojega telesa. Glavne 

prednosti uporabe kreativnih medijev so, da ti predstavljajo neogrožajoč pristop, ponujajo 

možnost neverbalnega in posrednega izražanja, prispevajo k aktivaciji uporabnika in 

pripomorejo k vzpostavitvi komunikacije. Glede uporabe kreativnih medijev pri delu z 

izbrano ciljno skupino so strokovnjaki zaznali redke previdnosti, ki se večinoma nanašajo 

na odzive strokovnjakov.  

 

Ključne besede: umetnost, pomoč z umetnostjo, kreativni mediji, kreativni proces, učinki, 

prednosti, previdnosti, motnje hranjenja. 

                                            
1 Obstajajo različna poimenovanja, kot so pomoč z umetnostjo, socialno kulturno delo, umetnostna izrazna 

sredstva, izrazna terapija ipd. Vendar so vsa poimenovanja, kot pravi Kustec (2015), oznaka za eno 
dejavnost – ustvarjalno dejavnost. 



SUMMARY 

Eating disorders are a widespread and complex phenomenon that negatively affects 

various areas of human activity and includes different risk factors. Eating disorders are 

mental disorders that do not basically concern food problems, but represent an external 

expression of deeper, unresolved distresses of individual. There are various forms of help 

for people with eating disorders, among which creative media2 can have an important role. 

Through them, individual comes in the contact with his thoughts and feelings in an indirect 

way. 

As different researches show, the use of creative media in the context of help and support 

for people with eating disorders has an important value and is a key complement to 

traditional forms of help, based on verbal expression. However, the results are mostly 

taken from foreign authors, while in Slovenia this topic is still quite unexplored. This was 

also the main reason that led me to explore selected topic. 

I made a qualitative research, which included four experts, working in the field of help and 

support for people with eating disorders and for this purpose using creative media. In the 

context of selected practices, I wanted to explore the basic guidelines that experts follow 

when using creative media and  what influences the choice of creative media. I was also 

interested in the effects, advantages and cautions, perceived by professionals when using 

them. 

Through interviews, I came to the conclusion, that creative media are importantly 

complementing therapy or counseling. As some of the key guidelines, experts pointed out 

that more emphasis should be placed on the creative process, rather than on the aesthetic 

value of what is being generated in the process. They also emphasized that at their work 

they do not interpret and  encourage participants a lot. The positive effects of the use of 

creative media were established, which include functioning of an individual as a whole, 

and mostly contribute to a better relationship with himself and his body. The main 

advantages of using creative media are their nonthreatening approach, the possibility of 

nonverbal and indirect expression, their contribution to activating an individual and 

estabilishing communication. Only rare cautions, related to responses of experts, should 

be considered when working with a target group.  

 

Keywords: art, art therapies, creative media, creative process, effects, benefits, cautions, 

eating disorders. 

                                            
2 There are various names, such as art therapy, social cultural work, expressive therapy, etc. However, all 

names, as Kustec (2015) says, are label for one activity – a creative activity. 



      VSAKO SRCE …                                                                                                                                                                                                                   

  Vsako srce se kdaj pa kdaj zlomi.  

Vsako srce kdaj pa kdaj poči,  

ko so udarci premočni,  

ko so pogledi preostri, 

ko je preveč bolečine 

 in premalo bližine.  

Tudi največje srce kdaj pa kdaj  

več ne zmore. 

Tudi najmočnejše srce kdaj pa kdaj 

ostane brez opore. 

Vsako srce se kdaj pa kdaj zlomi. 

Stopa po majavih tleh negotovosti, 

pade od utrujenosti,  

RAZPADE. 

Vsako srce se kdaj pa kdaj zlomi. 

In za vsako zlomljeno srce  

vedno obstaja nekaj ali nekdo, 

ki ranjene delčke pozdravi. 

Kot mila pesem ptice, 

kot vonj pravkar pečene domače potice, 

kot jutranje sonce, ki suši bilke,  

objokane od rose, 

kot nekdo, ki ogrne noge, 

 da niso več bose.                                        

Vsako srce se kdaj pa kdaj zlomi.  

In vsakemu srcu čas vedno znova zaceli rane, 

da lahko spet goreče bije  

in še bolj goreče … LJUBI. 
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UVOD 
 

Umetnost in hrana sta pojma, ki že od nekdaj predstavljata pomemben del vsake družbe. 

Hrana kot pogoj za preživetje v sebi nosi še mnogo simbolnih pomenov; povezuje ljudi in 

je bila že daleč v zgodovini sestavni del različnih praznovanj, običajev in verskih obredov, ki 

se odvijajo znotraj določene družbe. Umetnost pa preko najrazličnejših načinov izražanja 

ponuja vpogled ne le v posameznikov notranji svet, temveč tudi v določen čas in dogajanje 

v njem; je izraz časa in izraz duše človeka.  

Kot kažejo izsledki različnih avtorjev, predstavljeni v diplomski nalogi, se uporaba kreativnih 

medijev v okviru psihosocialne pomoči vse bolj uveljavlja tudi pri delu z osebami z 

motnjami hranjenja in ima pomembno vrednost v procesu okrevanja. Glavni cilj diplomske 

naloge je na osnovi izvedenih intervjujev s štirimi strokovnjaki, ki delajo na področju 

pomoči in podpore osebam z motnjami hranjenja, pridobiti vpogled v uporabo kreativnih 

medijev pri izbrani ciljni skupini, se seznaniti z njihovo močjo oziroma učinki, ki jih 

prinašajo, ter s prednostmi in previdnostmi pri njihovi uporabi. 

V teoretičnem delu najprej spregovorim o umetnosti, pomoči z umetnostjo kot znanstveni 

disciplini in kreativnih medijih, pri čemer se še posebej dotaknem neposredne povezave s 

problematiko motenj hranjenja. Temu sledi kratka predstavitev različnih  oblik kreativnih 

medijev ter vzpostavitev povezave med raziskovanim področjem in socialno pedagogiko. V 

nadaljevanju teoretičnega dela spregovorim o motnjah hranjenja, njihovih pomembnih 

značilnostih ter o dejavnikih tveganja in obstoječih oblikah pomoči. 

V empiričnem delu na podlagi informacij, pridobljenih preko intervjujev s strokovnjaki, 

odgovarjam na raziskovalna vprašanja ter na osnovi tega izpeljem končne ugotovitve. 

Pridobljeni rezultati se nanašajo neposredno na osebe z motnjami hranjenja, vendar jih 

zaradi majhnosti vzorca ne morem posplošiti na vse. Kljub temu predstavljajo pomemben 

vir informacij o vrednosti kreativnih medijev ter so lahko spodbuda strokovnjakom z 

različnih profesionalnih področij, da jih preizkusijo v praksi.  
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1 TEORETIČNI DEL 
 

 

1.1 UMETNOST  
 

»Umetnost je ogledalo življenja« (Lev N. Tolstoj) 

Umetnost že od nekdaj predstavlja pomemben vidik človekovega bivanja in je neizogiben 

element vsake družbe. V prenesenem pomenu bi lahko rekli, da je umetnost mozaik. Gre 

namreč za skupek osebnostnih in družbenih dogajanj, ki jih človek lahko izrazi na različne 

načine: z glasbo, risanjem, slikanjem, dramo, gibom, plesom, fotografijo, pisanjem in 

drugimi načini kreativnega izražanja. S pomočjo umetnosti se izrazijo tako upi, želje, 

potrebe in hrepenenja kot tudi strahovi, nemoč, jeza, obup in širok spekter drugih 

čustvenih stanj. Zajame tako pozitivne kot negativne plati življenja ter odseva to, kar se 

dogaja v svetu, predvsem pa kar se dogaja v človekovi notranjosti. 

Umetnost je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (b.d.), opredeljena kot dejavnost, 

katere namen je ustvarjanje oziroma oblikovanje del estetske vrednosti, vendar pa sama v 

kontekstu diplomske naloge umetnost pojmujem širše, kot nekaj, kar je skrito v naravi 

vsakega človeka in je del njega ter se ne omejujem izključno na ustvarjanje, katerega 

produkt v sebi nosi estetsko vrednost. Tancig, Kroflič in Vogelnik (1998) pišejo, da 

umetnosti ne moremo ločevati od ostalega življenja ter da umetnostne dejavnosti 

pripomorejo k raziskovanju in izražanju čustev, misli in idej. Umetnost opredeljujejo kot 

splošno in prirojeno lastnost in potrebo vsakega človeka; torej ne le kot značilnost samo 

nekaterih ljudi, družbenih razredov ali zgodovinskih obdobij. Iz tega lahko izpeljem, da se 

vsak in vselej lahko izraža na različne načine. Vsak izraz, ki se kaže preko ustvarjenega, pa 

je odraz posameznika, njegove osebnosti in trenutnih okoliščin, v katere je vpet.  

Velika vrednost umetnosti je tudi v tem, da izpolnjuje notranja hrepenenja človeka po 

lepoti, resnici, dobroti in osrečuje. Na podzavestni ravni se kažejo različni učinki tega, kako 

je zdravilna in poživljajoča. Ne gre le za čustveno ekspresijo, temveč predstavlja tudi pot 

razumevanja resničnosti (Marinič, 2006). To pomeni, kar ponazarja tudi zgornji citat, da 

umetnost pred človeka postavi ogledalo, v katerem lahko vidi odsev samega sebe in 

družbe, v kateri deluje in živi. Prek umetnosti se torej prikazuje življenje.  
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Če zapisano povežem z osebami z motnjami hranjenja, ki imajo pogosto negativno in 

izkrivljeno predstavo oziroma mnenje o sebi, potem lahko rečem, da njihove ustvarjene 

kreacije vsaj v začetku, kar seveda ni nujno, predstavljajo ogledalo iluzij. Iluzij, ki so za 

določenega posameznika njegova resničnost in njegov svet. Vsak namreč živi v svojem 

svetu ter doživlja sebe in druge na svoj  in edinstven način. K temu pa pripomorejo tudi 

drugi in odnosi, v katere je vpet, ter informacije o sebi, ki so mu preko teh odnosov 

posredovane, tako posredno kot neposredno. Vse to v človeku oblikuje občutke lastne 

vrednosti in ustvarja pot njegove prihodnosti.  

 

1.2 POMOČ Z UMETNOSTJO - UMETNOSTNA TERAPIJA 
 

Umetnostna terapija oziroma pomoč z umetnostjo, kakor je študijski program poimenovan 

v Sloveniji (Kroflič, 2015a), je mlada, uporabna in znanstvena disciplina, ki je v mednarodni 

terminologiji poimenovana z izrazom »art therapies« (Pomoč z umetnostjo, 2010). Gre za 

vrsto terapije oziroma obliko psihosocialne pomoči, kjer pomoč poteka skozi procese 

doživljanja, izražanja in ustvarjanja s kreativnimi mediji3 (Kroflič, 2015a; Pomoč z 

umetnostjo, 2010).  

Pomoč z umetnostjo je namenjena osebam z zelo različnimi težavami in stiskami tako na 

področju osebnega kot profesionalnega življenja. Bolj kot sam izdelek oziroma končni 

rezultat je pomemben celoten proces dela, kreativni proces, ki se usmerja k osebnostni 

rasti in samouresničevanju (Pomoč z umetnostjo, 2010). Umetnostna terapija vključuje 

uporabo različnih kreativnih medijev, preko katerih posameznik lahko izrazi samega sebe 

ter razrešuje težave in probleme, ki so ga pripeljale do odločitve za pomoč (Case and Dalley, 

1992, v Liebmann, 2005). Ključno prizadevanje pomoči z umetnostjo je torej izboljšanje, 

povečanje in doseganje telesnega, duševnega in čustvenega zdravja ter zadovoljstva 

posameznikov vseh starosti (Art therapy, b.d.). B. Kroflič (2015a) navaja, da je umetnostna 

terapija učinkovita pri različnih težavah, kot so »telesne bolezni, poškodbe, 

senzomotorične težave in prizadetosti, duševne motnje, čustvene in vedenjske motnje, 

                                            
3 Avtorica uporablja izraz umetnostna izrazna sredstva. 
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zasvojenosti, težave v sporazumevanju, motnje v odnosih, zlorabe, motnje v duševnem in 

telesnem razvoju, učne in starostne težave« (str. 72). Koristi pa se ne kažejo le pri 

zdravljenju različnih bolezni in motenj, temveč, kot navajajo Tancig idr. (1998), tudi pri 

splošnem zdravju ljudi.  

Umetnostna terapija se je začela razvijati sredi 20. stoletja, njeni temelji pa izhajajo iz 

povezovanja konceptov in idej s področij psihologije in umetnosti. Svojo prepoznavnost in 

s tem tudi veljavo naj bi si pridobila nekje med letoma 1930 in 1940. To je bil čas, ko so 

psihoterapevti in umetniki prišli do spoznanja o učinkovitosti samoizražanja skozi 

neverbalne metode pri ljudeh z najrazličnejšimi duševnimi boleznimi. Pri njihovih 

uporabnikih4 namreč terapije preko verbalnega izražanja ni bilo mogoče izvesti ali  pa ta ni 

bila učinkovita. Kreativnost je tako postala orodje, ki je služilo kot pomoč pri boljšem 

razumevanju notranjega sveta oseb z duševno boleznijo (Peljhan in Zelić, 2015).  Je torej 

»pripomoček«, ki v sebi nosi veliko moč in predstavlja unikaten način zdravljenja (Stuckey 

in Nobel, 2010, v Lamnaouer, 2013).    

Tancig idr. (1998) pišejo, da je v zadnjih dvajsetih letih prišlo do spremenjenega pojmovanja 

uporabe umetnosti v terapevtske namene. Kot prvo pravijo, da »ustvarjalno umetnostno 

dejanje lahko samo povzroča primarne procese v človekovem (klientovem, pacientovem) 

spreminjanju in ni le dodatek npr. psihoterapiji« (str. 4). Drugi del spremenjenega 

pojmovanja pa se nanaša na to, da so korenine spreminjevalnega procesa v samem 

umetniškem ustvarjanju. Iste avtorice navajajo, da »umetnostna terapija ni 

psihoterapevtsko obravnavanje skupine ali behavioristični terapevtski program, ki so mu 

dodane nekatere umetnostne dejavnosti. Umetnostni procesi ne služijo terapiji. 

Umetnostni procesi vsebujejo terapijo« (prav tam). Ključno vlogo ima torej sam kreativen 

proces, ki sproži določene čustvene in miselne odzive ter posledično vodi do sprememb. 

Obstaja več ravni pomoči z umetnostjo: 

                                            
4 V nalogi uporabljam izraze uporabnik, sogovornik ali posameznik. Ne glede na uporabo izraza pri tem 

mislim na enakovreden odnos med njim in strokovnjakom. V tuji literaturi je namesto izpostavljenih 
izrazov pogosto zaslediti izraz pacient (patient), a izraza zaradi vzbujanja občutka neenakovrednosti v 
odnosu ne uporabljam. Poleg tega pišem v moškem spolu, a imam v mislih tudi ženski spol. 



5 

- podpirajoča raven, kjer gre za uporabo kreativnih medijev za neterapevtske, vendar 

s terapijo povezane namene; 

- zvišana raven pomeni, da se kreativne medije uporablja za povečevanje učinkov 

drugih načinov zdravljenja; 

- intenzivna raven predstavlja raven, pri kateri umetnostna terapija zavzema 

osrednjo in neodvisno vlogo; 

- primarna raven pa se nanaša na uporabo umetnostne terapije kot edine terapije 

glede na potrebe uporabnika in privede do pomembnih sprememb v njegovem 

življenju (Kroflič, 2015a). 

 

1.3 KREATIVNI MEDIJI 
 

Že pred več tisoč leti so zdravilci v svoje terapevtske prakse vključevali najrazličnejše 

kreativne medije. Primer za to sta antična Grčija in Rim, kjer je bilo dramsko udejstvovanje 

priporočeno posameznikom z depresijo in anksioznostjo. Tudi glasba se je že pred stoletji 

uporabljala za spreminjanje razpoloženja in izboljšanje počutja, plemenski plesi pa so od 

nekdaj znani po svoji zdravilni vlogi tako za posameznika kot za celotno skupnost (Degges-

White, 2011). 

Umetnost je univerzalna in najde prostor v vsaki kulturi, njena univerzalnost pa podpira 

implementacijo kreativnih medijev v svetovalni proces s katerim koli uporabnikom, ne 

glede na spol, etnično pripadnost, sposobnosti, starost, jezik, kulturno identiteto, fizične 

zmožnosti in druge značilnosti. S podpiranjem edinstvene ustvarjalne zmožnosti vsakega 

uporabnika strokovnjaki podpirajo njegov zdrav razvoj (Degges-White, 2011). Primerni in 

učinkoviti niso le za tiste, ki se soočajo z resnimi problemi, temveč za vsakogar, ki želi 

raziskovati samega sebe in svoja občutja z uporabo enega ali več kreativnih medijev. 

Povedano z besedami enega od umetnostnih terapevtov, za uporabo kreativnih medijev5 

nista potrebni ali zahtevani ne posebna sposobnost in tudi ne posebna nezmožnost 

(Liebmann, 2005).  

                                            
5 Avtor uporablja izraz umetnostna terapija (art therapy). 
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Sam izraz medij izvira iz latinske besede »medium«, ki bi jo prevedli kot »na sredini« ali 

»vmes«. Med samim ustvarjanjem so mediji prav tako vmes med domišljijo in izraženim 

ter predstavljajo pripomoček, ki je v pomoč pri komunikaciji (Hinz, 2006). Kroflič (1992, v 

Kustec, 2011) kreativne medije6 opredeljuje kot izrazna sredstva za posredovanje 

posameznikovih osebnih misli, čustev in občutkov drugim ljudem. Podobno piše tudi 

Pipitone (2018), ki pravi, da kreativni mediji7 predstavljajo način komunikacije – 

komunikacije preko simbolov, barv, oblik. Na ta način vzpostavljajo  komunikacijo med 

ljudmi in pomagajo priti do razumevanja, do katerega bi težko prišli le z uporabo besed.  

Medtem ko je govorjenje še vedno tradicionalna metoda izmenjave informacij v terapiji in 

svetovanju, se strokovnjaki, ki pri svojem delu uporabljajo kreativne medije8, dobro 

zavedajo, da so različnim posameznikom blizu različni stili samoizražanja. Nekdo je lahko 

bolj vizualni tip, nekdo bolj slušni, spet drug bolj kinestetični in tako naprej. Ko je 

strokovnjak sposoben vključiti različne oblike izražanja v svoje delo z uporabniki, lahko 

pripomore k povečanju zmožnosti ljudi, da učinkovito in avtentično komunicirajo 

(Malchiodi, 2007). Kreativni mediji9 s pomočjo primernih ter individualno izbranih metod 

prispevajo k oblikovanju ustrezne telesne slike, zmanjšujejo impulzivnost, dajejo občutek 

notranje strukture, so v pomoč pri odkrivanju samega sebe, dvigujejo nivo samopodobe, 

samozaupanja in zadovoljstva s samim seboj. Pravilno izbrane, načrtovane in vodene 

aktivnosti pripomorejo k boljšemu funkcioniranju posameznika na različnih področjih 

njegovega delovanja, ob tem pa se zmanjša pomembnost problemskih področij (Bizjak, 

2008). Umetnostna terapevtka in svetovalka na področju duševnega zdravja Cathy A. 

Malchiodi že več kot 20 let v okviru svojega dela uporablja kreativne medije kot način, ki 

pomaga posameznikom pridobiti nove perspektive o lastnih težavah in postati aktiven 

udeleženec lastnega procesa okrevanja. Kreativne medije v okviru svojega dela uporablja 

na različnih področjih (z otroki, z družinami v stiski, z odraslimi, ki se spopadajo z 

najrazličnejšimi čustvenimi motnjami) in je bila izredno navdušena nad njihovo močjo. 

                                            
6 Avtorica uporablja izraz umetnostna izrazna sredstva. 
7 Avtorica uporablja izraz umetnostna terapija (art therapy). 
8 Avtorica uporablja izraz izrazne terapije (expressive therapies). 
9 Avtorica uporablja izraz umetnostni mediji. 
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Pripomogli so namreč k posameznikovemu izkušanju lastnega sveta na nove načine, 

izražanju njegovih misli in občutkov, spodbujanju pozitivnih sprememb ter izboljšanju 

splošnega zdravja in dobrega počutja (Malchiodi, 2007). 

Smiselnost uporabe kreativnih medijev znotraj konteksta pomoči in podpore je ta, da lahko 

omogočamo, ohranjamo in razvijamo sporazumevanje – občutenje, poslušanje, 

pogovarjanje, dogovarjanje, razumevanje in drugo, ki bo privedlo do spremembe, do 

nečesa novega, do premika iz težkih medsebojnih odnosov in situacij (Šugman Bohinc, 

1994) ter tako posamezniku omogočilo kvalitetnejše življenje. Različne oblike kreativnega 

izražanja predstavljajo most med notranjim svetom samega sebe in zunanjo realnostjo, 

med zavednim in nezavednim delom človekove notranjosti ter hkrati povezujejo in 

združujejo posameznikove vidike preteklosti, sedanjosti in prihodnosti (Case in Dalley, 

1992, v Slunjski, 2008).  

L. Šugman Bohinc (1994) piše, da so kreativni mediji pogosto najprimernejši ali celo edini 

jezik za začetek komunikacije, o čemer se strinjam tudi sama, saj osebi tako težkih 

doživljanj, ki jih morda niti sama pri sebi ne more sprejeti ali si jih priznati, ni treba izraziti 

z besedami. Ta se lahko izrazijo preko različnih materialov, v najrazličnejših oblikah, gibih, 

zvokih in barvah. To pa je lahko spodbuda za začetek verbalne komunikacije in želja 

posameznika, da izraženo predstavi tudi strokovnjaku oziroma v primeru dela v skupini, 

preostalim udeležencem skupine. Fifolt (2006) o tem, koliko verbalizirati o kreativnih 

vsebinah, pravi, da obstajajo različna mnenja. Sama pa trdi, da je sam kreativni proces 

lahko terapevtski, če pride do izraza nekih globoko zakopanih vsebin, vendar pa hkrati 

meni, da sam kreativni izraz še ne vodi avtomatično do osveščenosti o različnih vsebinah, 

ki se skrivajo v ozadju. Do tega pride šele s pomočjo analize izraženega skozi verbalizacijo, 

o čemer piše tudi Dalley (1984, v Meden Klavora, 2008), ki pravi, da različne oblike 

ustvarjanja delujejo terapevtsko le, kadar jih uporabljamo kot obliko komunikacije in 

izražanja samega sebe. Komunikacija z drugimi naj bi namreč privedla do intelektualnega 

in čustvenega uvida, kar pomeni, da prej skrita vsebina postane pacientu bolj jasna. Tudi 

Peljhan in Zelič (2015) pripisujeta velik pomen spodbujanju in usmerjanju ustvarjalnih 

aktivnosti ter kombiniranju kreativnega izražanja z različnimi psihoterapevtskimi, 
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svetovalnimi in drugimi tehnikami. Vse to pa ponazarja, da je združevanje verbalnega in 

kreativnega izražanja pomembna osnova za odkrivanje globljih in potlačenih vsebin. 

Kreativni mediji10 ponujajo možnost projekcije posameznikovih duševnih vsebin, saj se 

psihične vsebine v procesih kreativnega izražanja projektivno simbolizirajo v različnih 

oblikah ali materialih – v besedi, liku, zvoku, gibu in drugih. To, kar je človek najprej samo 

čutno zaznal, postane nekaj več (Slunjski, 2008) in dobi svojo posebno obliko. Delo s 

kreativnimi mediji odseva posameznikove defenzivne vzorce delovanja in psihodinamični 

material (Wolf in drugi, 1985, v Heiderscheit, 2016b). Poleg tega na ta način dobijo glas 

posameznikove neizražene in prikrite zgodbe, občutki in izkušnje ter oblikujejo prostor za 

spremembo (Heiderscheit, 2016a).  

Pri pomoči s  kreativnimi mediji11 so pomembne informacije, pridobljene z opazovanjem 

osebe, ki ustvarja, opazovanjem samega procesa ustvarjanja in tudi umetniškega produkta 

kot takega. Vse troje predstavlja enakovreden vir informacij (Hinz, 2006). 

Podobno kot pri verbalnih terapijah se lahko delovno srečanje z uporabo kreativnih 

medijev začne z razpravo o želenih spremembah, skrbeh ali aktualnih problemih 

posameznika, družine ali skupine. Za razliko od pogovornih terapij, kjer se težave raziskuje 

preko govorjenja, strokovnjaki uporabnike povabijo, da svoje težave raziščejo z uporabo 

različnih izraznih oblik komuniciranja ter na ta način izrazijo svoja čustva in občutke, jih 

med procesom raziščejo ter posledično tudi bolje razumejo. Strokovnjak lahko začne 

srečanje z ogrevalno aktivnostjo, ki lahko služi zgolj sprostitvi, za uvedbo modalitete v 

srečanje ali kot pomoč strokovnjaku, da lažje oceni posameznikovo razpoloženje in 

trenutne skrbi. Med enim srečanjem se lahko uporabi različne kreativne medije 

(Malchiodi, 2007).  

 

 

 

                                            
10 Avtor omenjeno izpostavlja v kontekstu likovne terapije, a menim, da to lahko prenesem tudi širše na 

druge oblike kreativnega izražanja. 
11 Avtorica uporablja izraz umetnost v terapiji (art in therapy). 
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1.4 RAZLIČNA POIMENOVANJA 
 

Poleg izraza kreativni mediji obstajajo še mnoga druga poimenovanja ustvarjalne 

dejavnosti z namenom nudenja pomoči in podpore. V literaturi je mogoče zaslediti izraze, 

kot so pomoč z umetnostjo, umetnostna terapija, pomoč z ustvarjalnostjo, socialno 

kulturno delo, izrazna terapija, umetnostna izrazna sredstva, kreativna umetnostna 

terapija. K. Kustec (2015) navaja, da so vsa poimenovanja oznaka za eno dejavnost – 

ustvarjalno dejavnost – ter da so poimenovanja različna zaradi posebnosti znotraj 

profesionalnih področij dela in različnih vsebinskih kontekstov. B. Kroflič (2015a) pa dodaja, 

da strokovnjaki z različnih profesionalnih področij dela, ki svoje znanje povezujejo s 

poznavanjem in uporabo kreativnih medijev, lahko pri svojem delu razvijajo kakovosten 

način dela z uporabniki.  

V okviru različnih poimenovanj ustvarjalne dejavnosti M. Vogelnik (2003a) navaja, da 

danes različni strokovnjaki pri delu z ljudmi uporabljajo metode umetnostne terapije z 

namenom doseči različne cilje na mnogih področjih človekovega delovanja. To pomeni, da 

različni strokovnjaki lahko vodijo zelo podobne dejavnosti, ampak jih poimenujejo z 

različnimi izrazi, vodje teh dejavnosti pa so lahko osebe z različnimi izobrazbami: terapevti, 

socialni delavci, vzgojitelji in drugi. Glede na strokovno področje seveda uporabnike 

obravnavajo iz različnih zornih kotov, dejavnost pa ostaja ustvarjalna dejavnost in zajema 

različna umetnostna področja. L. Šugman Bohinc (1994) pravi, da čeprav gre za doživljajsko 

izkustvene namene uporabe kreativnih medijev, ob tem pogosto pride do tudi do 

zdravilnih, terapevtskih učinkov.  

Iz zapisanega lahko povzamem, da so kreativni mediji uporabni na mnogih področjih dela, 

ki je usmerjeno v pomoč in podporo posameznikom z najrazličnejšimi težavami. Ob tem se 

mi zdi, da je kreativnost nekaj, kar je na neki način vedno tu, med nami. Če znamo izkoristiti 

njen potencial, lahko razrešimo ali vsaj omilimo marsikatero težavo ali oviro, ki se postavi 

na pot in se na prvi pogled zdi nerešljiva. 
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1.5 INDIVIDUALNO IN SKUPINSKO DELO 
 

Pomoč s kreativnimi mediji lahko poteka individualno ali v skupini. Oboje ima tako svoje 

prednosti kot tudi slabosti in je v veliki meri odvisno od tega, kaj bolj ustreza posamezniku 

in kakšne so njegove potrebe, ki se skozi čas lahko spreminjajo. 

 Dobre strani dela v skupini so: 

 medsebojno dajanje in deljenje informacij; 

 vzajemna pomoč; 

 odkrivanje, da se tudi preostali člani skupine soočajo s podobnimi stiskami, strahovi 

in težavami ter da posameznik ni sam s tem problemom; 

 ko posameznik prizna svoje misli in čustva, predvsem tista, katerih se globoko 

sramuje ali ponovno podoživi travmatično izkušnjo s skupino, to lahko privede do 

katarze; 

 člani skupine se veliko naučijo o tem, kako delujejo v interakciji z drugimi in od 

drugih članov dobijo povratne informacije v zvezi s preizkušanjem novih in 

drugačnih načinov odzivanja in vzorcev delovanja; 

 s pomočjo medsebojnega učenja lahko pride do spremembe starih in 

nekonstruktivnih vzorcev delovanja in povezovanja z drugimi ljudmi (Waller, 1993, 

v Hogan, 2014b); 

 skupina lahko deluje kot katalizator pri razvijanju skritih lastnosti in sposobnosti; 

 skupina je zelo ustrezna za tiste, ki težko prenašajo samoto; 

 skupina vzgaja k demokraciji – gre za deljeno odločanje, oblast in odgovornost med 

člani; 

 v skupinah, ki so strokovno vodene, več ljudi hkrati lahko prejema strokovno pomoč 

(Vogelnik, 1996). 

Pomembno pa se je zavedati tudi slabosti dela v skupini. M. Vogelnik (1996) navaja, da je 

zaradi sodelovanja več ljudi težje doseči medsebojno zaupanje in težje organizirati delo, 

kot če bi delali s posameznikom, poleg tega posameznik prejema tudi manj osebne 

pozornosti. V prid individualnemu delu podobno piše B. Kariž (2008), ki v kontekstu 
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likovno-terapevtske obravnave pravi, da individualni pristop zaradi celotne strokovnjakove 

pozornosti, usmerjene na uporabnika, pripomore k temu, da se hitreje razvije občutek 

zaupanja in varnosti, delo pa je intenzivnejše, kar posledično lahko prinese hitrejše 

rezultate.   

 

1.6 KORISTI UPORABE KREATIVNIH MEDIJEV 
 

»Uporaba domišljije in kreativnosti v procesu zdravljenja je stara praksa, ki presega čas in 

kulturo ... Je sredstvo za pridobivanje samozavedanja, ponovne povezanosti z močjo duše 

in vplivanje na želene spremembe. Kreativna izkušnja vrača življenje nazaj tja, kjer je obstoj 

postal prazna rutina.« (Sue Kimball)  

 

Do ugotovitev o tem, kakšne so koristi dela s kreativnimi mediji, v primerjavi z oblikami 

pomoči, kjer se kreativni mediji ne uporabljajo, so na podlagi lastnih izkušenj prišli mnogi 

strokovnjaki. Eden od njih je Liebmann (2005), ki o kreativnih medijih navaja sledeče:  

 Ponudijo način neverbalne komunikacije, kar je še zlasti pomembno za tiste, ki se 

iz katerega koli razloga težje verbalno izražajo, pa tudi za tiste, ki preveč govorijo in 

ne morejo nehati govoriti. 

 Omogočijo način samoizražanja in samoraziskovanja. Slika na primer lahko pogosto 

natančneje opiše čustva kot besede in upodobi izkušnje, ki ji je težko ubesediti. 

 Kreativni proces lahko pomaga ljudem, da postanejo bolj pozorni na svoja čustva, 

ki so bila prej zakrita ali katerih so se le delno zavedali. 

 So v pomoč pri osvoboditvi čustev ter ponudijo varen in sprejemljiv način za 

soočanje z nesprejemljivimi čustvi. 

 So v pomoč pri tem, da posameznik lahko z razdalje pogleda na trenutno situacijo 

in poti možnih sprememb. »Uokvirjena« izkušnja lahko ponudi prostor za 

raziskovanje prihodnosti brez kakršne koli obveze, da se mora to zares zgoditi.  
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 Konkretnost ustvarjenega izdelka je v pomoč pri razvijanju pogovora in preko tega 

raziskovanju težav. Prav tako ga je mogoče raziskovati tudi kasneje in dobiti vpogled 

v sam proces in morebiten napredek. 

 Obstoj izdelka kot ločene entitete pomeni, da lahko pomaga pri vzpostavitvi odnosa 

med strokovnjakom in uporabnikom in predstavlja manj vsiljiv način za soočanje s 

težavami. Gre za trikoten odnos uporabnik-medij-strokovnjak. 

 Omogočajo aktivno participacijo uporabnika, kar je lahko v pomoč pri aktivaciji 

pasivnega uporabnika.  

 Ustvarjanje s kreativnimi mediji prinaša užitek, kar vodi do zadovoljstva in 

posamezniku pomaga razviti zavedanje o lastni zmožnosti ustvarjalnega delovanja. 

 Pri nekaterih motnjah lahko služijo kot diagnostični pripomoček. 

 

1.7 PODROBNEJŠI OPIS EDINSTVENIH ZNAČILNOSTI KREATIVNIH MEDIJEV 
 

Kreativni mediji dodajo psihoterapiji in svetovanju edinstveno dimenzijo, ker imajo 

nekatere specifične značilnosti, ki niso vedno prisotne pri tradicionalnih oblikah pomoči, ki 

temeljijo na verbalnem izražanju. Te značilnosti so: 

 samoizražanje, 

 aktivna participacija, 

 domišljija, 

 povezava duh/um-telo (Malchiodi, 2007).  

 

1.7.1 SAMOIZRAŽANJE 
 

Kreativni mediji predstavljajo pot, preko katere posameznik lahko izrazi samega sebe: svoje 

misli, čustva, občutke. To pa, kot piše L. Šugman Bohinc (2000, v Kustec, 2017), 

strokovnjaku pomaga, da lahko bolje spozna uporabnikov osebni jezik, tako na verbalni kot 

tudi na neverbalni ravni oziroma njegovo doživljanje pomenov. Poleg tega so kreativni 

mediji v pomoč tako pri raziskovanju posameznikovih virov in močnih točk, ki jih želimo 
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aktivirati in okrepiti, kot tudi pri raziskovanju posameznikovih dosedanjih, a neučinkovitih 

vzorcev reševanja težav. Vse to pomaga pri lažjem soustvarjanju uspešnih strategij za 

kakovostnejše življenje.  

Uporaba kreativnih medijev pa ne ponudi boljšega vpogleda v uporabnikov svet le 

strokovnjaku, temveč, kot piše M. Vogelnik (2003a), je kreativno izražanje tisto, ki v prvi 

vrsti pomaga predvsem posamezniku, ki se sooča z določeno težavo, da opredmeti in 

pozunanji svoje probleme in nerazrešena čustva ter se na ta način loči od njih. S tem, ko 

jih izrazi v različnih oblikah, mimo samocenzure, lahko pride do novih uvidov in spoznanj o 

samem sebi in o svoji življenjski situaciji.  

Različni načini samoizražanja – z risanjem, pisanjem, gibanjem in podobno –  posamezniku 

omogočijo  podoživeti pretekle izkušnje, kar je za mnoge katarzično. Samoizražanje z 

uporabo različnih medijev služi kot rezervoar za občutke in zaznave, ki lahko poglobijo 

samorazumevanje ali se preobrazijo na način, ki pripelje do čustvenega okrevanja, 

razrešitve konfliktov in dobrega počutja (Malchiodi, 2007). Uporaba umetnosti v 

svetovanju lahko pospeši proces samoraziskovanja in izkušanja samega sebe na nov, 

nepoznan način (Gladding, 1992, v Malchiodi, 2007). 

 

1.7.2 AKTIVNA PARTICIPACIJA 
 

Pri pomoči s kreativnimi mediji  so v ospredju v akcijo orientirane metode, s  katerimi 

posameznik raziskuje težave in vzpostavlja komunikacijo s svojimi mislimi in čustvi. Likovno 

in glasbeno ustvarjanje, ples, drama, kreativno pisanje in druge oblike kreativnega 

izražanja zahtevajo od posameznika investicijo njegove energije, s čimer ga spodbujajo, da 

postane dejaven udeleženec v procesu pomoči. Kreativne izkušnje lahko energizirajoče 

delujejo na uporabnike, preusmerijo njihovo pozornost in ublažijo emocionalni stres ter 

omogočijo, da se v polnosti skoncentrirajo na svoje težave, cilje ali vedenja (Malchiodi, 

2007).  

Ustvarjalni proces igra pomembno vlogo pri lastnem učenju in pri aktivnejši vključenosti v 

proces okrevanja (Hinz, 2006). Kreativno ustvarjanje angažira čustva in osvobaja duha, da 
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posameznik ustvari nekaj, kar sam hoče, ne da bi mu pri tem kdo ukazoval, kaj je dobro 

zanj. Z ustvarjanjem osebnih znamenj izraža svojo osebnost (Kroflič, 2015a). Kreativni 

mediji torej predstavljajo obliko pomoči in podpore, pri kateri obstaja veliko priložnosti in 

možnosti za aktivno sodelovanje uporabnika. On je namreč tisti, ki se lahko odloči, kaj bo 

ustvaril iz tega, kar ima na voljo. S tem, ko je v procesu aktivno udeležen in mu je znotraj 

aktivnosti omogočena svoboda ustvarjanja, lažje prisluhne samemu sebi in izhaja iz lastnih 

vzgibov, kar prinese edinstven pogled na situacijo, v kateri se nahaja. Podobno piše E. Bizjak 

(2008), ki pravi, da delo s kreativnimi mediji12 omogoča »aktivno soudeležbo, partnerski in 

enakovreden odnos med terapevtom in klientom, svobodo izražanja, odpiranje in zapiranje 

svojih meja, občutenje sebe in okolice, jemanje in dajanje ter izmenjavo pozitivnih misli, 

dejanj in občutkov« (str. 61).  

 

1.7.3 DOMIŠLJIJA 
 

Domišljija je zdravilno sredstvo, ki je značilno za vse oblike kreativnega izražanja (McNiff, 

1981, 1992, v Malchiodi, 2007). Za izdelavo risbe, oblikovanje giba ali uporabo različnih 

figur v pesku je potrebno domiselno razmišljanje, to pa s seboj prinaša možnosti za 

preizkušanje inventivnih rešitev in transformacij. Zelo koristno je lahko za tiste, ki imajo 

težave pri uporabi domišljije pri reševanju problemov, saj na ta način pogosto ugotovijo, 

da so jim kreativni mediji v pomoč pri odkrivanju in razvijanju novih rešitev, kar lahko vodi 

do sprememb in okrevanja (Malchiodi, 2007). 

 

1.7.4 POVEZAVA DUH/UM-TELO 
 

Različne intervencije, usmerjene na povezavo med duhom/umom in telesom, se načrtuje 

z namenom lajšanja ali spodbujanja sposobnosti duha/uma, da vpliva na telesne funkcije 

in simptome. To je pomemben potencial kreativnih medijev, ki ga prepoznava tudi sodobna 

                                            
12 Avtorica uporablja izraz umetnostna terapija. 
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nevroznanost, kjer so prišli do ugotovitev o pozitivnih spremembah pri osebah z motnjami 

razpoloženja, stresnimi motnjami in telesnimi boleznimi. Gibanje, glasba in likovnost lahko 

vzbudijo telesni odgovor relaksacije in umirjeno stanje bivanja, ki se povezuje z zaznavo 

zdravja, dobrega počutja in sreče (Malchiodi, 2007). O tem piše tudi Jacobson – Levy (2010, 

v Lamnaouer, 2013), ki pravi, da se z uporabo kreativnih medijev izrazijo specifične 

čustvene in fizične težave, kar pripomore k boljšemu razumevanju povezave med telesom 

in umom.  

 

1.8 UPORABA KREATIVNIH MEDIJEV V PROCESU OKREVANJA OD MOTENJ 
HRANJENJA 

 

V 21. stoletju je pomoč z umetnostjo postala pomemben del zdravljenja tako psihičnih kot 

tudi fizičnih težav in motenj (Pratt, 2004, v Lamnaouer, 2013). V zadnjih letih se kreativni 

mediji uporabljajo tudi kot pomoč pri zdravljenju motenj hranjenja, predvsem v 

kombinaciji s tradicionalnimi terapijami (Jacobson – Levy, 2010, v Lamnaouer, 2013).  

Lisa, D. Hinz, psihologinja in umetnostna terapevtka z dolgoletnimi izkušnjami na področju 

motenj hranjenja in uporabe kreativnih medijev, na podlagi svojih izkušenj pravi, da si 

osebe z motnjami hranjenja, ne glede na to, za katero obliko gre, delijo temeljne 

značilnosti. Ločijo se od svojih čustev, ali s pretiranim hranjenjem ali z omejevanjem 

hranjenja, da bi s tem zmanjšale zavedanje o lastnih občutkih in potrebah. Ločene so od 

svojih pozitivnih kvalitet in pogosto zavračajo same sebe ter nimajo vere v svoje 

sposobnosti reševanja problemov ne glede na njihove morebitne visoke osebne in 

akademske dosežke. Poleg že izpostavljenega mnogi čutijo duhovno praznino, ki si jo 

prizadevajo napolniti s hrano in različnimi rituali, povezanimi s hranjenjem (Hinz, 2006). 

Ljudje, ki so obsedeni s svojo težo in ki stremijo k pretirani kontroli svojega telesa, pogosto 

niso v stiku s svojimi čustvi in fantazijami, za katere se tako brezupno trudijo, da bi jih 

obvladovali. Ker pa se potlačeno v metaforah izrazi veliko lažje kot z besedami, so kreativni 

mediji osebam v pomoč, da pridejo v stik s predstavami, ki se skrivajo v ozadju simptomov 

(Rubin, 2010).   
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Osebe z motnjami hranjenja so zelo odporne na zdravljenje in sprejemanje pomoči. 

Pogosto sta namreč prisotna močan odpor in nezaupanje strokovnjakom, za katere menijo, 

da jim želijo »odvzeti njihovo bolezen«. Kreativni mediji13 imajo to prednost, da povečajo 

zaupanje s pomočjo nevsiljivih pristopov, ki dovoljujejo nadzor nad fizičnim telesom, nad 

kreativnim medijem in stopnjo, do katere bo posameznik razkril samega sebe preko 

uporabljenega medija, kar v odnosu pripomore tudi k večjemu občutku varnosti (Burton, 

b.d.). O tem piše tudi Hinz (2006), ki za osebe z motnjami hranjenja pravi, da jim uporaba 

kreativnih medijev pomaga prekiniti zanikanje in neugodno tišino, ki sta pogosto značilna 

za začetna obdobja zdravljenja. Kreativnost opisuje kot tisto, ki pri mnogih posameznikih 

poveča pripravljenost sprejeti pomoč in sodelovati v procesu pomoči.  

Osebe z motnjami hranjenja vsaj v začetku svoje misli in čustva nerade izražajo z besedami, 

saj je tak način izražanja zanje pogosto neustrezen oziroma nemogoč. Vključuje namreč 

zavestnost, razum, samokontrolo, cenzuro in obrambe. Kreativni izraz pa v sebi nosi 

marsikaj, kar jezik obide in posledično lahko uporaba kreativnih načinov izražanja »zareže 

v srce« neke težave veliko hitreje kot besede. Metaforične podobe lahko obidejo na jeziku 

temelječe obrambe in razkrijejo globlje resnice (Hinz, 2006). Ego neverbalno izražanje 

nadzira v manjši meri kot verbalno, saj je pred posameznika postavljen ustvarjalni izziv, 

nestrukturiran in večpomenski, kar zmanjšuje možnost zanikanja, potlačevanja in 

neiskrenosti ter dajanja socialno zaželenih odgovorov. Že leta 1940 je psihologinja 

Naumburg pisala o tem, da svobodno umetniško izražanje postane oblika simbolnega 

jezika, ki je v pomoč pri ubeseditvi ustvarjenega in pri postavljanju težav v ospredje 

(Peljhan in Zelić, 2015). Na ta način pride do izboljšanja samozavedanja in globljega 

razumevanja psihičnega in fizičnega stanja. Posameznik identificira svoje občutke in 

potrebe, se nauči obvladovati lastna ravnanja, soočati s problemi in razviti ustreznejši 

odnos do hrane (Betts, 2007, v Lamnaouer, 2013).  

Kreativnost lahko služi namesto hrane za čiščenje ali bruhanje misli in občutkov, ki so za 

osebe z motnjami hranjenja obremenjujoče, kasneje pa je to spodbuda ne le za čiščenje, 

ampak tudi za razvijanje idej in predstav ter za komunikacijo z njimi (Levens, 1995, v Hinz, 

                                            
13 Avtor uporablja izraz umetnostna terapija (art therapy) 
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2006). Osebe z motnjami hranjenja lahko torej s pomočjo ustvarjalnega procesa izkusijo 

»način hranjenja samega sebe« preko kreativnega ustvarjanja. Zato ni presenetljivo, da je 

prva specializirana bolnišnica za zdravljenje motenj hranjenja, The Renfrew Center, 

uporabljala najrazličnejše vrste kreativnih medijev (Rubin, 2010). Ti, predvsem likovni, naj 

bi bili sami po sebi podobni hrani, saj je oboje postavljeno na mizo pred uporabnika in 

oboje z namenom, da je uporabljeno, užito, da poteši lakoto, v prvem primeru po hrani in 

v drugem po samoizražanju. Osebe z anoreksijo želijo pri tem imeti v celoti nadzor nad 

ustvarjalnimi materiali, medtem ko osebe z bulimijo v pretirani naglici posegajo po njih. 

Ker uporaba le-teh odraža razmišljanje in obnašanje oseb z motnjami hranjenja, je 

mogoče, da posameznik preko spodbud napreduje pri izbiri medija (se pravi, da ima nad 

tem večjo oziroma manjšo kontrolo), to pa se lahko razširi tudi na moteno obnašanje in 

razmišljanje v kontekstu motnje (Burton, b.d.).  

Ko posamezniki preizkušajo delo s kreativnimi mediji in morda pri sebi spoznajo, da jim je 

ustvarjanje z njimi všeč, jih lahko potem uporabljajo tudi v prihodnosti za pomiritev in kot 

pomoč pri reševanju problemov. Učenje uporabe kreativnih medijev z namenom 

povečevanja osebnostne rasti je spretnost, ki pri uporabnikih ostane do konca njihovega 

življenja (Hinz, 2006). Z avtorico se strinjam tudi sama, saj menim, da so kreativne 

aktivnosti tiste, katere uporabnik lahko prakticira tudi izven procesa pomoči in s tem 

nadomesti nekonstruktivne vzorce vedenja, povezane s hranjenjem, izrazi neprijetna 

čustva, občuti pomiritev in ugodje, izboljša počutje ter zapolni praznino na drugačen in 

neškodljiv način namesto preko neustreznega odnosa do hrane.                                                    

Poleg izpostavljenega je v kreativnem procesu nagovorjeno telo, isto telo, do katerega 

imajo osebe z motnjami hranjenja večinoma negativen odnos. Roke namreč v kreativnem 

procesu dovolijo risati, noge dovolijo plesati in ustvarjati različne gibe, usta dovolijo peti, 

celotno telo igrati, uprizarjati. Vse to pa teži k vzpostavitvi novega, bolj zadovoljnega 

odnosa do samega sebe in svojega telesa. Hinz (2006) piše, da podobe lahko spregovorijo 

direktno ali metaforično o dolgo zakopanih kvalitetah posameznika, ki so jih prej morda 

zanikali. Problemi med slikanjem, risanjem, kiparjenjem pridejo na dan hitreje kot samo z 

besedami. Poleg tega umetniški produkt služi kot trajen opomin dela in napredka v procesu 
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okrevanja ter je priča notranji moči posameznika. O tem, da pretekli izdelki predstavljajo 

dokument poti in napredka, piše tudi Burton (b.d.), ki pravi, da so ti lahko vir za novo 

inspiracijo v primeru, če se posameznikove nekonstruktivne misli ali vedenje zopet vrnejo, 

še zlasti v stresnih  situacijah. Poleg tega se pri deljenju ustvarjenega z drugimi pojavijo 

občutki zadovoljstva in ponosa (Burton, b.d.).   

Osebe z motnjami hranjenja se pogosto preveč zanašajo na verbalne obrambne 

mehanizme, kot sta racionalizacija in intelektualizacija. Obsesivno razpravljajo in se 

prepirajo s prijatelji in družinskimi člani o hrani in temah v povezavi s težo, kot so kalorična 

vrednost hrane, modne diete in telesni videz. To jim pomaga vzpostaviti občutek nadzora 

v odnosih in predstavlja zaščito pred intimnostjo. Te obrambne mehanizme še posebej 

uporabljajo v verbalni terapiji, kar upočasni napredek. Uporaba kreativnih medijev pomaga 

osredotočiti pomoč na relevantne težave, saj ponudi drugačne metode komunikacije, 

kamor jezik ni vključen. Pomaga usmeriti pozornost na močne točke in kvalitete 

posameznika, strokovnjaku pa pomaga prepoznati simptome in negativno samopredstavo 

osebe z motnjo hranjenja (Hinz, 2006). 

Uporaba kreativnih medijev na neverbalen način pomaga tako pri razreševanju kot tudi pri 

raziskovanju negativnih čustev ter ponovni izgradnji pozitivne identitete posameznika. V 

tišini se lahko izrazijo skrita in globlje ležeča čustva, ki jih je težko ali včasih celo nemogoče 

izraziti z besedami (Stuckey and Nobel, 2010, v Lamnaouer, 2013). Mnogi se namreč veliko 

lažje izrazijo z barvami, oblikami, črtami ali kako drugače. Tako se težka doživljanja izražajo 

simbolično z najrazličnejšimi podobami, ki lahko na hiter in preprost način izrazijo, kar bi 

vzelo ure in ure časa za razlago z besedami. Takšen način izražanja je pomemben tudi pri 

delu z osebami z motnjami hranjenja, ki se pogosto odrečejo svojemu prvotnemu glasu in 

postanejo to, kar drugi želijo, da bi bili. Včasih je soočanje samega sebe z umetniškim 

izdelkom prva uporabnikova izkušnja njegovega pravega jaza ali prva izpostavljenost 

predhodno zavrnjenih ali razdeljenih delov samega sebe (Hinz, 2006). 
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1.9 DEJAVNIKI TVEGANJA PRI UPORABI KREATIVNIH MEDIJEV 
 

»Poštni nabiralnik je na cesti,« je rekel neizkušen strokovnjak, komur je nezadovoljni 

uporabnik odgovoril: »To je dvonadstropni avtobus in ne poštni nabiralnik.« (Hogan, 

2014c, str. 105). 

 

Večina avtorjev piše predvsem o pozitivnih vplivih, ki jih delo s kreativnimi mediji prinaša, 

a menim, da za uspešno delo prav tako ne smemo pozabiti na to, kakšni so morebitni 

dejavniki tveganja. Ob zavedanju le-teh jih lažje prepoznamo in omilimo njihov negativen 

vpliv v procesu interveniranja.  

Čeprav so kreativni mediji uporabni za posameznike vseh starosti, v različnih okoljih ter pri 

najrazličnejših psihiatričnih in medicinskih motnjah, so tudi posamezniki, ki od teh 

modalitet ne bodo imeli koristi. Predvsem odrasli oklevajo pri vključitvi v kreativne 

aktivnosti, saj menijo, da niso ustvarjalni, da ne znajo ustvariti ničesar umetniškega ali da 

niso zmožni uporabiti domišljije. Zaradi vzbujanja tesnobe pri samoizražanju lahko 

strokovnjaki, ki začenjajo intervencije s kreativnimi mediji pri njih, vzbudijo še dodaten 

odpor in zmanjšajo njihovo pripravljenost k sodelovanju v procesu pomoči (Malchiodi, 

2007). Mnogi od njih ustvarjalnih materialov niso uporabljali že od osnovne šole in njihovo 

uporabo odklanjajo. Njihova čustva strahu ali ranljivosti glede novih situacij jih lahko vodijo 

do tega, da kritizirajo umetnost kot otročjo ali kot zlorabo njihovega časa. Ob tem pa je 

pomembno zavedanje, da se odpor uporabnika ne pojavi nujno v obliki popolne zavrnitve 

uporabe kreativnih medijev, temveč uporabniki včasih prosto sodelujejo, ampak na primer 

ustvarjajo izdelke, ki vključujejo le izključno stereotipne podobe, kot so srce, mavrica ali 

rože. To je način, s katerim  pokažejo, da še niso pripravljeni na razkrivanje osebnih 

informacij. Ob tem je pomembno, da strokovnjak sprejme ustvarjene stereotipne podobe 

in ne kritizira prvih poskusov uporabnika. Pomembno je, da vedno znova išče majhne 

variacije novonastalega in na ta način ustvarja za posameznika varen prostor, v katerem 

majhna odstopanja od stereotipnega ustvarjajo pot k bolj osebnim izrazom (Hinz, 2006). 

Poleg izpostavljenega tveganje lahko predstavlja morebitna nagnjenost strokovnjakov k 

temu, da namesto uporabnika interpretirajo to, kar je ustvaril, in projicirajo svoje lastne 
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sklepe, ne da bi upoštevali perspektivo uporabnika (Malchiodi, 2007). Obstaja tudi pogosta 

napačna predstava mnogih, da je v okviru pomoči z umetnostjo strokovnjak tisti, ki 

interpretira in dešifrira ustvarjeno. V resnici je njegova vloga usmerjevalna, razkrivanje 

pomenov pa mora biti prepuščeno uporabniku, da sam išče odgovore na težave, s katerimi 

se sooča (Hogan, 2014a). Uporabniki namreč sami posedujejo notranjo moč, pomoč 

strokovnjakov pa je ključna pri dostopanju do nje. Prav zato C. A. Malchiodi (2007) 

ustvarjalni proces primerja z babištvom, saj strokovnjake vidi kot tiste, ki so v oporo pri 

izražanju ter prepoznavanju, opredelitvi in reševanju težav. So tisti, ki pomagajo pri 

dostopu do zamisli in čustev, ki v obliki metafor že obstajajo v uporabniku in čakajo, da se 

rodijo. Ko uporabniki izkusijo njihovo rojstvo, izkusijo novo upanje in vero vase ter v svoje 

sposobnosti. 

Zgoraj izpostavljeno ponazarja, kako pomembno je prisluhniti pomenom, ki jih 

ustvarjenemu pripisuje uporabnik sam, in pri interveniranju vedno izhajati iz njega. To 

dobro prikaže tudi zapisan primer strokovnjakovega neprofesionalnega odziva, iz česar 

sledi, da je uporabnika bolje vprašati, na primer kaj predstavlja narisano, namesto da svoje 

videnje izpostavimo kot absolutno pravilno. V takšnem primeru se lahko močno zožijo 

možnosti učinkovite podpore in pomoči, ker si strokovnjak ne dovoli videti, kaj je tisto, kar 

uporabnik izpostavlja kot ključno in kaj postavlja v ospredje. Prav tako pri njem lahko 

vzbudi nezadovoljstvo z ustvarjenim, v smislu da je slabo ustvarjeno, če drugi ne zna 

prepoznati, kaj izdelek predstavlja. Menim, da vsak izdelek govori svojo zgodbo in je 

edinstven izraz posameznika, ki ima zanj posebno vrednost. L. D. Hinz (2006) navaja, da 

mnogi uporabniki v začetku mislijo, da jih bo strokovnjak analiziral preko njihovih izdelkov, 

zato jim je treba vedno povedati, da bo kreativnost le v funkciji drugačnega načina 

komunikacije in zbiranja informacij ter da ni treba biti umetnik, da bi bil deležen koristi 

tovrstne pomoči. Kot pove, je to vedenje uporabnikom v pomoč pri premagovanju tipičnih 

odporov. Pri tem pa je tudi pomembno, da strokovnjak ne trdi, da mora vsak simbol ali 

barva v sebi nositi neki pomen, ter se zaveda, da ni nujno, da je vedno ob določeni stvaritvi 

prisotna tudi besedna razlaga. Včasih posameznik besed preprosto ne premore. Z 

zapisanim se strinja tudi Liebmann (2005), ki navaja tudi nekaj izjav, ki jih je pomembno 
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izpostaviti na začetku, pri čemer je treba na podlagi konkretne situacije presoditi, kaj reči 

in kaj ne. Izjave so sledeče: 

 bistvo ni v ustvarjanju lepih, dovršenih umetniških del; 

 ustvarjaj, kot si ustvarjal v otroštvu – spontano; 

 raziskuj na odprt in radoveden način; 

 ni enega in edinega »pravega«  načina ustvarjanja, temveč vsak lahko dela po svoje; 

 pri uporabi različnih materialov je pomembno izražanje čustev; 

 ustvarjaj po svoje, na sebi lasten način; 

 končni izdelki ne bodo ocenjevani – tudi čačke so v redu; 

 sprosti se in uporabi medij na način, kakor sam želiš; 

 strokovnjak ustvarjenega ne bo interpretiral. 

 

V okviru dejavnikov tveganja C. A. Malchiodi (2007) dodaja, da tveganje predstavlja tudi 

morebitna preveč rutinska uporaba kreativnih medijev, namesto da bi sledili 

uporabnikovim potrebam. To pomeni, da mora strokovnjak izhajati iz tega, kateri kreativni 

medij bi bil za vsakega posameznika najustreznejši glede na njegovo zgodovino, problem, 

cilje in potenciale. Podobno piše tudi K. Kustec (2017), ki pravi, da na posamezen material 

ne smemo gledati preveč iz perspektive diagnosticiranja, saj tako hitro lahko pozabimo na 

uporabnika kot na enkratno osebo ter na konkreten proces pomoči.  

 

1.10 PODROČJA DELA S KREATIVNIMI MEDIJI 
 

Obstajajo različna področja dela s kreativnimi mediji, ki jih delimo na podlagi uporabe 

posameznega medija. V splošnem so v okviru nudenja pomoči najpogosteje prisotni in 

uporabljeni likovnost, drama, ples oziroma gib in glasba, sama pa sem se odločila 

predstaviti tudi fotografijo in kreativno pisanje. Vseh šest predstavljam v nadaljevanju, še 

prej pa želim navesti misel avtorice Kariž (2008), ki sicer govori neposredno o likovnem 

izražanju, a lahko njene besede prenesem tudi na druga področja kreativnega izražanja. 

Pravi, da ljudje z duševnimi motnjami, torej tudi osebe z motnjami hranjenja, niso v 
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povprečju nič bolj ali manj kreativni od drugih ljudi ter da njihova dela ne govorijo le o 

motnjah in prisotnih simptomih in boleznih, ampak sporočajo tako njihove osebne stiske 

kot tudi radosti, kar je skupno prav vsem ljudem. 

 

1.10.1 LIKOVNOST 
 

»Ugotovila sem, da lahko z barvo in obliko povem stvari, za katere ne najdem besed.« 

(Georgia O´Keeffe) 

Povezava med likovnimi izraznimi sredstvi in človekovim zdravjem sega daleč nazaj v 

obdobje prazgodovine, poleg tega pa še danes mnoga primitivna ljudstva uporabljajo 

likovno umetnost na simbolni ravni z namenom varovanja in zdravljenja (Kariž, 2008).  

Vogelnik (2003b) opredeljuje likovnost kot »ustvarjalno delo z likovnimi materiali: 

svinčnikom in papirjem, črnilom, barvami, kredo, ogljem, kolaž papirjem, lesom, kovino, 

glino itd. – z vsem, s čimer se lahko ploskovno ali plastično izražamo« (str. 9). V 

nadaljevanju pravi, da obstaja mnogo možnosti likovnega izražanja, in sicer »s pikami, 

črtami, barvami, oblikami, ritmičnimi sestavljankami, ploskvami, prostorskimi liki in 

figurami, z materiali, ki spodbujajo likovno oblikovanje, z usklajenim gibanjem po prostoru, 

v najrazličnejših tehnikah, skladno z nagnjenji, željami in počutjem« (prav tam). Slike ali 

druge oblike likovnega izražanja posameznika so pogosto projekcija njegovih duševnih 

vsebin, ki se projicirajo v vidno obliko, kar lahko potem predstavlja osnovo za pogovor in 

analizo (Slunjski, 2008). 

Cilj pomoči z likovnim izražanjem je pridobivanje novih znanj in socialnih spretnosti, boljši 

vpogled v lastna ravnanja in več avtonomije, vse to pa z namenom, da bi posameznik spet 

prevzel nadzor nad svojim življenjem (Kariž, 2008).  

Učinki, ki naj bi jih pomoč z likovnim izražanjem prinesla, so sledeči: »vzpodbujanje 

ustvarjalnosti in spontanosti, samozaupanje, samovrednotenje, samorealizacija, 

povečevanje avtonomije in motivacije, svoboda odločanja in testiranja lastnih idej, 

osebnostna rast, izražanje in spoznavanje lastnih čustev in občutkov, aktualizacija 

konfliktov, razvoj strategij za razreševanje konfliktov, spodbujanje domišljije in 

nezavednega, vpogled vase, samozavedanje, avtorefleksija, ureditev izkustev, sprostitev in 
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drugo« (Liebmann, 1994, v Slunjski, 2008, str. 99). Predstavljajo pa tudi pot za 

prepoznavanje lastne identitete in iskanje notranje moči ter so s svojo konkretnostjo v 

pomoč pri ponovni vzpostavitvi nadzora, prepoznavanju stresnih dejavnikov in vizualizaciji 

rešitev (Kariž, 2008). 

Neposredno pri motnjah hranjenja posameznik lahko z likovnostjo izrazi svoja skrita in 

globlja čustva, ki se skrivajo za neustreznim odnosom do hrane in jih je težko izraziti z 

besedami (Stuckey in Nobel, 2010, v Lamnaouer, 2013). Gre namreč za simboličen izraz 

tistega, kar posameznik pri sebi morda težko prepozna ali izrazi. 

 

1.10.2 KREATIVNO PISANJE 
 

Kreativno pisanje lahko zavzema mnogo različnih oblik in vključuje tako pisanje poezije kot 

tudi proze (Degges – White, 2011). Raziskave kažejo, da kreativno pisanje zmanjša 

pogostost obiskov pri zdravniku, izboljša fizično zdravje in imunski sistem, vpliva na 

zmanjševanje stresa in na mnoge socialne, akademske in kognitivne spremenljivke 

(Stuckey in Nobel, 2010, v Lamnaouer, 2013). Pri osebah z motnjami hranjenja pisanje 

dnevnika lahko poviša občutljivost za vzorce hranjenja in se pomaga odmakniti od 

nekonstruktivnih vzorcev hranjenja (Nagel, 1992, v Lamnaouer, 2013). Pozitivni učinki na 

izboljšanje zdravja so mnogi, čeprav je povezava med kreativnim pisanjem in zdravilno 

močjo le-tega še vedno precej neraziskana (Stuckey and Nobel, 2010, v Lamnaouer, 2013).   

Namen kreativnega pisanja je pomagati uporabnikom pri spoprijemanju s psihično ali 

fizično bolečino preko izražanja najglobljih misli, čustev in občutkov, brez samocenzure. 

Pennebaker (1997) navaja, da se je prav zaradi usmerjenosti na občutenje v različnih 

odnosih pomoči izkazalo kot uporabno pri eksternalizaciji različnih čustvenih stanj, preko 

česar prihaja do zmanjšanja simptomov nekaterih kroničnih bolezni in splošnem 

izboljšanju dobrega počutja.  

Tudi Hilse, Griffihs in Corr (2007, v Pavlovič, 2017) navajajo podobno, saj menijo, da s 

pisanjem poezije in proze posameznik lahko vzpostavi povezavo s svojimi notranjimi 

občutki in odkrije skriti smisel, to pa po navedbah Heimesa (2011, v Pavlovič, 2017) vpliva 

na uporabo kreativnega pisanja in poezije v različnih terapijah kot nekakšna oblika 
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izobraževanja z namenom povečevanja samopodobe in lažje ter uspešnejše socialne 

integracije. 

 

1.10.3 DRAMA 
 

Pri dramski terapiji gre za pomoč, ki kot medij za dosego psihosocialnega zdravja 

posameznika uporablja dramski ustvarjalni proces. Pri tem gre za aktivno udeležbo 

posameznika v ustvarjalnem procesu, v katerem ima priložnost doživeti osebno izkušnjo 

ustvarjanja in elemente igre (Perdih, 2013).  

V dramskem izražanju so poleg govora zelo pomembna izrazna sredstva tudi mimika, ples, 

gib, pripovedovanje zgodb in lutkarstvo, pri vsem tem pa gre bolj za delovanje iz osebnih 

miselnih in čustvenih vzgibov kot pa za igranje najrazličnejših vlog (Tancig idr., 1998). Tisto, 

kar se izrazi v dramskem procesu, pogosto izhaja iz življenja in lastne zgodbe posameznika 

in se prikazuje preko različnih karakterjev in vlog. Perdih (2013) piše, da se dramsko 

izražanje lahko uporablja na različnih področjih posameznikovega življenja. V okviru 

preventivnih dejavnosti pa posameznika podpira pri ohranjanju psihosocialnega zdravja in 

razvoju osebnosti.  

Glavni cilji, ki naj bi jih s pomočjo dramskega procesa dosegli, so reševanje problemov, 

doseganje katarze preko konfrontacije z notranjimi blokadami, boljše razumevanje samega 

sebe, raziskovanje in premagovanje nezdravega vedenja in izboljšanje socialnih veščin 

(Dramatherapy, 2018). Zaradi narave motenj hranjenja je odnos posameznika do svojega 

telesa močno preobremenjen in večinoma negativen. Ker pa se znotraj dramskega procesa 

osredotočenost usmerja na telo in gibanje, je to eden od pomembnih načinov za 

izboljšanje posameznikovega odnosa do lastnega telesa ter pomoč pri tem, da posamezniki 

z izkrivljeno podobo o sebi začnejo gledati nase v bolj realni in pozitivni luči (prav tam). 

Enak učinek se lahko pokaže tudi pri pomoči s plesom in gibom, o čemer pišem v 

nadaljevanju. 
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1.10.4 GIB, PLES 
 

Splošno znano je, da je gibanje koristno tako za telo kot za dušo, saj prinaša mnoge 

pozitivne učinke tako na telesni kot tudi na duševni ravni. Plesno gibanje je več kot le akcija 

telesa, kajti čustvena plat plesa »oddaljuje plesno gibanje od mehanične ravni telesne 

vadbe in s tem usmerja njegov vpliv ne le na telesne in fiziološke, ampak tudi na psihične 

plati naše osebnosti« (Tancig idr., 1998, str. 7). Pri pomoči s pomočjo giba in plesa sta 

osnovni sredstvi izražanja gibanje in ples. Pri tem pa je pomembno načelo  povezanosti 

notranjih duševnih procesov in telesa ter gibanja. Slednje namreč odraža vzorce 

posameznikovih misli, čustev, njegove osebnosti in vzpostavljanja medsebojnih odnosov 

(Perdih, 2013). Gre za izražanje posameznikovih notranjih stanj na neverbalen, fizičen, 

aktiven način.  Stuckey in Nobel (2010; La Torre, 2008, v Lamnaouer, 2013) navajata, da pri 

tem niso pomembne posebne plesne veščine in znanje s tega področja, temveč le telo in 

fizično gibanje, ki vodi do integracije čustev in telesa in je že od otroštva naprej 

posameznikovo izrazno in raziskovalno sredstvo, s katerim otrok gradi podobo o sebi in 

svetu (Tancig idr., 1998). 

Primarni cilj teži k temu, da bi posamezniki lahko odstranili ovire, ki se pojavljajo pri 

izražanju njih samih, tako v povezavi z drugimi ljudmi kot pri sprejemanju samega sebe in 

svojega telesa (Loman, 2007). Prav slednje pa je ključno tudi pri osebah z motnjami 

hranjenja, ki do sebe oziroma svojega telesa pogosto gojijo negativen in odklonilen odnos 

ter imajo pogosto slabo samopodobo. Gre za kreativen in k akciji usmerjen proces, ki 

spodbuja nova vedenja in simbolično vzpostavlja komunikacijo s skritimi čustvi, zmanjšuje 

anksioznost ter služi kot orodje, ki je v pomoč pri integraciji telesa, uma in duha (Loman, 

2007). To pa pripomore k izboljšanju počutja, dvigu kvalitete življenja in boljšemu 

samozavedanju (Stuckey in Nobel, 2010; La Torre, 2008, v Lamnaouer, 2013). 
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1.10.5 GLASBA  
 

»Glasba je univerzalen jezik človeštva.« (Henry Wadsworth Longfellow) 

Glasba je vsakodnevno  prisotna med nami in ima posebno moč, da se nas lahko čustveno 

dotakne, nam vlije energijo ali nas pomiri in sprosti ter na ta način ponudi možnost vsaj za 

trenutek umakniti se od stresnega vsakdana in prisluhniti glasbi ali ob njej zapeti. Kot 

ponazarja zgoraj zapisani citat, je glasba univerzalen jezik, s katerim se lahko prenašajo 

najrazličnejša sporočila.  

»Pomoč z glasbo je medosebni proces, v katerem terapevt uporablja glasbo v vseh njenih 

dimenzijah – telesnih, čustvenih, miselnih, socialnih, estetskih in duhovnih – da pomaga 

klientu izboljšati, obnoviti ali ohraniti zdravje. Pomoč z glasbo se od drugih oblik pomoči 

razlikuje v tem, da je v njej glasba temeljno izrazno sredstvo. V središču je neko glasbeno 

doživetje. Glasbeni terapevt klienta glede na njegove specifične potrebe pritegne v različne 

glasbene izkušnje, kot so improvizacija, poustvarjanje, skladanje, poslušanje glasbe, petje« 

(Bruscia, 1992, v Vogelnik, 2003c).  

Z glasbo je mogoče vplivati na različne posledice, ki so nastale zaradi zlorab, alkoholizma, 

nasilja v družini, odvisnosti od drog in podobno. Prav tako ima glasba pozitivne vplive na 

zmanjševanje tesnobnosti in agresivnosti in je primerna za vse ljudi, ne glede na njihovo 

starost – nedonošenčke, otroke z avtizmom, osebe z motnjami hranjenja, odvisnike, 

depresivne, psihotične in dementne ljudi, celo za bolnike z rakom in seveda tudi za tiste, ki 

nimajo izraženih zdravstvenih težav (Mihelač, 2010). 

 

1.10.6 FOTOGRAFIJA  
 

»Fotografije so odtisi naše duševnosti, ogledala naših življenj, refleksije, ki izhajajo iz naših 

src, zamrznjeni spomini, ki jih lahko obdržimo v mirni tišini naših rok – če želimo, za vedno. 

One ne dokumentirajo le, kje smo bili, ampak kažejo tudi pot, kamor bi morda šli, pa naj 

se tega že zavedamo ali še ne …« (Weiser, 2010, v Kroflič, 2015b, str. 98).  

Sodobni svet je svet neštetih podob, ki pred nas prihajajo od vsepovsod. Kot navajata 

Peljhan in Zelić (2015), je glede na sodoben tehnološki razvoj tudi uporaba fotografije kot 
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kreativnega medija na področju psihosocialne pomoči zelo obetavna metoda. Fototerapija, 

kakor imenujeta psihosocialno pomoč ob uporabi fotografije, vključuje različne oblike in 

prakse, ki se nanašajo na fotografijo, fotoaparat, fotografiranje in druge oblike ustvarjanja, 

povezane s fotografijo. Vse to z namenom, da bi pozitivno vplivali tako na psihofizično 

zdravje kot tudi na socialno delovanje posameznika v odnosih z drugimi. Uporaba tehnik 

fototerapije ima torej »na področju psihosocialne pomoči širok spekter uporabe in učinkov, 

med njimi spodbujanje komunikacije, samoraziskovanje, refleksijo, doseganje in beleženje 

sprememb, vizualiziranje želenih izidov, razvijanje medsebojnih odnosov, krepitev 

samozavesti, izboljšanje samopodobe, konstruktivno preokvirjanje problemske situacije in 

ne nazadnje spodbujanje ustvarjalnosti skozi vizualno simbolični jezik« (str. 22).  

 

Predstavila sem različne oblike kreativnih medijev, ki jih lahko uporabimo kot dopolnilo pri 

pomoči osebam v stiski. Na tem mestu pa se mi zdi ustrezno izpostaviti pomen povezovanja 

in prepletanja posameznih kreativnih medijev. Pogosto je namreč lahko zelo učinkovito ter 

tudi za posameznika morda bolj zanimivo, da jih med seboj kombiniramo in ne ločujemo. 

Povezovanje lahko deluje spodbudno, prebuja najrazličnejše občutke in rojeva prej morda 

skrite ali potlačene misli. Vogelnik (1996) piše, da »ustvarjalno umetnostno izražanje 

pomeni dragocen urejevalni mehanizem, zlasti za ljudi v psihično labilnem stanju« (str. 15). 

 

 

1.11 POTREBNE KOMPETENCE PRI NUDENJU POMOČI S KREATIVNIMI MEDIJI 
 

Poznavanje kreativnih medijev je pomembna osnova, na kateri temelji uporaba le-teh za 

namene pomoči in podpore. Ko je strokovnjaku določen medij osebno blizu in se počuti 

kompetenten za delo z njim, je najboljši vodnik uporabnikom pri prakticiranju novih metod 

komunikacije preko kreativnih medijev (Hinz, 2006). Pri delu z njimi je torej v prvi vrsti 

treba imeti znanje o različnih kreativnih medijih, s katerimi strokovnjak dela, ob tem pa 

seveda tudi o specifičnih značilnostih in potrebah populacije, ki ji želi pomagati. Ob tem je 

pomembno, da strokovnjaku s pozornim spremljanjem uspe videti trenuten položaj 

posameznika in situacijo, v kateri se nahaja, ter mu z delom s kreativnimi mediji pomaga 



28 

pridobiti različne pozitivne izkušnje, ki bodo pomagale prekiniti neučinkovite vzorce 

delovanja, mišljenja in čustvovanja.  

Pomembne so ugotovitve avtorice Kustec, ki je na podlagi svoje raziskave o uporabi 

kreativnih medijev ugotovila, da so v okviru dela z njimi ključne naslednje spretnosti in 

osebnostne lastnosti strokovnjakov: »upoštevanje sogovornikovega osebnega prostora, 

znanje strokovnih delavk o skupinskem delu in skupinski dinamiki, razumevanje delovnega 

procesa, namena in smisla dela z izrazno-ustvarjalnimi mediji, predhodno raziskovanje 

uporabnikove osebnosti, zgodbe, okoliščin, načinov izražanja, ciljev in virov, znanje o tem, 

kdaj uporabiti izrazno-ustvarjalne medije oz. kdaj jih ne uporabiti ter katere notranje 

procese lahko sprožijo, upoštevanje uporabnika in njegovih omejitev, sprejemanje različnih 

čustvenih odzivov, izražanje v jeziku uporabnika, priznanje strokovnih delavk, da vsega ne 

vedo, a so na voljo, priprava strokovnih delavk na različne čustvene odzive, znanje o delu z 

dotikom, spretnost samoopazovanja dogajanja v skupini« (Kustec, 2015, str. 95).  

Vse zapisano lahko povzame spodaj našteto, ki kaže, da je pomembno, da ima strokovnjak 

znanja s področij (Fifolt, 2006, str. 12): 

 izbranega umetnostnega medija; 

 osnov svetovanja, terapije, razvoja človeka in dejavnikov, ki vplivajo na spremembe 

v razvoju; 

 specifičnosti problematike (motnje oziroma težave) uporabnika; 

 načina, kako se kreativni umetnostni izraz povezuje in prepleta s terapijo; 

 dinamike in procesov v skupini (kadar gre za skupinsko obliko dela). 

 

Širše kot je znanje strokovnjaka, bolj kakovostna in uspešna je lahko pomoč ter posledično 

napredek oziroma pozitivna sprememba pri uporabniku v kontekstu njegove motnje. 

Strokovnjak, ki nudi pomoč preko kreativnosti, mora uporabnikom ponuditi varno okolje, 

določen kreativni medij ali medije ter tudi samega sebe in svojo pozornost. Namen srečanj 

je razvijati simbolni jezik, ki lahko omogoči dostop do neopaženih ali nepriznanih občutkov 

in pokaže, kako pomembno je te kreativno integrirati v svojo osebnost ter odpreti pot 

spremembam (Dokter, 1995, v Heiderscheit, 2016a). 
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1.12 UMESTITEV DELA S KREATIVNIMI MEDIJI V KONTEKST SOCIALNE PEDAGOGIKE  
 

Intervencije socialnega pedagoga so na območju med splošnim in posebnim, pri čemer je 

s splošnim mišljeno »doslej zbrano znanje in izkušnje o svetovalnih intervencijskih 

strategijah, o osnovah psihosocialnega dela v različnih, praviloma kriznih življenjskih 

situacijah, s posebnim pa predvsem za socialno pedagogiko značilne prvine interveniranja, 

med katerimi je nedvomno prva življenjska usmerjenost posegov« (Kobolt in Rapuš Pavel, 

2006, str. 87).  

Socialni pedagog se pri svojem delu lahko srečuje z najrazličnejšimi skupinami oseb, 

njegove intervencije pa so na kontinuumu med izobraževanjem, vzgojo, svetovanjem in 

socialno terapijo (Kobolt in Rapuš Pavel, 2006). Med svojim delom se na različnih področjih 

delovanja, predvsem v okviru svetovalnega dela, lahko sreča tudi z osebami z motnjami 

hranjenja, pri čemer je pomembno, da pozna tako temeljne specifične značilnosti 

populacije kot tudi pristope za delo z njimi, osnove svetovanja ter, kar me še posebej 

zanima v pričujoči nalogi, uporabo in pomen različnih kreativnih medijev kot pomembne 

dopolnilne metode v procesu pomoči in podpore. Ti namreč lahko predstavljajo v okviru 

svetovalnega dela, pomemben medij za spodbujanje komunikacije, izražanje čustev in 

obujanje spominov. 

Kot je bilo navedeno v prejšnjih poglavjih, lahko kreativne medije pri svojem delu 

uporabljajo različni strokovnjaki, pri čemer socialni pedagog ni izjema. Pomembno je, da 

je njegova metodika široka ter da se približa vsakemu posamezniku posebej glede na 

njegove potrebe, cilje in želje. Vse to kreativni mediji s svojo široko paleto praktičnih 

možnosti in izpeljav tudi ponujajo. Poleg tega se socialni pedagog ne srečuje nujno le z 

osebami, ki so že v procesu soočanja z motnjami hranjenja, temveč pogosto – predvsem 

na področju vzgoje in izobraževanja – tudi s populacijo otrok in mladostnikov, kjer ima velik 

pomen preventivno delovanje, ki prav tako lahko poteka ob uporabi različnih kreativnih 

medijev. Ti so pri socialnopedagoškem delu zelo pomembni, saj v proces interveniranja 

»vnašajo izkustvo, doživljanje, ustvarjanje, izražanje in možnosti sporazumevanja z 

različnimi izraznimi sredstvi« (Rapuš Pavel in Bertoncelj, 2015, str. 119). Poleg tega 
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kreativni mediji pri uporabnikih spodbujajo lasten angažma, zvišujejo stopnjo 

odgovornosti in kreativnosti pri premagovanju težav in ovir (Kozorog, 2003). 

Poleg izpostavljenega je socialni pedagog strokovnjak, ki skuša probleme reševati v 

življenjskem prostoru uporabnika ter ga naučiti, da se bo v prihodnje zmogel sam uspešno 

soočiti s stiskami in ovirami, ki mu bodo prišle na pot. Zato je pomembno, da mu ponudi 

orodja, kako to storiti. Menim, da so kreativni mediji pomemben pripomoček ne le v 

kontekstu soustvarjanja pomoči med strokovnjakom in uporabnikom, temveč lahko 

predstavljajo nekaj, k čemur se posameznik lahko zateče tudi kasneje, ko se proces pomoči 

zaključi in samostojno uporablja kreativne medije pri spoprijemanju z morebitnimi 

težavami. 

Na podlagi v nalogi izpostavljenih ravni pomoči z umetnostjo je tudi jasno razvidno, da delo 

s kreativnimi mediji ni ozko uporabno le pri psihoterapevtskem delu in razreševanju 

posameznikovih težav, za kar socialni pedagog tudi nima ustrezne strokovne podlage. 

Ponuja tudi možnosti za neterapevtske namene in za povečevanje drugih učinkov 

zdravljenja, kar pomeni, da kreativni mediji lahko predstavljajo tudi osnovo 

socialnopedagoških intervencij. Uporabljamo jih lahko kot »samostojno, začetno, sklepno 

ali kako drugače dopolnjujočo metodo običajnemu pogovoru s posameznikom ali skupino 

(družino), pač v skladu z značilnostmi udeležencev (tako strokovnjakov kot klientov), 

narave problema ter prostora in časa s konkretnimi pogoji dela« (Šugman Bohinc, 1994, 

str. 318). Proces pomoči, kot navaja B. Kroflič (2015a), pa poteka v medsebojnem 

učinkovanju med uporabnikom in strokovnjakom ob poseganju različnih kreativnih 

medijev, pri čemer strokovnjak v varnem okolju uporabnika spodbuja k izražanju preko 

kreativnega medija. 
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1.13 MOTNJE HRANJENJA 
 

Hrana je vseprisotna tema, del vsakodnevnih pogovorov in širok pojem, ki mu lahko 

pripišemo različne pomene: hrana kot nuja, potrebna za preživetje, za delovanje vseh 

telesnih funkcij in zdravje, hrana kot veselje, užitek in harmonija okusov, hkrati pa tudi kot 

zlo in kot problem.  

Hranjenje je osnovna potreba vsakega človeka in ena prvih potreb, s katero se srečamo že 

ob rojstvu, spremlja pa nas skozi celo življenje. Preko hrane otrok dobi prvo izkušnjo 

ugodja, ki je povezana z občutki varnosti, sprejetosti, ljubljenosti in pomembnosti (Sernec, 

2011). Gre za pomembno izkušnjo, ki otroku ostane v podzavesti tudi kasneje v življenju 

kot simbol ugodja, zadovoljstva in tolažbe ter lahko postane nadomestilo za čustva 

najbližjih oseb, če je zanje prikrajšan (Sternad, 2001). Hrana torej lahko predstavlja 

sredstvo ne le za potešitev fizične lakote, temveč tudi čustvene – za lajšanje tesnobe in 

osamljenosti ter za polnjenje praznega vrča ljubezni. 

V današnjem času se vse pogosteje srečujemo s situacijami, ko hrana ne služi več svoji 

prvotni funkciji, torej zadovoljitvi potrebe po lakoti. Takrat pride do motenj hranjenja, 

katerih problematika je še posebej prisotna in razširjena med mladostnicami, lahko pa se 

pojavi tudi kasneje v odrasli dobi. Še zlasti v zadnjih desetletjih je zaznati naraščanje 

pojavnosti motenj hranjenja in so te prerasle v bolezen moderne dobe. Kljub temu da se 

jih kot bolezen obravnava šele od druge polovice prejšnjega stoletja, to ne pomeni, da prej 

niso obstajale. V preteklosti je Seneca zapisal: »Je, da bi bruhal, in bruha, da bi jedel.« 

(Sernec, 2011), kar nazorno prikazuje, da so bili vedenjski vzorci, ki jih danes uvrščamo med 

motnje hranjenja, prisotni že pred veliko časa, vendar niso prejemali takšne pozornosti in 

strokovne obravnave, kakršne so motnje hranjenja deležne dandanes. 

»Motnje hranjenja govorijo o zavednih in nezavednih sporočilih, ki jih dobivamo v zvezi s 

samimi seboj in našimi telesi, o preživetem otroštvu in navadah hranjenja, o družbah, ki 

krojijo dobičke z odvisnostmi posameznic in posameznikov, o kreatorstvu 'lepih' teles, ki 

naj bi zabrisala negativno in negotovo pridobljeno identiteto, o samonadzorovanju in 

samokaznovanju. Govorijo torej o čustvih in le malo o sami hrani« (Zaviršek, 2000, str. 143). 

Zapisano pojasnjuje, da so motnje hranjenja kompleksen problem, pri katerih gre za 
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preplet mnogih dejavnikov in je hrana kot taka le delček oziroma zunanja podoba tega, s 

čimer se posameznik sooča v svoji notranjosti. 

 

1.14 OPREDELITEV MOTENJ HRANJENJA 
 

Zaznamovanost z »duševno boleznijo« ni malenkost. Spremenilo bo vsaj delček našega 

življenja, naše odnose z ljudmi, ki jih poznamo od prej, pa tudi s tistimi, ki jih bomo še 

spoznali (Lamovec, 2006, str. 18). 

 

V literaturi zasledimo različne opredelitve motenj hranjenja. V nadaljevanju izpostavim 

nekatere od njih ter tako predstavim ključne značilnosti, pomembne za njihovo 

razumevanje. 

Motnje hranjenja so »čustvene motnje, ki se kažejo v spremenjenem odnosu do hrane. 

Predstavljajo zunanji izraz globoke duševne in čustvene vznemirjenosti ter nesprejemanja 

sebe. Oseba, ki trpi zaradi motenj hranjenja, izraža svoje čustvene težave s spremenjenim 

odnosom do hrane in hranjenja« (Sernec, 2011, str. 9). Na prvi pogled se pogosto zdi, da 

je ključ do spremembe oziroma okrevanja preprosto v spremenjenem, ustreznejšem 

načinu hranjenja. V resnici pa je problem s hrano le navidezni problem, osnovni vzrok pa 

se skriva v čustvih in občutkih ter težavah s sprejemanjem lastnega telesa (Hafner, 2007). 

Motnje hranjenja se lahko kažejo tudi kot mehanizem izogibanja, saj oseba vso svojo 

energijo usmeri na hrano in aktivnosti povezane s hranjenjem, namesto da bi se 

neposredno soočila s čustvenimi stiskami (Sernec, 2011). V osnovi gre za strategijo 

preživetja človeka, ki se je iz kakršnega koli razloga znašel v stiski (Rožman, 2013).  

Pri motnjah hranjenja gre za neke vrste ekstrem pri hranjenju, ki se lahko nanaša na 

pretirano zmanjšan ali povečan vnos hrane v telo, pri čemer so pogosto prisotne stiske in 

skrbi v povezavi s telesno težo, obliko telesa in zunanjim videzom. Gre za resne motnje, pri 

katerih lahko oseba naprej začne le z malo manjšim ali malo večjim vnosom hrane v telo 

kot običajno, vendar pa postane na neki točki želja po odrekanju hrani ali po pretiranem 

uživanju tako močna, da se ji posameznik ne more upreti in izgubi kontrolo nad lastnim 
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hranjenjem (Eating disorders, 2007). Ukvarjanje s hrano tako postane 24-urna 

preokupacija (Sernec, 2006).  

Zaradi prisilnega značaja jih lahko uvrstimo tudi med zasvojenosti, saj posameznik kljub 

trudu, da bi prekinil neustrezna vedenja v povezavi s hranjenjem, tega ne more storiti (Švab 

idr., 1998). Ker gre pri odvisnosti za izgubo notranje svobode, to pomeni, da so »ženske z 

motnjami hranjenja izgubile svobodo jesti, kar želijo, jesti kadar želijo, ne jesti, česar ne 

želijo, in ne jesti, ko ne želijo« (Bercht, 1997, v Sternad, 2001, str. 75). So pa zapletenejše 

od drugih odvisnosti, saj hrane ne moremo kar prenehati uživati, temveč se moramo 

naučiti jesti drugače in na novo (Zaviršek, 2000).  

Izpostavljeno o motnjah hranjenja ponazori njihovo kompleksnost, saj gre za preplet 

mnogih dejavnikov, ki sovplivajo na pojav teh. To pomeni, da jih je treba obravnavati v 

njihovi celovitosti in medsebojni povezanosti ter se ni dovolj usmeriti le na telesne, vidne 

znake. Treba je osvetliti dogajanje v posameznikovi notranjosti – njegove misli ter 

doživljanje samega sebe in trenutne situacije, v kateri se nahaja. Pogosto gre za neprijetna 

čustva in stiske, s katerimi se osebe z motnjami hranjenja ne znajo soočiti na konstruktiven 

način in se zato zatečejo k hrani, kar pa stisko lahko še poglobi. 

 

1.15 VRSTE MOTENJ HRANJENJA  
 

Pri obravnavi težav s hrano se postavlja ključno vprašanje, kje je meja, ko lahko spremenjen 

način hranjenja označimo kot moten in začnemo govoriti o motnjah hranjenja, kdaj se to 

mejo prestopi in kako se jo prestopi. O tem piše Sernec (2011), ki pravi, da jasne meje ni 

mogoče postaviti ter da med ustreznim in bolezenskim stanjem obstaja kontinuum, na 

katerem je težko točno opredeliti, kaj je motnja in kaj ni.  

Preden preidem k opredelitvi posameznih oblik motenj hranjenja, želim izpostaviti 

pomembno razliko med motnjami hranjenja in motnjami prehranjevanja. Sernec (2011) 

govori o motnjah prehranjevanja kot predstopnji motenj hranjenja, pri čemer ni nujno, da 

se razvijejo vanje. Med motnje prehranjevanja sodijo na primer neredno hranjenje, 

pogosta nihanja telesne teže zaradi diet, uživanje samo določene vrste hrane in podobno. 
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Poznamo tri osnovne oblike motenj hranjenja: anoreksijo nervozo, bulimijo nervozo in 

kompulzivno prenajedanje, ki se lahko med seboj pri posamezni osebi prepletajo in 

izmenjujejo. V zadnjem času sta vse bolj prisotni in prepoznavni tudi novejši obliki motenj 

hranjenja: ortoreksija nervoza in bigoreksija nervoza (Sernec, 2011).     

 

1.15.1 ANOREKSIJA NERVOZA 
 

Anoreksija nervoza je duševna motnja, ki se razvija postopoma in pri kateri, kljub 

poimenovanju »anorexia«, kar pomeni izgubo apetita, ta v resnici ne izgine, le potreba po 

kontroli nad hrano je pretirana. V ozadju se pogosto skrivata slaba samopodoba in nizko 

samospoštovanje (Sernec, 2011). Bolj kot se osebam uspe odreči hrani, močnejše se 

počutijo, saj dobijo občutek, da imajo moč nadzorovati svoje življenje (Prezelj, 1999). 

Mnogi ljudje z anoreksijo sebe vidijo kot pretežke, četudi je v resnici njihova telesna teža 

prenizka. Obsedeni so s hrano, hranjenjem in nadzorom nad telesno težo, pogosto se 

tehtajo in pojejo zelo majhne količine hrane. Nekateri se lahko tudi prenajedajo in nato 

sledijo strogim dietam, so pretirano fizično aktivni, samopovzročajo bruhanje ali 

uporabljajo različna odvajala ali diuretike z namenom zniževanja telesne teže (Eating 

disorders, 2014).  

Za postavitev diagnoze morajo biti, kot navaja Sernec (2011), postavljeni sledeči kriteriji: 

 »intenziven strah pred debelostjo, ki se ne zmanjša ob zniževanju telesne teže; 

 moteno doživljanje lastnega telesa (motnja telesne sheme). Gre za občutek 

debelosti kljub dejanski telesni shiranosti; 

 zavračanje ohranitve vsaj tiste minimalne telesne teže, ki bi ustrezala spodnji meji 

za določeno višino;  

 izguba menstruacije (amenoreja) pri ženskah (vsaj trije menstrualni cikli izpadli)« 

(str. 15). 
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1.15.2 BULIMIJA NERVOZA 
 

Bulimija je duševna motnja, pri kateri mora biti za postavitev diagnoze prisotno naslednje: 

 »ponavljajoča se obdobja prenajedanja (nažiranja, basanja s hrano), imenovana 

tudi »volčja lakota«; 

 občutek pomanjkljivega nadzora nad lastnim hranjenjem v obdobjih prenajedanja; 

 prenajedanju sledijo neustrezni mehanizmi zmanjševanja telesne teže (bruhanje, 

jemanje odvajal in / ali diuretikov, stradanje, pretirana telesna aktivnost); 

 preokupiranost z obliko svojega telesa in telesno težo (strah pred debelostjo)« 

(Sernec, 2011, str. 18). 

 

Osebe z bulimijo imajo pogoste in ponavljajoče epizode hranjenja neobičajno velikih 

količin hrane, pri čemer občutijo pomanjkanje kontrole nad hranjenjem. Obdobjem 

prenajedanja sledijo vedenja za zniževanje telesne  teže, kot so prisiljeno bruhanje, 

pretirana uporaba odvajal in diuretikov, postenje, pretirana vadba ali kombinacija 

omenjenih vedenj. Za razliko od anoreksije osebe z bulimijo večinoma vzdržujejo normalno 

telesno težo, nekateri pa imajo prekomerno. Pogosto, kot pri anoreksiji, sta prisotna 

nezadovoljstvo z velikostjo in obliko svojega telesa ter močan strah pred pridobivanjem 

telesne teže, ki jo hočejo izgubiti. Vedenja oseb z bulimijo so pogosto skrita pred drugimi 

in jih pogosto spremljajo občutki gnusa, krivde ali sramu. Začaran krog prenajedanja in 

bruhanja se lahko ponovi večkrat na teden ali celo večkrat na dan (Eating disorders, 2014). 

Osebe z bulimijo navzven sicer živijo čisto običajno življenje in ne kažejo težav, v sebi pa so 

negotove, občutljive in se soočajo z mnogimi nerazrešenimi čustvi, ki jih skušajo zadušiti s 

prenajedanjem (Prezelj, 1999). 
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1.15.3 KOMPULZIVNO PRENAJEDANJE 
 

Kompulzivno prenajedanje je duševna motnja, pri kateri se osebe soočajo s pretiranim 

hranjenjem in nad tem nimajo nadzora. Za razliko od bulimije prenajedanju ne sledijo 

kompenzatorna vedenja, kot so bruhanje, pretirana vadba ali postenje. Kot posledica tega 

pride do pretirane telesne teže ali debelosti in posledično do večjega tveganja razvoja 

srčno-žilnih bolezni ter visokega krvnega tlaka (Eating disorders, 2014). Posamezniku, ki se 

sooča s kompulzivnim prenajedanjem, hrana prinaša potešitev, olajšanje, otopi neprijetna 

čustva, daje občutek varnosti in zapolni notranjo praznino (Prezelj, 1999). »Kompulzivno 

prenajedanje je zelo, zelo boleče početje. Za samoomalovažujočimi šalami se skriva človek, 

ki neizmerno trpi. Večina njegovega življenja je posvečenega hrani, ubada se s tem, kaj sme 

in česa ne sme jesti … Obsedenost s hrano prinaša s seboj veliko samozaničevanja, 

sovraštvo in občutke krivde« (Orbach, 1990, v Prezelj, 1999, str. 52). 

 

1.15.4 ORTOREKSIJA NERVOZA  
 

Ortoreksija nervoza je motnja hranjenja, pri kateri gre za obsedenost z zdravo, biološko 

čisto in neoporečno hrano. Vse to vodi do mnogih omejitev pri hrani in posledično tudi do 

socialne izolacije. Za ortoreksijo nervozo obolevajo predvsem ženske v pozni adolescenci 

in zgodnji ali srednji odraslosti. V ozadju motnje sta nizka samopodoba in potreba po 

kontroli, nista pa prisotna strah pred debelostjo ali težnja po vitkosti, kar pomeni, da ne 

gre za moteno telesno shemo (Sernec, 2011). 

 

1.15.5 BIGOREKSIJA NERVOZA 
 

Druga novejša in vse pogostejša oblika motnje hranjenja je bigoreksija nervoza, ki se kaže 

kot obsedenost z mišičastim telesom. Za bigoreksijo obolevajo predvsem moški v pozni 

adolescenci ali zgodnji odraslosti. V ozadju so nizko samospoštovanje, slaba samopodoba, 

motena telesna shema in potreba po nadzoru (Sernec, 2011). 
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1.16 RAZŠIRJENOST MOTENJ HRANJENJA 
 

Motnje hranjenja so duševne motnje, ki lahko prizadenejo oba spola, tako moške kot 

ženske. Je pa res, da se pri ženskah pojavljajo veliko pogosteje, saj naj bi bilo med vsemi 

obolelimi za anoreksijo in bulimijo le približno 10 odstotkov moških (Hafner, 2011).  

Največkrat se pojavijo v obdobju adolescence ali zgodnje odraslosti, lahko pa se razvijejo 

tudi že v otroštvu ali kasneje v odrasli dobi (Eating disorders, 2014). Anoreksija se 

najpogosteje pojavlja med 14. in 18. letom starosti, bulimija med 18. in 25. letom starosti, 

medtem ko se kompulzivno prenajedanje pojavlja v starosti med 18. in 45. letom starosti 

(Hafner, 2007; Hafner, 2011). 

V raziskavi o pogostosti in razširjenosti tveganih oblik hranjenja, ki je bila izvedena leta 

1996, se je pokazalo, da je veliko mladostnikov med 14. in 19. letom, ki imajo težave na 

področju hranjenja. Prikazane vrednosti na samoocenjevalnih vprašalnikih so pokazale, da 

1,1 odstotka deklet in 0,1 odstotka fantov dosega kriterije za bulimijo nervozo (epizode 

prenajedanja, nadzor nad hranjenjem, bruhanje z namenom uravnavanja telesne teže) 

(Hafner, 2007; Hafner, 2011). 

O razširjenosti anoreksije in bulimije je bila v Sloveniji leta 2006 na Zavodu za zdravstveno 

varstvo Kranj izvedena raziskava na podlagi stika z zdravstveno službo. To seveda ne ponudi 

popolnoma realne slike, saj mnoge osebe prisotnost bolezni zanikajo in ne poiščejo 

zdravniške pomoči, kljub temu pa ponudi vpogled v razširjenost motenj hranjenja. 

Ugotovitve raziskave so pokazale, da je bilo v obdobju petnajstih let, od 1989 do 2004, v 

Sloveniji zaradi anoreksije in bulimije 1327 bolnišničnih zdravljenj. Po podatkih tuje 

literature naj bi bilo odkritih le približno 10 odstotkov primerov bulimije in le tretjina oseb 

z anoreksijo naj bi prejemala pomoč (Hafner, 2007; Hafner, 2011). 

 

1.17 DEJAVNIKI TVEGANJA RAZVOJA MOTENJ  HRANJENJA 
 

Mnogo je dejavnikov, ki prispevajo k temu, da hrana ne služi več svojemu namenu in se 

razvijejo motnje hranjenja. Ker ne obstaja zgolj en specifičen razlog, ki privede do pojava 

motenj hranjenja, Pipitone (2018) v prenesenem pomenu piše, da se mora za nastanek 

motenj hranjenja mnogo koščkov sestavljanke v nekem specifičnem času posameznikovega 
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življenja postaviti na »pravo« mesto. Dejavniki, ki vplivajo na pojav motenj hranjenja, so 

lahko biološki, družinski ali sociokulturni, prav tako lahko na razvoj motenj vplivajo tudi 

razni travmatični dogodki. Ker se izpostavljeni dejavniki med seboj prepletajo, težko 

govorimo le o enem od dejavnikov, ki je privedel do motnje hranjenja.  

V nadaljevanju predstavim tri skupine dejavnikov tveganja, kot jih navaja Sernec (2011): 

 

1.17.1 BIOLOŠKO-GENSKI DEJAVNIKI TVEGANJA 
 

V okviru biološko-genskih dejavnikov tveganje razvoja motenj hranjenja predstavlja 

prekomerna telesna teža ob rojstvu in v otroštvu, kar pogosto lahko privede do tega, da 

otrok postane žrtev vrstniškega nasilja, vse to pa nadalje negativno vpliva na njegovo 

samopodobo. Poleg tega tveganje predstavljajo tudi specifične osebnostne lastnosti, kot 

so perfekcionizem, pretirana pridnost in storilnost ter velika potreba po pohvalah in 

potrditvah s strani drugih. 

 

1.17.2 DRUŽINSKI DEJAVNIKI TVEGANJA 
 

Znotraj družinskih dejavnikov tveganja uvrščamo kronične telesne in duševne bolezni 

staršev, kar pri otroku povzroča občutke negotovosti in pomanjkanja varnosti, vse to pa 

spet vpliva na njegovo samopodobo in samovrednotenje. Naslednji dejavnik tveganja 

predstavlja nefunkcionalen partnerski odnos, poleg tega pa tudi nefunkcionalno 

starševstvo, pri katerem lahko gre za pretirano varovanje otroka ali za pretirano 

prepuščanje odločitev otroku, za katere še ni dorasel. Tveganje predstavljajo tudi pogoste 

diete v družini ter tudi uporaba hrane kot vzgojnega pripomočka, kar lahko privede do tega, 

da se otrok začne zaradi strahu izogibati skupnim obrokom. Neizbrisne sledi pustijo tudi 

zlorabe –  spolne, telesne ali duševne. 
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1.17.3 SOCIOKULTURNI DEJAVNIKI TVEGANJA 
 

V okviru sociokulturnih dejavnikov imajo zelo močan vpliv mediji, ki nenehno posredujejo 

in poudarjajo ideale lepote, predvsem vitkost žensk. To lahko v veliki meri pripomore k 

temu, da se, še zlasti mladostnice, začnejo pretirano ukvarjati z lastnim videzom in telesno 

podobo. Poleg izpostavljenega ne smemo pozabiti tudi na današnjo spremenjeno vlogo 

ženske, ki mora biti zaposlena, izpolnjevati mora vse tradicionalne funkcije ženske, 

istočasno pa mora biti tudi vitka in lepa. 

 

1.18 SOCIALNI IN MEDICINSKI MODEL RAZLAGE MOTENJ HRANJENJA 
 

Poznamo več različnih modelov oziroma pogledov na določeno težavo, motnjo, bolezen, 

pri čemer vsak iz svoje perspektive pojasnjuje določeno problematiko in predlaga različne 

pristope k obravnavi. V splošnem poznamo dva modela obravnave: medicinski in socialni.  

Medicinski model obravnava motnje hranjenja kot bolezen in se osredotoča na bolezen 

samo in na telesne znake, ki bolezen spremljajo (Zaviršek, 2000). Ko ti zunanji znaki in 

težave izginejo in se na primer teža stabilizira, se razume, da je posameznik zdrav. Vendar 

pa ista avtorica opozarja, da če je pomoč usmerjena le na štetje kilogramov in merjenje 

teže, je uspešnost pomoči kratkoročna, saj gre za površinske strategije, ki se ne približajo 

osnovnemu vzroku, zaradi katerega je do motnje prišlo. Za razliko od medicinskega socialni 

model gleda na motnje hranjenja kot na odvisnost in duševno trpljenje ter se posledično 

osredotoča na različne oblike psihosocialne pomoči, ki bi pomagale prekiniti ogrožajoče 

vzorce hranjenja (Zaviršek, 2000).  

Socialni model gleda na človeka kot na celoto in pri razumevanju njegovih težav ter 

ustreznem ukrepanju v obzir vzame širši kontekst – tako posameznika kot življenjsko okolje, 

v katero je vpet. Tudi delo s kreativnimi mediji je tisto, ki v ospredje postavi celotnega 

človeka z vsem, kar prinaša s seboj, tako zavednim kot nezavednim. Ob tem bi navedla 

avtorico Bizjak (2008), ki piše o tem, da ni dovolj le fizično in funkcionalno rehabilitirati, 

temveč je treba življenje osmisliti. Tukaj lahko vzpostavim povezavo z motnjami hranjenja, 

pri katerih prav tako ni bistveno le to, da izginejo simptomi, na primer da se telesna teža 
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stabilizira, temveč je zaradi globine motnje ključno tudi, da posameznik na primer sprejme 

sebe takega, kot je, se ceni, se ponovno vklopi v socialno okolje in podobno.  

Predvsem je pri obravnavi pomembno pozornost usmeriti na oba vidika motenj hranjenja 

– moteno hranjenje je samo po sebi problem, hkrati pa je simptom, saj posameznik ne zna 

obvladati tistega, kar ga bremeni in se usmeri v hrano. Pri tem sta ključna raziskovanje in 

demistifikacija simptoma z namenom odkritja, kaj je tisto, kar izražajo preko odnosa do 

hrane, ki ga ne zmorejo obvladovati. Istočasno je intervencije pomembno usmerjati 

neposredno na spremembe vedenja v povezavi s hrano (Orbach, 1994, v Motnje hranjenja 

– pomoč, 2012). 

 

1.19 OBLIKE POMOČI 
 

Obstajajo različne oblike pomoči pri reševanju problematike motenj hranjenja, pri kateri je 

izredno pomembno zgodnje odkrivanje in zdravljenje, saj to pripomore k zmanjšanju 

negativnih sprememb na psihičnem področju ter v veliki meri prepreči, da bi bolezen prešla 

v kronično obliko (Hafner, 2007). Ne glede na vse je okrevanje pogosto dolgotrajen proces, 

ki traja več let, saj gre za preplet različnih vzrokov, ki so do motnje privedli in ki jih mora 

posameznik pri sebi najprej prepoznati, se z njimi soočiti in jih nato tudi uspešno razrešiti. 

Ista avtorica (prav tam) navaja, da zaradi neustreznega hranjenja pogosto prihaja do resnih 

telesnih zapletov in se zato motnje hranjenja lahko končajo tudi s smrtjo. Burton (b.d.) 

pravi, da le-te predstavljajo najvišjo stopnjo umrljivosti med vsemi psihiatričnimi 

motnjami, ob čemer Hafner (2007) dodaja, da naj bi bila večina smrti zaradi anoreksije, pri 

kateri je delež smrtnosti po desetih letih od nastanka motnje kar pet do desetodstotni. Je 

pa res, da je zabeleženih smrti o motnji hranjenja kot osnovnem vzroku malo, saj je kot 

neposredni vzrok večinoma navedena katera od posledic same motnje. 

Pomemben  predpogoj za učinkovit proces pomoči sta motivacija posameznika oziroma 

njegova pripravljenost za sodelovanje in želja po spremembi. Nihče ga k temu ne more 

prisiliti, poleg tega pa je nemogoče dosegati spremembe, če se posameznik sam ne odloči 

za izboljšanje svoje situacije. J. Buckroyd (1989) navaja, da je za uspešno okrevanje najprej 

pomembno, da posameznik prizna, da ima težave in da sprejme svojo motnjo kot nekaj, 
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kar ima svoj razlog. Sprejetje lahko potem predstavlja osnovo za spremembo, ki pa je kljub 

temu, da je zaželena hkrati tudi nekaj neznanega, nekaj kar v posamezniku lahko vzbuja 

strah pred tem, da bi se znašel v še težjem položaju. Tako sta lahko v posamezniku 

istočasno prisotni želja po spremembi odnosa do hrane in hkrati strah ter dvom pred tem, 

da sprememba ne bo uspešna ter bosta posledično ostala le praznina in žalost, če bo oseba 

našla izhod iz svoje motnje. Pri tem je ključno tudi zavedanje, da sprememba ni dogodek, 

ampak proces, ki zahteva veliko napora in časa. Ob tem menim, da je odločitev osebe, da 

bo poiskala pomoč, pomemben trenutek, ki predstavlja začetek odpiranja navzven iz 

svojega sveta in pripravljenost narediti korak v smeri polnejšega in kvalitetnejšega življenja.  

Obstajajo različne oblike  zdravljenja motenj hranjenja, ki jih po navajanju K. Sernec (2006) 

delimo na ambulantno psihiatrično zdravljenje, bolnišnično zdravljenje in psihoterapijo. 

 

1.19.1 AMBULANTNO PSIHIATRIČNO ZDRAVLJENJE 
 

To obliko zdravljenja lahko vodi tako psihiater kot tudi drugi strokovnjaki, ki imajo zadostno 

znanje na tem področju, na primer psiholog, socialni delavec, zdravnik. Največkrat je ta 

oblika prva izbira zdravljenja, ki ima v primerjavi z bolnišnično obravnavo te prednosti, da 

lahko posameznik še vedno ohranja svoje poklicno in socialno življenje; da so motnje 

obravnavane v okolju kjer so nastale, omembe vredna pa je tudi manjša možnost, da bi 

prišlo do stigmatizacije. Pri tem je ključno, da se posameznika obravnava celostno ter v 

procesu pomoči upošteva tako telesne, psihološke kot tudi socialne dejavnike in 

posameznikovo pripravljenost za zdravljenje. Te ambulante so v večini večjih mest znotraj 

psihiatričnih ambulant. Poleg teh v Sloveniji deluje tudi nekaj nevladnih organizacij, kot na 

primer Svetovalnica Muza, Ženska svetovalnica in druge, ki prav tako nudijo strokovno 

pomoč osebam z motnjami hranjenja in njihovim svojcem (Sernec, 2006). 

 

1.19.2 BOLNIŠNIČNO ZDRAVLJENJE 
 

V svetu obstajajo mnogi različni programi za obravnavo oseb z motnjami hranjenja, kar 

pokaže, da univerzalni model zdravljenja le-teh ne obstaja. Ne glede na to sta zelo 
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pomembni postavitev jasnih indikacij in ustrezna priprava na zdravljenje, kjer ima 

pomembno vlogo motivacijski postopek. Bolnišnično zdravljenje je nujno takrat, kadar je 

pri posamezniku z motnjo hranjenja telesna masa vsaj za 25 odstotkov nižja od ustrezne 

glede na starost, spol in telesno višino. Iz tega sledi, da je primarni cilj reševanje življenja 

oziroma življenjske ogroženosti. Nadalje se usmerjenost pomoči osredotoča na 

vzpostavljanje ustreznejšega odnosa do hrane in telesne mase ter preko tega do samega 

sebe, pri čemer je ključnega pomena prepoznavanje vzrokov nastanka motnje. Osnovni 

pripomoček znotraj omenjenega zdravljenja lahko predstavlja psihoterapija (Sernec, 

2006). 

 

1.19.3 PSIHOTERAPIJA 
 

Pri psihoterapiji je pomembna hkratna usmerjenost tako na obvladovanje simptomov 

motnje, torej konkretno na stradanje, bruhanje, pretirano telesno vadbo in podobno, kot 

tudi usmerjenost v odkrivanje vzrokov, ki so do motnje privedli. Pri tem pomemben del 

predstavlja učenje veščin za preprečevanje in obvladovanje nekonstruktivnih vedenj. Poleg 

tega je koristno v obravnavo vključiti tudi svojce. Bolnišnično zdravljenje načeloma traja 

več mesecev, po zaključku pa pride do prehoda v ambulanto obravnavo, za katero je 

priporočljivo, da poteka še vsaj eno leto ali dve (Sernec, 2006).  

Bolnišnično zdravljenje v Sloveniji za osebe, starejše od 17 let, poteka na Centru za 

mentalno zdravje, natančneje na Enoti za motnje hranjenja znotraj Psihiatrične klinike 

Ljubljana. Zdravljenje mladostnikov, ki so stari med 15 in 17 let, poteka prav tako na Centru 

za mentalno zdravje, vendar na Enoti za adolescentno psihiatrijo (prav tam).   

 

1.19.4 SKUPINE ZA SAMOPOMOČ 
 

Posebej bi v kontekstu različnih oblik pomoči izpostavila tudi skupine za samopomoč, za 

katere Zaviršek (2000) navaja, da predstavljajo enega glavnih virov preventive in pomoči v 

psihičnih krizah in združujejo osebe s podobnimi problemi na enakovredni ravni. Toseland 

in Rivas (2009) pišeta, da gre za deljenje izkušenj o načinih spoprijemanja s skupnim 
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problemom, da bi pomagali drug drugemu rešiti probleme, sami, brez strokovnjaka. 

Menim, da lahko še zlasti pri tistih, ki nimajo močno izražene klinične slike, predstavljajo 

pomemben in učinkovit vir pomoči. 

Sternad (2001, str. 129) piše o skupni osnovi skupin za samopomoč pri motnjah hranjenja: 

 namenjene so osebam z motnjami hranjenja in ponujajo sprejetost, varnost in 

razumevanje svojega problema ob tistih, ki imajo za sabo podobno izkušnjo; 

 skupine so mešane in vključujejo osebe z različnimi oblikami motenj hranjenja, saj 

naj bi pri vseh šlo za podobno notranje ozadje, stisko; 

 osebe se lahko v skupino vključijo v kateri koli fazi razvoja motnje hranjenja; 

 ponujajo varen prostor in razumevanje problema, k čemur pripomore to, da imajo 

vsi člani izkušnjo motnje hranjenja; 

 usmerjene so k ozaveščanju sebe v sedanjem trenutku, kar pomaga osebi, da začne 

sebe doživljati na nov način; 

 usmerjene so v iskanje in preizkušanje novih navad, s katerimi lahko začutijo 

notranjo izpolnjenost in ravnovesje. 

 

Ključno v kontekstu zdravljenja motenj hranjenja pa je, kot navaja K. Sernec (2006), ne le 

odsotnost simptomov, ampak tudi zadovoljivo psihosocialno funkcioniranje, vključitev v 

socialno okolje in dobro počutje v »svoji koži«. Pri tem menim, da je morda iluzorno še 

posebej v kratkem času po zaključku procesa pomoči pričakovati, da bo posameznik 

funkcioniral brez ponovnih »padcev«. Ti so del življenja vsakega človeka, še toliko bolj pa 

del življenja tistih, ki so se nedavno soočali s težkimi preizkušnjami. Vendar ni toliko 

pomembno, ali do padcev pride ali ne, bolj pomembno je, da posameznik pozna strategije 

obvladovanja in jih v življenju zna uporabiti.  

V okviru različnih obstoječih oblik pomoči osebam z motnjami hranjenja imajo lahko 

pomembno vlogo tudi kreativni mediji. Njihova uporaba je prepoznana kot tista, ki v okviru 

psihoterapije ali svetovanja  prinaša mnoge pozitivne učinke (Frisch, Franko in Herzog, 

2006, v Lamnaouer, 2013). O praktičnih spoznanjih pomena integracije kreativnih medijev 

v terapijo oziroma svetovanje spregovorim v empiričnem delu naloge.  
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2  EMPIRIČNI DEL 
 

2.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 

Motnje hranjenja so duševne motnje, pri katerih gre za najrazličnejše čustvene stiske 

posameznika, ki jih skuša razrešiti ali omiliti s pomočjo hrane. Pri soočanju z motnjami 

hranjenja obstajajo različne oblike pomoči, pomembno vlogo znotraj teh ima tudi uporaba 

kreativnih medijev. Po navajanju tujih avtorjev imajo ti v procesu pomoči osebam z 

motnjami hranjenja veliko in nezanemarljivo vrednost, saj pomagajo pri izboljšanju 

samozavedanja (Betts, 2007, v Lamnaouer, 2013), vzpostavitvi stika s predstavami, ki se 

skrivajo za simptomi (Rubin, 2010), služijo kot nadomestilo hrane in pomagajo 

prepoznavati zanikane ali potlačene dele samega sebe (Hinz, 2006). To ima pomembno 

vlogo na poti okrevanja in pripomore k prekinitvi ujetosti v začarani krog motenj hranjenja.  

Ker je uporaba kreativnih medijev pri izbrani ciljni skupini v slovenskem prostoru z vidika 

izvajalcev še precej neraziskana, se v empiričnem delu naloge usmerim na izpostavljeno 

področje. Izvedla sem kvalitativno študijo, v katero sem vključila tri strokovnjakinje in 

enega strokovnjaka, ki v okviru pomoči in podpore osebam z motnjami hranjenja 

uporabljajo kreativne medije. S pridobljenimi intervjuji sem želela dobiti vpogled v vodenje 

procesa pomoči z uporabo kreativnih medijev in spoznati, kakšna je njihova vrednost v 

procesu pomoči in podpore pri osebah z motnjami hranjenja.  

 

2.2 CILJI RAZISKAVE 
 

Raziskati izbrane prakse procesov pomoči z uporabo kreativnih medijev na področju 

motenj hranjenja. 

V tem okviru so konkretni cilji: 

- pridobiti vpogled v temeljna vodila strokovnjakov pri uporabi kreativnih medijev v 

procesu pomoči in podpore;  

- ugotoviti, kaj  v procesu pomoči in podpore vpliva na izbor kreativnega medija; 
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- spoznati, do kakšnih sprememb prihaja pri uporabnikih oziroma kakšni so učinki 

uporabe kreativnih medijev; 

- raziskati prednosti uporabe kreativnih medijev pri izbrani ciljni skupini; 

- raziskati previdnosti uporabe kreativnih medijev pri izbrani ciljni skupini. 

 

2.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

RV1: Kakšna so vodila strokovnjakov pri uporabi kreativnih medijev v procesu pomoči 

osebam z motnjami hranjenja in kaj vpliva na izbor posameznega kreativnega medija? 

RV2: Kako strokovnjaki opisujejo učinke uporabe kreativnih medijev v konkretnih primerih 

prakse z osebami z motnjami hranjenja? 

RV3: Katere prednosti in previdnosti uporabe kreativnih medijev strokovnjaki izpostavijo v 

procesu pomoči osebam z motnjami hranjenja?  

 

2.4 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 
 

2.4.1 VRSTA RAZISKAVE 
 

Izvedla sem kvalitativno raziskavo. Poleg tega je raziskava poizvedovalna, saj sem 

spoznavala, kakšna so vodila strokovnjakov pri uporabi kreativnih medijev ter kakšni so 

njihovi učinki, prednosti in previdnosti.   

Temeljno izkustveno gradivo, zbrano v raziskovalnem procesu, sestavljajo besedni opisi 

oziroma pripovedi, zbrane skozi delno strukturirane pogovore. Pridobljeno gradivo je 

obdelano in analizirano z metodo vsebinske analize.  

 

2.4.2 OPIS NABORA RAZISKOVANIH OSEB 
 

V raziskavi so sodelovali tri strokovnjakinje in en strokovnjak, ki v okviru različnih 

programskih oblik pomoči za osebe z motnjami hranjenja pri svojem svetovalnem oziroma 

terapevtskem delu uporabljajo kreativne medije. Vzorec za raziskavo sem izbrala 
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namensko. Vsi strokovnjaki, ki jih v diplomski nalogi poimenujem s kraticami (MT, DT, SD1 

in SD2), imajo dolgoletne izkušnje pomoči osebam z motnjami hranjenja in prihajajo iz 

različnih strokovnih usmeritev. V nadaljevanju predstavim izobrazbo vsakega od 

strokovnjakov, katere kreativne medije uporablja v okviru nudenja pomoči, v skupini ali 

individualno. 

Socialna delavka – SD1 

Je socialna delavka, ki je kasneje doštudirala gestalt psihoterapijo. Pri svojem delu 

uporablja risanje, pisanje in karte. Kreativne medije uporablja v okviru individualne 

terapije. 

Socialna delavka – SD2  

Je socialna delavka, ki kreativne medije v okvir svojega svetovanja vključuje v obliki 

domačih nalog, pri čemer lahko gre za kateri koli medij. Kreativne medije vključuje v okvir 

individualnega svetovanja. 

Delovna terapevtka – DT 

Je delovna terapevtka, ki v okviru nudenja pomoči izbrani ciljni skupini uporablja likovnost, 

kreativno pisanje in gibanje. Kreativne medije uporablja v okviru skupinske terapije. 

Muzikoterapevt – MT  

Je akademski glasbenik, ki je doštudiral psihoterapijo in kot kreativni medij v terapevtskem 

procesu pomoči osebam z motnjami hranjenja uporablja glasbo. Gre za skupinsko terapijo. 

 

2.4.3 RAZISKOVALNI INSTRUMENT 
 

Pri raziskovanju sem uporabila polstrukturiran intervju. Strokovnjakom sem vnaprej 

pripravila izhodišča za pogovor o primerih iz njihove prakse in jim jih posredovala pred 

izvajanjem intervjujev, da bi jim bila v oporo. Izhodišča sem imela tudi s sabo med intervjuji 

kot oporne točke. Vsem sodelujočim sem pred začetkom še enkrat razložila namen in 

izpostavila predvsem pomen osvetlitve vloge in vrednosti kreativnih medijev v procesu 
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pomoči. Izpostavila pa sem tudi pomen varovanja identitete uporabnikov, o katerih bodo 

spregovorili med izpostavljanjem različnih primerov in izkušenj iz svoje prakse. 

Intervjuvanci so o lastnih izkušnjah prosto pripovedovali, kar mi je bilo v pomoč pri 

pridobitvi širšega in bolj celovitega vpogleda v proces pomoči. Med pogovorom sem jim 

tudi sama postavljala dodatna vprašanja in na ta način pridobila podrobnejše informacije 

ter razjasnila morebitne nejasnosti.  

 

2.4.4 POSTOPEK RAZISKOVANJA IN ZBIRANJA PODATKOV 
 

Vse štiri intervjuje s strokovnjaki, ki v okviru pomoči osebam z motnjami hranjenja 

uporabljajo kreativne medije, sem izvedla v mesecu februarju 2018. 

Sam postopek raziskovanja in zbiranja podatkov se je začel tako, da sem poiskala različne 

v slovenskem prostoru obstoječe programske oblike pomoči za osebe z motnjami hranjenja 

in stopila v stik s strokovnjaki, jim razložila namen raziskave in jih povabila k sodelovanju. 

Med pridobivanjem strokovnjakov za raziskavo sem imela nekaj težav, saj so nekateri 

sodelovanje zavrnili, hkrati pa zaradi majhnosti slovenskega prostora tudi ni veliko 

obstoječih programskih oblik pomoči za raziskovano ciljno skupino. S tistimi, ki so sprejeli 

sodelovanje, sem se dogovorila za izvedbo intervjujev. Vse sem izvedla na delovnem mestu 

posameznega strokovnjaka, snemala pa sem jih z diktafonom. Intervjuji so trajali od pol 

ure do eno uro in pol.  

 

2.4.5 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 
 

Ko sem opravila vse intervjuje, sem posnetke prepisala v elektronsko obliko. Zapise 

intervjujev sem parafrazirala, nato pa izbrala izjave, ki se navezujejo na zastavljena 

raziskovalna vprašanja in jih obdelala z metodo vsebinske analize. Oblikovala sem tabelo, 

v kateri sem v prvi stolpec izpisala relevantne dele besedila, v drugi stolpec kode, v tretji 

stolpec pa kategorije. Ko sem zaključila postopek kodiranja, sem odgovore združila skupaj 
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po sklopih na podlagi zastavljenih raziskovalnih vprašanj, pri čemer sem odgovore vseh 

štirih intervjuvancev med seboj povezovala v smiselno in zaokroženo celoto.  
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3 REZULTATI 
 

V nadaljevanju prikazujem rezultate raziskave, ki so razdeljeni po posameznih raziskovalnih 

vprašanjih. Prikazani rezultati so z namenom čim boljše osvetlitve ugotovitev ponazorjeni 

s konkretnimi izjavami intervjuvanih, zapisanimi v poševnem tisku. 

 

RV1: Kakšna so vodila strokovnjakov pri uporabi kreativnih medijev v procesu pomoči 

osebam z motnjami hranjenja in kaj vpliva na izbor posameznega kreativnega medija? 

 
IZBOR KREATIVNEGA MEDIJA 
 

Znotraj različnih raziskanih programskih oblik pomoči za osebe z motnjami hranjenja 

obstajajo različni kriteriji, ki vplivajo na izbor in odločitev za uporabo posameznega 

kreativnega medija. DT in MT sta izpostavila, da na izbor in uporabo posameznega 

kreativnega medija vpliva struktura programa pomoči, ki je vnaprej in jasno določena. Če 

uporabim besede DT, je likovna terapija določena oziroma je temeljni del strukture našega 

programa, enako kot sta tudi pisanje in gibanje del strukture. Enako velja tudi za MT, ki v 

okviru iste programske oblike pomoči izvaja muzikoterapijo. Imajo pa uporabniki14 kljub 

vnaprejšnji določenosti vrste kreativnega medija še vedno prosto pot pri izbiri različnih 

načinov izražanja znotraj posameznega kreativnega medija. DT v povezavi z likovno terapijo 

navaja, da lahko rišejo z voščenkami, temperami, prstnimi barvami, vsemi temi možnostmi, 

ki jih imamo, z ogljem čisto črne slike. Vedno imajo na voljo izbirati vse različne likovne 

materiale in pripomočke. Podobno je pri muzikoterapiji, kjer lahko gre za receptivno obliko, 

torej da glasbo poslušajo, ali za aktivno obliko, pri kateri igrajo na različne instrumente ali 

pojejo. Po navajanju MT imajo pri izbiri tega, katero glasbo bi poslušali, saj načeloma na 

vsakem srečanju nekdo od uporabnikov pripravi neko skladbo, svobodno izbiro. Ni namreč 

omejitve glede časa skladbe, trajanja, niti ne na glasbeno zvrst niti v to, ali je 

inštrumentalna ali je vokalno-inštrumentalna, torej da se poje, niti ni omejitve glede 

                                            
14 Sama med celotno predstavitvijo rezultatov uporabljam besedo uporabnik ali posameznik, vendar pa DT 

in MT, ki delata v okviru bolnišnične obravnave, osebe, vključene v njihov program pomoči, 
poimenujeta z besedo pacient. 
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sporočil in ni omejitve glede tega, v katerem jeziku je, lahko je v katerem koli, tudi če ga 

pacienti ne razumejo. 

Za razliko od izpostavljene programske oblike, kjer je jasna in vnaprej določena struktura, 

SD1 pri ponudbi kreativnih medijev v veliki meri izhaja iz tega, kaj je blizu njej osebno kot 

strokovnjakinji in kje se znajde. Naj uporabim njene besede: »Menim, da  je pomembna 

tudi osebna preferenca. Če bi bila na primer plesalka ali glasbenica bi morda uporabljala 

prvine plesa ali glasu. Osebno rada pišem in tudi rišem, zato so ti kreativni mediji nekaj, 

kjer se znajdem in se počutim stabilno in kreativno, da jih uporabljam.« Poleg pisanja in 

risanja uporablja tudi karte z različnimi slikami na njih, ki jih je pred leti izdelala sama. Delo 

z njimi poteka tako, da si posameznik izmed vseh kart, ki so na voljo, izbere eno. Temu sledi 

delo s projekcijo, kjer si predstavlja neki drug lik, ki je na karti, se skuša vanj vživeti in o tem 

pripovedovati.  

Najbolj odprto pot oziroma možnost kreativnega izražanja uporabnikom ponuja SD2. 

Vendar pa imajo v okviru pomoči, ki jo nudi, kreativni mediji malo drugačno mesto kot pri 

že izpostavljenih strokovnjakih. Predstavljajo temelj domačih nalog in se vsak teden 

nanašajo na določeno in s strani strokovnjakinje podano temo. To pomeni, da sam 

kreativni proces ne poteka ob prisotnosti strokovnjakinje, temveč doma. Kljub temu ima 

ustvarjeno na vsakem naslednjem srečanju pomembno mesto znotraj svetovanja, saj 

predstavlja osnovo za pogovor in odpiranje najrazličnejših tem. Če navedem SD2, pravi, da 

ima pri svetovanjih vključeno to kreativno komponento in da uporabnikom na koncu vedno 

da nalogo, nekaj za doma, pri čemer je to vedno prosto, prost način izražanja, poljubno 

izrazno sredstvo, kar pomeni, da si kreativni medij vsak sogovornik izbere sam. Je pa res, 

da ker kreativno izražanje poteka izven svetovalnega procesa, na izbiro medija vsaj v neki 

meri gotovo vpliva tudi to, kaj ima uporabnik doma na voljo.  

Iz zapisanega lahko zaključim, da strokovnjaki v okviru nudenja pomoči osebam z motnjami 

hranjenja uporabljajo različne oblike kreativnih medijev. Na izbor posameznega medija pa 

vpliva več različnih dejavnikov: lahko določen kreativni medij predstavlja pomemben del 

strukture programa pomoči, lahko gre za osebno preferenco strokovnjaka, lahko pa je 

izbira kreativnega medija popolnoma svobodna in gre za osebno odločitev oziroma 
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preferenco uporabnika. Ne glede na stopnjo omejenosti uporabnikov glede izbire 

posameznega kreativnega medija se vsem strokovnjakom zdi pomembno, da imajo vsaj 

delno možnost odločanja vedno tudi oni. To pomeni, da si lahko v okviru nekega 

kreativnega medija sami izbirajo specifičen način izražanja, ki je lahko od enega do drugega 

srečanja drugačen. Strokovnjaki dovolijo in včasih tudi spodbujajo izbiro med različnimi 

možnostmi, kar pomeni, da v okviru likovne terapije lahko izbirajo različne likovne 

pripomočke in materiale, pri gibanju se znotraj strukture srečanj lahko gibajo na način, 

kakor si v tistem trenutku želijo, pri glasbi si sami izbirajo skladbe, ki jih želijo peti ali 

poslušati, in tako naprej. To pa gotovo vpliva tudi na njihovo pripravljenost za sodelovanje, 

saj ni vse strogo in vnaprej določeno, temveč je prostor tudi zanje, za njihove želje in 

predloge. 

 

TEMELJNA VODILA 
 

Pomembno vodilo intervjuvanih pri delu s kreativnimi mediji je to, da ni pomemben končni 

izdelek, da ni pomemben sam rezultat oziroma izraz v smislu njegove estetske vrednosti, 

kot na primer konkretna in slovnično dovršena vsebina zapisa, vizualna podoba risbe ali 

zunanji izgled posameznikovega gibanja. Namesto usmerjenosti k rezultatu strokovnjaki 

kot veliko pomembnejše navajajo sam kreativni proces, v katerem lahko posameznik pride 

v stik s samim seboj, s svojimi globljimi mislimi, čustvi in občutki.  

V povezavi z zapisanim bi izpostavila tudi, da predvsem na začetku, ob vključitvi 

posameznika v proces pomoči, pogosto lahko prihaja do odpora, kot pravi DT, v smislu da 

posameznik reče, da ne zna risati in da ga je strah risati, ampak potem rečemo, da ne 

iščemo umetnin, ampak samo to, da se izrazijo in sprostijo in prek tega spoznavajo nove 

načine, nove tehnike. Ob tem je torej ključno vodilo tudi, kot navaja DT, da ne obsojamo, 

ne iščemo napak, ne kritiziramo. Če je tiger videti kot slon, je pač narisal takega tigra, je to 

v redu, ni nekega označevanja izdelka kot v šoli, kjer bi dobil enico. Ključno je torej, da 

strokovnjak poudari, da ustvarjeno v procesu ne bo ocenjevano, da je vsak izraz v redu in 

da ne kritizira, temveč pohvali izraz kot tak, kot nekaj, kar je prišlo iz posameznikove 

notranjosti.  
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Povezano z vsem že zapisanim je pomembno vodilo tudi to, da kreativne medije lahko 

uporablja vsakdo brez kakršnega koli predhodnega znanja s katerega koli področja 

umetnosti. Posebej je to izpostavil MT, ki je povedal, da je veliko pacientov, ki pridejo in 

rečejo, da nimajo znanja, ne poznajo not, nimajo posluha, ne znajo peti in nič igrati. Ničesar 

od tega jim ni treba znati. Ključno je, da poslušajo glasbo in se prepustijo. Pomembno je 

torej le, da se posameznik izrazi na sebi lasten način, da začuti glasbo, da se prepusti 

risanju, pisanju, gibanju ali kakšni drugi obliki kreativnega izražanja. Estetska vrednost 

vsega tega je drugotnega pomena.  

SD1 je izpostavila tudi pomen tega, da se istočasno kot uporabnik tudi sama kreativno 

izraža. Povedala je, da pri risanju in pisanju, z namenom podpore, velikokrat to tudi sama 

počne. Svojih občutij in ustvarjenega sicer ne deli z uporabniki, je pa pri tem delu pozorna 

na svoje doživljanje. To je lahko pomembno tudi iz tega vidika, da se posameznik ne počuti 

pod pritiskom ali ima občutek, da ga nekdo opazuje, temveč skupaj s strokovnjakom, 

seveda vsak zase, počneta enako in se prepustita kreativnemu procesu.  

Poleg zapisanega je SD1 kot pomembna vodila izpostavila tudi: »Bodi čim bolj prisotna kot 

terapevtka in zaupaj procesu, svojim vzgibom in idejam.« Poleg tega pa je, kot je povedala, 

potrebno biti tudi spoštljiv in dajati potrditve osebi. Menim, da so to temeljna vodila, 

pomembna v vsakem procesu pomoči, ki se jih je treba zavedati in jih upoštevati. 

Pomembno je namreč, da smo z osebo »tukaj in zdaj« in se ji v celoti posvetimo, zaupamo 

v njeno notranjo moč okrevanja, jo spoštujemo in tudi pohvalimo. Slednje je lahko pri 

osebah z motnjami hranjenja še toliko bolj pomembno, saj so pogosto zelo kritične do sebe 

in svojega telesa ter težko najdejo nekaj, kar je na njih dobrega, kar znajo, kar zmorejo. 

Poleg tega imajo besede veliko težo in lahko, povedano v prenesenem pomenu, ena 

beseda poruši cel svet ali pa zgradi novega. Zato je ključno biti občutljiv, opaziti majhne 

korake, majhne spremembe ter to poudariti in osebi dati potrditev. Z občutljivostjo 

strokovnjaka lahko povežem besede DT, ki je izpostavila pomen tega, da strokovnjak zazna 

potrebe uporabnikov in se jim skuša čim bolj približati, pri čemer je v kontekstu kreativnega 

pisanja navedla sledeči pomen posredovanih tem za pisanje: »To so v bistvu teme, če 

hočem, če se mi pri nekom zdi, da bi morala zdaj pisati o odločitvi, da že enkrat gre od tiste 
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svoje mame, pač dam recimo naslov teme Odločila sem se, zaupam si. Nekako s tem 

poskušaš iti nasproti, ampak njih je dvanajst. Kljub temu se vsakič kdo najde, ki reče, da je 

pa to čisto njegova tema.« Iz tega je razvidno, da so predlagane teme zelo pomembne, saj 

lahko posredovanje določene teme pri nekem uporabniku spodbudi razmišljanje in 

poglobitev v nekaj, o čemer morda drugače ne bi pisal ali se na to ne bi spomnil. 

SD1 je izpostavila tudi dve pomembni vprašanji, ki jo vodita pri delu s kreativnimi mediji in 

ki ju pogosto postavi uporabnikom. To sta: Česa si se zavedla med procesom, izbiranjem 

karte, med risanjem, pisanjem? in Česa si se zavedla zdaj po koncu? To sta lahko ključni 

vprašanji, ne glede na to, za uporabo katerega medija gre, saj pri posamezniku spodbudita 

razmišljanje v smislu iskanja povezav s samim seboj, s svojimi mislimi, čustvi in občutki, ki 

so pri osebah z motnjami hranjenja pogosto zakopani nekje globoko v njih in se jih le bežno 

ali sploh ne zavedajo. Na ta način lahko ponovno privrejo na dan in s pomočjo še dodatnih 

vprašanj strokovnjaka lahko pride do razkritja katere od resnic, ki je bila posamezniku prej 

prikrita iz različnih razlogov. Morda je bila vsebina le-te pretežka in preveč boleča, da bi bil 

posameznik lahko v stiku z njo. Vemo pa, da je resnično okrevanje mogoče le takrat, ko si 

priznamo, sprejmemo in pri sebi predelamo tudi tiste najbolj boleče izkušnje naše 

preteklosti.  

Naslednje izredno pomembno vodilo, ki so ga izpostavili vsi intervjuvani, je, da strokovnjak 

ustvarjenega ne interpretira, temveč da je to prepuščeno uporabniku. SD1 je izpostavila: 

»Vsekakor ne interpretiram jaz, nikoli, ker mi to ni blizu. Jaz človeka povabim, da sam pride 

do svojega pomena. Lahko skupaj raziskujeva, lahko jo sprašujem, lahko povem svoje 

doživljanje, to ja, ne bom pa jaz dala pomen temu, kar je naredila ali napisala. V tem 

primeru gre za subjektivno doživljanje in absolutno ima pravico oseba do svojega 

subjektivnega doživljanja. Menim, da strokovnjaki nismo nad človekom, v smislu, da bi 

neke pomene dajali, zato se jaz temu izogibam.« Podobno meni DT, ki je povedala, da 

uporabniki podajajo lastne interpretacije risb, pri čemer jih ona posluša in nato sprašuje, 

na primer, da nima narisanega obraza, kaj je še s tem, če lahko kaj pove. Ob tem vnaša tudi 

svoja čustva, saj na primer reče, da se ji zdi slika zelo strašna. Tudi MT je izrazil, da 

interpretirajo vedno sami, razlagajo, kar doživljajo. Torej glasba je posnetek, ki ga 
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poslušajo in ga slišijo vsi in slišijo besedilo, je zapeto, je napisano in obstoji, pa vendarle 

vsak posameznik na čisto svoj način sliši, posluša in tudi razume glasbo, in interpretacija 

uporabnika je takšna, kot je, ampak to je njegov svet, to je njegovo počutje, to je njegovo 

razumevanje. Mi njemu nikoli ne rečemo, da je narobe doživljal ali narobe slišal. Saj ima 

svoja ušesa in vedno sliši tako, kot on želi slišati. Tudi SD2, čeprav sam kreativen proces ne 

poteka znotraj svetovanja, uporabnika vedno vpraša na primer o njegovih občutjih in 

doživljanjih: »Sem jo vprašala, kako dolgo pa je za to porabila, ali rada to riše, kaj ji je to 

prineslo, kako se je počutila, kaj pa to predstavlja … Tako sva se pogovarjali o tem.« Iz 

zapisanega sledi, da je strokovnjak tisti, ki sprašuje, tisti, ki ga zanima. Ob tem vodilu je 

torej ključno, da strokovnjak ni v vlogi tistega, ki je večvreden od uporabnika v smislu, da 

pozna razlage in pomene izraženega, temveč je pomemben enakovreden odnos med 

strokovnjakom in uporabnikom. Sta pa ob tem pomembni vodili tudi »Bodi radoveden« in 

»Veliko sprašuj«, pri čemer je pomembno tudi izražanje lastnih misli ter lastnega 

doživljanja in počutja ob tem, kar strokovnjak vidi ali sliši. To lahko uporabnika še dodatno 

spodbudi k razlagi ustvarjenega in iskanju povezav s svojim življenjem ter motnjo 

hranjenja.  

DT je povedala, da imajo v splošnem osebe z anoreksijo neki specifičen način likovnega 

izražanja in prav tako tudi osebe z bulimijo. Zavedati se je seveda treba, da tega ne moremo 

posplošiti na vse, saj splošni obrazec ne obstaja. Kljub temu  pa na podlagi izkušenj 

strokovnjakinje punce z anoreksijo rišejo običajno s svinčnikom in pritiskajo na trdo, 

narisanih pa je zelo malo elementov, rožica, postelja in okno recimo. Pri dekletih, ki imajo 

bulimijo, je pa čisto drugače, je pa mnogo barv, mnogo prerivajočega vsega. Pri tem je 

pomembno vodilo, da se jih spodbuja v smislu drugačnega načina izražanja, pri čemer 

pravi: »Nekomu, ki vedno riše s svinčnikom, običajno puncam z anoreksijo, potem rečem, 

naj vzamejo voščenke, da opustijo malo ta nadzor, saj voščenka gre včasih malo po svoje, 

zapelje. Sploh tej suhi pasteli oni tudi malo se nasloniš, pa se ti vse zabriše in v bistvu 

doživijo neko drugo izkušnjo, ki si je prej niso sploh privoščili«. Če jim uspe, da si dovolijo 

izražati sebe še malce drugače, kot le na način, ki jim je morda sedaj blizu in poznan, lahko 

potem uvidijo, da ni svet, ki ga poznajo in v katerem živijo ter ki sem jim morda zdi varen, 
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edini svet. Osebe z anoreksijo na primer tako lahko vidijo, da tudi če ni brezhibno, je v redu 

in tako morda lahko postopoma pride tudi do zmanjšanja perfekcionizma, kar je tudi eden 

od učinkov uporabe kreativnih medijev, o katerih več spregovorim v nadaljevanju. Prav 

tako lahko na podlagi tega, ko si dovolijo narediti nekaj drugače znotraj terapije ali 

svetovanja, dobijo pogum, moč in zaupanje vase, da tudi v svojem vsakdanjem življenju in 

odnosih z drugimi kdaj poskusijo kaj drugačnega, novega, zanje do tedaj popolnoma 

neznanega.  

Pomen spodbud v smeri preizkušanja drugačnih načinov izražanja sem izpostavila že 

zgoraj, vendar pa želim na tem mestu še enkrat poudariti vodilo »Spodbujaj uporabnika«. 

Pri tem mislim tako na spodbude, ki se vežejo neposredno na kreativno izražanje, kot tudi 

na spodbude, ki sledijo po tem, torej spodbude k pogovoru o izraženem in preko tega k 

raziskovanju samega sebe, kar se povezuje s prej izpostavljeno radovednostjo in 

postavljanjem vprašanj. Navedem lahko nekaj konkretnih izjav intervjuvanih, ki 

ponazarjajo, kako velik pomen pripisujejo spodbudam: »Sem jo spodbujala, da mi je sama 

o njih razlagala (o risbah).«; »Spodbujam jih k temu, da spregovorijo o ustvarjenem.«; 

»Važno je, da se izrazi, da to spodbujamo.«; »Paciente spodbujamo, da vstopijo v stik s 

samim seboj.«; »Predvsem se potem pogovarjamo o občutkih, kaj so doživljali, in jaz jih pri 

tem spodbujam.«; »Je bil način izraznega sredstva (risba), preko katerega sem jo jaz 

vprašala in spodbujala k sodelovanju in razkrivanju sebe.« … Kot bo predstavljeno v 

nadaljevanju, so kreativni mediji že sami po sebi neke vrste pripomoček oziroma posrednik 

med strokovnjakom in uporabnikom in pripomorejo pri vzpostavitvi komunikacije. Kljub 

temu pa lahko vprašanja in nežne spodbude strokovnjakov vse to še spodbudijo, kar lahko 

privede do mnogih uvidov pri posamezniku, tako vase, v svoj način mišljenja, čustvovanja 

ali delovanja kot tudi v svojo motnjo in vzroke, ki so ga do te pripeljali. Kljub poudarku na 

spodbujanju h kreativnemu in za tem besednemu izražanju je treba upoštevati tudi 

naslednje vodilo, ki ga je poudaril MT: »Vodilo je, da skrbimo za njihovo varnost, torej jih 

ne silimo in jih ne potiskamo v neke globoke teme, ki bi lahko bile celo ogrožajoče zanje, ker 

takih trenutkov je lahko veliko. Skratka, gremo tako globoko, do kamor oni želijo in oni 

pustijo.« O tem je spregovorila tudi DT, ki je povedala: »Mi sicer spodbujamo, silimo pa ne, 
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ker včasih so tudi take teme o posilstvih, o stvareh, česar človek ne more vedno deliti v 

skupini.« To pomeni, da je vselej treba prisluhniti vsakemu posamezniku posebej, izhajati 

iz njega ter se zavedati, da je za razkrivanje težkih tem včasih treba biti potrpežljiv, ponuditi 

veliko časa in da lahko včasih že to, da posameznik nekaj nariše ali napiše, v tistem trenutku 

zadostuje. 

V povezavi s časom pa je SD1 še posebej v kontekstu samega procesa kreativnega izražanja 

poudarila, da je pomembno ponuditi dovolj časa. Naj uporabim njene besede: 

»Pomembno je, da je ta proces dovolj dolg – ali risanje ali pisanje ali izbira kart – več kot 

10 minut, da se v tistem času poglobi vase.« Toliko oziroma še več časa uporabnikom 

ponudita tudi DT in MT, saj je po navadi znotraj enournega srečanja polovica časa 

namenjena ustvarjanju, kreativnemu doživljanju, druga polovica pa pogovoru. 

 

RV2: Kako strokovnjaki opisujejo učinke uporabe kreativnih medijev v konkretnih 

primerih prakse z osebami z motnjami hranjenja? 

 

UČINKI  
 

Kot se je pokazalo med pogovorom s strokovnjaki, uporaba kreativnih medijev v procesu 

pomoči in podpore (ob dopolnjevanju s pogovorom oziroma verbalno terapijo) prinaša 

mnoge učinke in pozitivne spremembe pri osebah z motnjami hranjenja.  

Najprej bi izpostavila pridobitev vpogleda posameznika vase, v svoje življenje in v motnjo 

hranjenja, kar dobro ponazarja primer, ki ga je navedla DT: »Recimo smo risali drevesa in 

neka punca je narisala tanko češnjico brez koreninic, obdano z žičnato mrežo in gor taka 

drobna krošnjica, to je narisala neka punca z anoreksijo /…/ in si je rekla, saj res, saj imam 

ograjo okrog sebe.« Potem je s pomočjo risbe in ob pogovoru ta uporabnica spoznala, da 

je to ona sama, pa taka drobna, pa taka krhka, pa še v žičko se je dala okrog. Prišlo je torej 

do vpogleda v to, kakšna zares je, ali povedano z besedami DT: »Aha efekt je recimo tukaj 

v tem primeru,« ob čemer je tudi povedala, da s pomočjo kreativnega izražanja dostikrat 

prihaja do takih uvidov.« Do teh lahko še pogosteje pride, če delo poteka v skupini, saj tako 

posameznik dobi tudi odzive drugih članov, sliši njihove izkušnje, stiske in težave, v njih 
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morda prepozna tudi samega sebe. Podobno meni tudi SD1, ki je ob pogovoru o učinkih 

spregovorila, da uporaba kreativnih medijev  na posreden način omogoča globlji stik s 

čustvi in pridobitev globljih uvidov, ker ne gre za linearen način izražanja. Možno je priti v 

stik z enimi deli sebe, do katerih morda ne bi mogli brez uporabe teh medijev. MT je 

izpostavil primer, da pacient včasih reče, da je ta stavek ali pa ta misel ključ v njegovem 

problemu in je zaradi tega glasbo izpostavil. Ali pa, da nekdo reče: »Ta glasba sem pa jaz, 

to je moje življenje, to je moja preteklost, to so moje izkušnje in želim o tem govoriti.« To je 

zanje terapevtsko in na neki način tudi sebe lahko bolje spoznajo. Poleg tega uporaba 

kreativnih medijev pomaga reflektirati posameznikovo življenjsko situacijo, kar lepo 

ponazori SD1, ki o eni uporabnici pove, da je preko pisanja scenarija naredila malo 

refleksije na svoje dogajanje,  je pisala o sebi. Po navajanju strokovnjakov torej lahko 

zaključim, da kreativni mediji predstavljajo pomembno orodje samoraziskovanja in 

samospoznavanja, s pomočjo katerih posameznik pridobi vpogled vase in v svojo motnjo, 

reflektira svoj življenjski položaj ter posledično sebe tudi bolje razume. 

Izpostavljena je bila tudi čustvena dostopnost, do katere pride s kreativnim izražanjem, o 

čemer je spregovoril MT v kontekstu muzikoterapije. Dejal je, da pacienti začnejo 

spoznavati, da ima glasba svojo moč in v skupini začnejo prepoznavati, da lahko s pomočjo 

glasbe čustvujejo, česar prej niso znali. Marsikakšna pacientka reče, da ne more jokati ali 

pa da ne joka že dve leti. Samo pravo glasbo ji dam in začne jokati. Glasba ima torej 

pomemben vpliv na čustvovanje posameznika in na podlagi tega potem oni lažje in hitreje 

spregovorijo o neki temi, pridejo znotraj posamezne terapevtske skupine do nekih 

zaključkov in večkrat kdo pove, da zdaj mu je pa lažje, da zdaj pa je lahko to povedal in da 

če ne bi bilo glasbe, o tem ne bi mogel govoriti ali pa bi to veliko težje povedal. Poleg tega 

lahko navedem še en primer, ko je nekdo ob neki glasbi dejal, da je komaj zdržal, da ga je 

glasba spomnila na očeta, na njegov glas, da je v njem vzbudila neka čustva, kar je potem 

odprlo neko temo in so se o tem pogovarjali. To pomeni, da glasba sproži različna čustva in 

posledično pomaga spregovoriti o neki temi. Ima torej posebno moč v smislu, da pri 

posameznikih vzbuja različne emocije in jih o nečem nagovori. Neka oseba z anoreksijo je 

po poslušanju pesmi začela razlagati na primer o odnosu s partnerjem, s starši. In tako je 
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glasba pri pacientu spodbudila neke proste asociacije, povezane z njegovim življenjem. V 

povezavi s tem, da kreativni mediji, v tem primeru glasba, učinkujejo na posameznika, da 

postane bolj čustveno dostopen, pa uporaba medijev lahko sproži tudi čustveno olajšanje, 

do katerega lahko pride, ko posameznik izrazi svoja neprijetna ali boleča čustva. DT je 

izpostavila primer, kjer je šlo za kreativno pisanje in je zapisano uporabnici prineslo 

čustveno olajšanje. Takole navaja: »Neka punca je imela ljubimca, jaz pa sem ji dala naslov 

za pisanje Rada bi ti povedala. Napisala je, kako se počuti ob tem, da je ona njemu vedno 

na razpolago, on pa njej nikdar, kadar ima čas. To mu je tudi zares poslala in je končala 

ekspresno hitro zdravljenje. Na srečanju skupine smo imeli za temo to, kar je bila srčika 

njenega problema. To nje sicer ni ozdravilo, ampak bil je ključni moment, začetek, da je 

začela delati, ker je poslala človeku pismo in sta se potem razšla in je lahko začela svoje 

življenje na novo.« To pokaže, da s tem, ko posameznik svoja čustva izlije na papir z 

besedami ali pa tudi na kakšen drug način, lahko to zelo blagodejno deluje nanj in mu 

prinese notranje olajšanje in sprostitev negativnih emocij, kar ima pozitiven vpliv na 

celoten proces okrevanja.  

Pomembno učinkovanje kreativnih medijev se kaže tudi v sproščenosti posameznika in 

sproščenosti vzdušja. SD1 je navedla primer uporabnice, kateri so bili kreativni mediji 

pomagali, da se je lahko bolj sprostila, predvsem, ker ni bilo nobenega moram ali 

ocenjevanja. Pripomogli so tudi k temu, da je bilo vzdušje zelo sproščeno in odprto. Prav 

tako je zaznati, še zlasti pri osebah, ki so bolj zadržane, pomemben vpliv na zmanjšanje 

zadržanosti in posledično povečanje aktivnosti. SD1 je navedla primer ene od uporabnic: 

»Že od samega začetka je bila njena značilnost, da je bila zelo zadržana, tiha in skoraj na 

vse kar sem jo vprašala, na primer kaj doživljaš, kaj zdaj čutiš, kako si zdaj, je odvrnila, da 

v redu ali pa nič posebnega. Glede na to, da terapija traja eno uro, si lahko predstavljaš, da 

je bilo zelo težko delati z njo. Zato sem pri njej ugotovila, da je zelo koristno, če uporabljava 

kakšne kreativne medije, ker je bila potem manj zadržana.« Uporaba kreativnih medijev je 

torej lahko še toliko bolj ključna pri zaprtih in zadržanih osebah, ki težje spregovorijo, saj 

jih ti spodbudijo in hkrati tudi sprostijo. Je pa res, da vseh odzivov ni mogoče vedno 

predvideti, pri čemer je MT izpostavil primer, ki kaže, da lahko zaradi sprostitve določenih 
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čustev glasba privede do tega, da se to tudi vidi, na telesni ravni takšen pacient postane 

nemiren ali napet, začne se presedati. Včasih se zgodi, da tudi odidejo iz sobe, ker ne zdržijo 

tega, ob glasbi lahko tudi postanejo jezni, nekateri celo agresivni, eni začnejo jokati, 

različno se odzovejo … Torej tako kot lahko na eni strani uporaba kreativnih medijev vnese 

mir in sproščenost, se lahko zgodi, da uporabnike tudi vznemiri. Ob že izpostavljenem bi v 

povezavi z vnosom sproščenosti izpostavila besede SD1, ki je povedala: »Tudi v odnosu do 

mene se je na tak kreativen način lažje odprla, in to deluje potem na sproščenost na sploh. 

Sedaj midve bistveno lažje komunicirava kot na začetku, tudi če ne uporabljava kreativnih 

tehnik.« Vse to ponazarja vpliv kreativnih medijev na zmanjšanje napetosti in odporov, saj 

z vzpostavitvijo sproščenega ozračja pripomorejo k temu, da se uporabnik odpre v odnosu 

do strokovnjaka in mu lažje zaupa. Napredek v zaupanju je posebej poudarila SD2, ki je o 

uporabnici povedala, da ji je začela verjeti kot svetovalki. 

Še zlasti pri tistih posameznikih, ki so na nekem umetniškem področju zelo nadarjeni, lahko 

uporaba kreativnih medijev ob sočasnem prejemanju pohval privede do večjega zavedanja 

lastne nadarjenosti in svojih močnih plati ter tega, da začnejo bolj ceniti sami sebe kot 

osebo. O neki uporabnici je SD2 povedala, da je sčasoma ugotovila, da je nadarjena za 

določene reči, da je v redu kot oseba, in je v nadaljevanju počasi bolj videla svoj talent, 

sprejela kompliment ... Poleg pridobitve zavedanja svojega talenta je SD1 izpostavila tudi: 

»Uporabnica se je zavedla, kako je v bistvu uživala ob pisanju in da to plat zelo zanemarja. 

V resnici je ta zadržana punca zelo ustvarjalno bitje, ampak tega skoraj nihče ne ve, razen 

mogoče njen fant in jaz, saj je tako zadržana, da to svojo plat zelo skrije. Napredek pri njej 

je pravzaprav že to, da je sploh pripravljena odkrivati in pokazati svojo ustvarjalno plat 

meni na primer, in jaz prepoznam, da je zelo ustvarjalna. Zdaj, ko je tukaj dobila to 

priložnost, se tudi bolje zaveda svoje močne plati, ker jaz recimo ji dam potrditev.« Kot kaže 

izpostavljen primer, torej lahko pri uporabnikih pride do zavedanja o tem, da jim je nekaj 

prijetno početi, pa tudi do tega, da prepoznajo svojo močno plat, kar gotovo vpliva tudi 

širše na samo motnjo, vzpostavitev boljšega odnosa do samega sebe in izboljšanja 

samopodobe. Na ta način namreč prepoznajo, da niso slabi ali nevredni, temveč premorejo 

tudi mnogo dobrega. O tem, da preko zavedanja svojih dobrih plati posledično prihaja do 
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izboljšanja samopodobe in spremembe v načinu razmišljanja o sebi, je spregovorila SD2: 

»Na začetku so bile njene misli bolj v smislu, da je nepomembna, brez veze, da je nihče ne 

mara, da bi bila srečnejša,  če bi umrla … Sčasoma pa je ugotovila, da je nadarjena za 

določene reči, da je prijetna kot oseba, da je marsikaj dobrega na njej, da jo ima celo kdo 

rad, da je tudi meni mar zanjo.« Izboljšanje odnosa do samega sebe in zavedanje svojih 

kvalitet pa ima vpliv tudi širše na celotno življenje posameznika in se kaže tudi na področju 

vzpostavljanja odnosov z drugimi. SD1 je navedla sledeči primer: »Jaz pri njej zaznam 

premike že v tem, da se je pripravljena izražat in tudi povedat, kadar v privatni sferi kaj 

naredi na to temo. Izražanje v procesu ji je odprlo izražanje širše v socialnih stikih z drugimi 

in ji je na ta način pomagalo.« Podobno je zaznala tudi SD2, ki je v okviru izpostavljenega 

primera povedala o uporabnici: »Več je zdržala očesnega stika, začela je koga klicati, ne 

samo objokovati, da je sama.« Vse to kaže na to, da pri uporabnikih z vzpostavitvijo 

dobrega odnosa s strokovnjakom in ponovno pridobitvijo vere vase prihaja do izboljšanja 

njihovega splošnega socialnega funkcioniranja. 

Navedla bi tudi konkreten primer, ki ga je izpostavila DT in kaže del prehojene poti v smeri 

zmanjšanja perfekcionizma in pridobitve zaupanja vase: »Bila je neka punca z anoreksijo, 

ki si je vedno pripravila glasbo in je bilo vedno popolno gibanje in je bilo vse pripravljeno, 

vsak korak je bil pripravljen. Potem smo jo spodbudili, da je še nekomu drugemu prepustila 

in je prepustila sopacientki. Dala ji je neko takšno živahno glasbo, ne klasične, in je šla 

popolnoma iz svojih okvirjev, ni šla po korakih, ampak si je pustila in je bila presenečena, 

zadovoljna in srečna. Ni vedela, da se zmore na tak način prepustiti glasbi. Ker običajno je 

pri anoreksiji zelo prisoten perfekcionizem, ki je zelo dobro razvit, tukaj pa ona ni imela 

kontrole v rokah in to je bilo zanjo nekaj novega.« Vse to pa je potem vplivalo na to, da je 

posledično tudi pridobila zaupanje vase, samozavest, zelo je bila presenečena nad tem, 

sicer je bila potem malo utrujena, ampak nič ne de, je bilo to zanjo nekakšno prebujenje. 

To je eden od primerov, s katerim se lepo pokaže, kako lahko uporaba nekega kreativnega 

medija sproži spremembo, do katere samo s pogovorom ne bi prišlo ali pa bi to vzelo veliko 

več časa. Gre namreč za konkretno doživetje in preko tega pridobitev novih, drugačnih 

izkušenj.  
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V okviru likovnosti je bilo kot pomembno izpostavljeno to, da pri posamezniku lahko pride 

do spremembe v načinu likovnega izražanja, predvsem pri uporabi barv. DT je izpostavila 

konkreten primer, ko je oseba napredovala nekako iz črnine do tega, da si je dovolila vnesti 

tudi rumeno in oranžno barvo ter tako tudi sama pri sebi videla, da se je takrat dejansko 

začelo njeno stanje spreminjati, da je počutje postalo boljše. Izpostaviti pa moram tudi to, 

da različni strokovnjaki pripisujejo različne pomene oziroma dajejo različne poudarke pri 

uporabi kreativnih medijev, pri čemer SD1 na primer nikoli ne daje pozornosti risbam kot 

takim, v smislu da bi opazovala spremembe v risbah skozi proces, temveč je njen fokus 

zgolj na procesu kot takem, mediji pa so ji znotraj tega v veliko pomoč. Zato o morebitnih 

spremembah, na primer pri uporabi barv, ni mogla spregovoriti. Je pa to, sicer precej 

neizrazito, opazila SD2, ki je povedala, da so bile barve bolj pozitivne, vendar ne dosti. Ob 

tem menim, da sprememba barv ne predstavlja nujno dokaza napredka posameznika v 

procesu okrevanja, saj se je treba zavedati, da ima morda nekdo popolnoma svoj stil risanja 

in mu je morda všeč, če riše na primer samo s svinčnikom ali samo s točno določenimi 

barvami in podobno, zato je treba, preden nekaj sklepamo, to vedno preveriti. 

Posebej bi izpostavila tudi gibalno-izrazno terapijo, katere del predstavlja gibanje 

posameznika, ki se ga snema in posnetek nato tudi ogleda. DT je navedla: »Ti 

videoposnetki, na katerih lahko opazujejo, kako so se gibali in sploh sebe, so zelo pomembni 

in koristni pri tem, da pride do večjega zavedanja telesa ter neke bolj realne zaznave 

svojega telesa. Ampak prek celotne gibalno-izrazne terapije, se pravi vaj s palico, 

sproščanjem in potem zadnjim delom, je zelo pomembno, da se usmerja pozornost na 

posameznikovo telo, kar privede do večjega zavedanja svojega telesa in potem lahko tudi 

do boljšega odnosa do telesa.« Zapisano ponazarja, da je gibanje zelo pomembno pri 

vzpostavitvi boljšega in bolj pristnega odnosa do sebe. Predvsem pa je pomembno pri 

realnejšem zaznavanju samega sebe, kar še dodatno ponazorijo naslednje besede: »Pride 

do uvida o tem, kako suha pravzaprav je, ali pa tudi do tega, da vidi, da v bistvu sploh ni 

debela.« To je zelo dober način dela, saj tako uporabnik sebe vidi iz perspektive zunanjega 

opazovalca in se posledično lahko bolje zave, kakšen je v resnici, kar lahko privede do boljše 

telesne samopodobe. 
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Se mi pa ob koncu pisanja o učinkih, do katerih pride ob uporabi kreativnih medijev, zdi 

pomembno izpostaviti besede MT, ki je poudaril, da je učinke zelo težko definirati, saj je 

vse povezano in vse vpliva na to, da oni postanejo odločnejši, spremenijo svoje vedenje. 

Podobno je povedala tudi SD1, ki je dejala, da pozitivne spremembe, do katerih pride pri 

uporabnikih, vidi kot prepletanje več dejavnikov, ni ločeno, ter da so kreativni mediji 

pomemben del terapevtskega procesa pri delu s temi osebami. To kaže na neločljivo 

vključenost kreativnih medijev v sam proces pomoči. Gre namreč za povezovanje 

besednega in kreativnega izražanja, ki ob součinkovanju privedeta do izboljšanja 

posameznikovega življenja. 

 

RV3: Katere prednosti in previdnosti uporabe kreativnih medijev strokovnjaki izpostavijo 

v procesu pomoči osebam z motnjami hranjenja? 

 

PREDNOSTI 
 

Med pogovorom s strokovnjaki, ki v okviru pomoči osebam z motnjami hranjenja 

uporabljajo kreativne medije, sem prišla do ugotovitev o mnogih prednostih oziroma 

pozitivnih lastnostih le-teh v procesu pomoči in podpore.  

 

Aktivna participacija uporabnikov 

Zelo pomembno je izpostaviti aktivno participacijo uporabnikov, ki jo uporaba kreativnih 

medijev sama po sebi omogoči in tudi spodbudi. Gre namreč za konkretne aktivnosti, poleg 

tega pa določena aktivnost lahko predstavlja osnovo za pogovor, v katerem je uporabnik 

spet aktiven. Ima namreč nekaj konkretnega in oprijemljivega, o čemer lahko govori. SD2 

je povedala, da so kreativni mediji tisto, s pomočjo česar je tudi uporabnica sama imela 

aktivno vlogo in možnost, da je lahko sodelovala, pa se ob tem ni počutila napadeno z 

vprašanji ter da je bila hkrati aktivna. Treba pa se je zavedati, še zlasti ko gre za delo v 

skupini, da se participacija uporabnikov, predvsem v smislu pogovora po sami aktivnosti in 

med vključenostjo v proces pomoči, lahko precej spreminja. MT je dejal: »Na primer nekdo 

polovico časa samo posluša in premleva v sebi, potem pa nekaj časa veliko sodeluje, zelo 
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se spreminja participacija znotraj vključenosti v skupino. Tudi zaradi teme, saj se velikokrat 

zgodi, da neka glasba ponuja temo in tisti posameznik govori o eni temi, o kateri drugi pa 

nikoli ni imel nobene izkušnje.« Kljub temu se vsi intervjuvani strinjajo, da kreativni mediji 

spodbujajo aktivnost posameznikov. Konkretni primeri njihove aktivnosti so: »Načeloma 

naj bi vsakič en pacient vodil sproščanje; prinesejo neki posnetek, pesem, ki jo poslušamo. 

Pripravijo jo na lastno pobudo; napiše, prepiše, doda, pošlje; riševa v skladu s tem, kar 

doživljava, to prelijeva v risbo. Ni pomembna risba kot risba, ampak njeno doživljanje, ona 

pač  riše, lahko kar koli, in zraven se zaveda, kako se počuti, če se kakšna stvar izkristalizira, 

če se formira kakšna figura, kakšna tema …« Gre torej za neke povsem konkretne 

aktivnosti, ki lahko v veliki meri spodbudijo ali povečajo tudi njihovo pripravljenost na 

odpiranje določene teme in aktivno sodelovanje v pogovoru.  

 

Vzpostavitev komunikacije 

Na podlagi že zgoraj zapisanega lahko rečem, da kreativni mediji predstavljajo vmesni 

medij in so, kot pravi DT, v pomoč pri vzpostavitvi komunikacije, da se lažje razvije pogovor. 

O tem se strinja tudi SD1, ki enako pravi, da mediji zelo pomagajo pri tem, da se razvije nek 

pogovor, da se odprejo neke teme, kar pomeni, da predstavljajo pomembno dopolnilo 

verbalni terapiji oziroma svetovanju. MT v okviru muzikoterapije navaja, da posameznik 

pove: »Glasbo sem izbral zaradi tega in tega razloga. Na primer reče, da je skladba 

pripovedovala o nekem odnosu in jaz bi zdaj želel izpostaviti takšen odnos.« Tudi SD2, ki 

ima proces pomoči z uporabo kreativnih medijev zastavljen tako, da gredo uporabniki skozi 

sam kreativen proces doma, navaja: »Sva potem vedno na naslednjem srečanju pogledali 

(risbo) in temu namenili čas ter se pogovarjali. Včasih je lažje potem o sebi spregovoriti 

preko enega medija, sploh pri individualnih svetovanjih, no, v skupini pa tudi. Tako da vidim 

to kot dopolnilo pri svetovanju, ki se je pri osebah z motnjami hranjenja izkazalo kot 

pomembno.« Vse izpostavljeno lepo pokaže, da kreativni izraz posameznika predstavlja 

osnovo, na kateri potem temelji pogovor oziroma predstavlja neke vrste spodbudo za 

začetek pogovora in je hkrati dopolnilo le-temu.  
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Posreden in neverbalen način izražanja 

Kreativni mediji predstavljajo posreden način izražanja, saj, kot pravi DT, posameznik lahko 

izrazi iz sebe jezo, lahko tudi sovraštvo na tak način, saj je varneje, da napišeš, kot pa da 

namesto tega eksplodiraš na ljudi. Prav tako se določena tema, vsebina ali izkušnja lažje 

ali prej izrazi preko ustvarjanja, kot pa da bi moral to povedati. Mnogi se namreč na takšen 

kreativen način najlaže izražajo, jim je veliko lažje, nekateri od osnovne šole naprej niso 

risali, nato pa pridejo na likovno terapijo, kjer se jim ponovno odpre ta svet, da lahko 

ustvarjajo in se v bistvu vrnejo nazaj. Po besedah SD1 je mogoče na posreden način priti v 

stik z enimi deli sebe, do katerih morda ne bi mogli brez uporabe teh medijev. O eni 

uporabnici je izpostavila: »V njenem primeru, ker je taka bolj zadržana pa to sploh drži, saj 

če bi ostali samo na ravni besed ne bi prišli daleč in bi bile nenehne blokade v terapevtskem 

procesu.« To kaže na to, da kreativni mediji ponujajo drugačen, posreden, neverbalen in 

bolj kreativen kanal za izražanje, kar je za mnoge veliko lažje, kot pa da bi morali takoj 

spregovoriti. V procesu ustvarjanja se namreč lahko poglobijo v svoje misli, poglobijo v stik 

s samim seboj in imajo čas zase. To lahko pripomore k temu, da kasneje lažje spregovorijo 

o svojem doživljanju in izkušnjah, kar je posebej izpostavila SD2: »Risanje vidim kot 

pripomoček za vzpostavitev stika s samim seboj.« Izpostavila je tudi, da je tak način 

izražanja nekako tudi nadomestilo za besede.  Vse zapisano ponazarja, da kreativni mediji 

s svojo široko paleto možnosti ponujajo drugačen način izražanja, ki je posreden in 

neverbalen. To je še toliko bolj pomembno v začetnem obdobju, ko je pogosto prisotne 

več zadržanosti, prav tako pa tudi kasneje, saj je marsikaj lažje izraziti na takšen  način, kot 

pa da bi morali to ubesediti. 

 

Oblika samopomoči 

Kreativni mediji lahko igrajo pomembno vlogo tudi izven samega procesa pomoči, saj jih 

lahko posamezniki prenesejo v svoje življenje in na ta način, po navajanju DT, oseba z 

anoreksijo na primer lahko preusmeri svoje težave v pisanje namesto v tek: »Pri anoreksiji 

je pogosto prisotna hiperaktivnost in potem si lahko reče, da bo rajši napisala dnevnik, kot 

pa da gre teč. Ta stop tehnika bi bila tudi v primeru, da ne naredi 334 trebušnjakov, ampak 
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raje nariše sončnice.« Pri bulimiji pa recimo, da preusmeri misel z bruhanja na to, da raje 

napiše nekaj na kos papirja, in dosti punc to uporablja. DT temu pravi stop tehnika. Če 

uporabnik spozna način izražanja, ki mu je blizu, do česar lahko pride med vključenostjo v 

proces pomoči, lahko to kasneje uporablja sam zase, doma, kot obliko samopomoči. To je 

izredno pomemben varovalni dejavnik, ki lahko olajša spoprijemanje s težkimi 

vsakodnevnimi preizkušnjami, s katerimi se posameznik srečuje. To poudarja tudi MT, ki 

pravi: »Velikokrat me vprašajo, katera je terapevtska glasba ali kaj pa naj poslušam. Za 

vsakega človeka je to druga glasba, ampak mora jo najti sam ali pa s pomočjo 

muzikoterapije poišče tisto glasbeno zvrst, ki mu odgovarja.« 

 

Neogrožajoč pristop v procesu pomoči 

V povezavi s tem, da kreativni mediji predstavljajo posreden način za izražanje 

posameznika, lahko izpostavim tudi, da predstavljajo neogrožajoč pristop. SD2 vidi risanje 

kot pripomoček za iskanje stika s samim seboj: »Ker če si bolj introvertiran, te lahko 

vznemirijo vprašanja o tem, kako se počutiš ali kako je bilo. Včasih ne želiš govoriti o sebi, 

pa je potem tak način izražanja kot neko nadomestilo za besede.« Ni namreč potrebno, da 

proces pomoči poteka le besedno, s pogovorom, poteka namreč lahko tudi s pomočjo 

različnih aktivnosti, ki zmanjšajo občutek usmerjenosti neposredno na posameznika in 

njegove težave. Posledično tudi vprašanja niso tako neposredna, ampak se lahko v veliki 

meri nanašajo na primer na neko drugo osebo, na neki predmet ali kraj, preko česar 

posameznik postopoma lahko prihaja v stik s samim seboj. Ob tem, ko govori o nekom 

drugem, lahko pravzaprav govori o samem sebi. Dober primer je izpostavila SD1: »Rekla 

sem ji, naj bo zdaj ta pastir, naj govori v prvi osebi, sama pa jo bom kaj vprašala, kar me bo 

zanimalo. /…/ Nino sem nato spodbudila, da postane spet ona in mi pove kaj več o tem, 

kako se počuti zdaj. Povedala je, da je v popolnoma drugačnem doživljanju kot ta pastir …« 

Izpostavljeni primer dobro ponazarja, kako sta najprej usmerili pozornost na pastirja in se 

je uporabnica vživela vanj, šele čez nekaj časa pa sta obrnili fokus in pogovor preusmerili 

nanjo ter na njeno doživljanje, s pomočjo česar je uporabnica prišla tudi do nekih uvidov 

vase. 
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Otipljiv dokaz napredka 

Uporaba kreativnih medijev ima znotraj raziskanega, še zlasti v kontekstu likovnosti in 

kreativnega pisanja, pomembno vlogo tudi v tem smislu, da se ustvarjeno v procesu 

pomoči lahko shrani. DT navaja: »Nekateri so tukaj šest mesecev, spet drugi tudi po devet. 

Med procesom opaziš, da začnejo vnašati barve, in na koncu – mi vse te slike namreč 

zbiramo – dam vsakemu pacientu to zbirko slik in sam vidi, kako je napredoval.« Ustvarjeno 

torej predstavlja dokaz morebitnega napredka, do katerega je prišlo skozi proces pomoči 

in je pomembno tudi v tem smislu, da lahko služi kot vir inspiracije in posamezniku vliva 

upanje, saj vidi, da je zmogel, da je okreval. To lahko predstavlja tudi opomin in skriti vir 

moči, ki kasneje v življenju vrača spomine na uspešno okrevanje. Čeprav je bila 

izpostavljena prednost omenjena le v kontekstu likovnega ustvarjanja in kreativnega 

pisanja, menim, da to lahko velja tudi za druga področja kreativnega izražanja: pri gibalno-

izrazni terapiji na primer kot trajen dokaz ostanejo videoposnetki gibanja, ki si jih je 

mogoče ponovno ogledati in raziskovati morebitne spremembe. 

 
PREVIDNOSTI 
 

DT, MT in SD2 so kot pomembno značilnost oziroma vrednost kreativnih medijev, kot je 

bilo že zapisano, izpostavili, da prestavljajo pomemben pripomoček, ki lahko pomaga že na 

začetku procesa pomoči pri vzpostavitvi odnosa in komunikacije med uporabnikom in 

strokovnjakom oziroma v primeru dela v skupini tudi med preostalimi člani skupine. Za 

razliko od njih SD1 le-teh ne uporablja takoj na začetku procesa pomoči. Izpostavila je, da 

uporabo kreativnih medijev vidi kot zelo osebno stvar, in prav zato meni, da je potrebno 

biti previden, da je pred uporabo kreativnih medijev že vzpostavljen varen odnos. Po 

njenem mnenju bi torej lahko prehitra uporaba kreativnih medijev, brez predhodne 

vzpostavitve dobrega odnosa in zaupanja, le povečala odpor ter nezaupanje in bi zmanjšala 

pripravljenost posameznika, da bi sodeloval v procesu pomoči.  

SD1 v okviru svojega pristopa oziroma nudenja pomoči kot previdnost izpostavi tudi to, da 

se prisluhne vsaki osebi posebej in da se upošteva osebo in njeno pripravljenost sodelovati. 
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Pove namreč, da je treba resno vzeti osebo, saj imajo lahko nekateri blokade glede risanja 

ali pisanja. Čeprav je udeležba vseh uporabnikov v obstoječe skupine znotraj programske 

oblike pomoči, kjer je zaposlen MT, obvezna, je kljub temu povedal: »Nemalokrat se zgodi, 

da imamo  pacienta, včasih celo dva ali tri, ki noče peti in za to tudi navede razloge in kaj 

se je zgodilo, ampak to je pa spet lahko za neko psihoterapevtsko obravnavo na 

muzikoterapiji in je treba tudi to razumeti in se o tem pogovoriti.« Vse to kaže, da je treba 

biti vedno previden in občutljiv ter se približati osebi tam, kjer v tistem trenutku je, ter 

poskušati razumeti, zakaj se odziva na določen način.   

V povezavi z likovnim izražanjem je DT izpostavila, da se včasih zgodi, da kaj  narišejo, 

potem pa strgajo in vržejo v smeti, pa narišejo še enkrat, pri čemer je treba biti previden, 

da se uničenega izdelka ne spregleda, kot da se ni zgodilo nič, temveč da se pogleda tudi 

to ter da posameznik sam pove, kaj je tam narisal, kaj ga je zmotilo, kaj ga je ujezilo. V 

takšnih trenutkih in pri takšnih izdelkih se namreč lahko skrivajo pomembne informacije in 

vsebine, ki so za posameznika sicer težke, a se mora soočiti z njimi in jih predelati.  

Gibanje, izražanje s telesom, z istim telesom, do katerega imajo osebe z motnjami 

hranjenja pogosto negativen odnos, ima zanje lahko pomembno vrednost in pripomore k 

vzpostavitvi boljšega odnosa do sebe in svojega telesa. Kljub temu je na tem mestu treba 

biti še posebej previden pri osebah z anoreksijo, saj, kot pravi DT, ko je indeks telesne mase 

prenizek, punce lahko gredo z nami v skupino, ne smejo pa se še gibati, saj bi lahko to še 

bolj ogrozilo njihovo trenutno kritično stanje in situacijo le poslabšalo.  

Predvsem v okviru skupinskega dela, kjer je uporabnikov več in zato posledično manj časa 

za vsakega izmed njih, je DT navedla previdnost glede odpiranja težkih tem, naj se jim 

posveti dovolj časa in naj se posameznika ne pusti z »odprto rano«, temveč naj se pazi, da 

se stvari zaključijo, da se delo v skupini ne konča ravno tedaj, ko se odpre neka težka tema. 

S tem je povezano tudi to, da se vsakemu posamezniku vedno nameni dovolj časa in da se 

ne nadaljuje takoj z eno veselo pesmico, če je govorila o takih težkih temah. Vsaka tema, 

ne glede na to, ali je temo posameznik izpostavil sam ali pa je nekomu prisluhnil, vzbudi v 

njem neke emocionalne odzive, zato je pomembno, da so prehodi počasni, da se ne hiti, 

ampak da se vedno izhaja iz situacije in dogajanja, ki ju zaznavamo v tistem trenutku. 
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Še ena stvar, ki je pomembna in na katero je treba paziti, je izbira besed v tem smislu, da 

ko se odzovemo na določen kreativni izraz, ne izrazimo le kritike, če želimo, da v prihodnje 

posameznik nekaj spremeni, temveč predlog združimo s pohvalo, z nečim, kar je bilo 

dobro. Osebe z motnjami hranjenja so že tako zelo občutljive in se pogosto vrednotijo v 

negativni luči, zato je večja previdnost še toliko bolj pomembna. SD1 je izpostavila, da je 

pomembno, da posameznika vedno spodbudimo nežno in spoštljivo in smo pri tem pozorni 

na odzive drugih članov, kadar gre za delo v skupini. DT je navedla sledeči primer: »Imeli 

smo primer, ko je neka starejša pacientka rekla mlajši, da se mora gibati, da mora imeti 

popravni izpit, ker je zadnjič samo sedela in ni ničesar pokazala. Nato sta  dve punci prišli 

do mene in bili zaprepadeni, češ da nista vedeli, da je to narobe, da sta izrazili svoje 

občutke. Takrat sem na srečanju skupine rekla, da je kakršno koli gibanje v redu. Lahko se 

tudi pokrijejo z odejo, sicer jih k temu ne spodbujamo, ampak recimo prideš v sredino kroga 

prvič, ves travmatiziran, in se samo usedeš. Že to je lahko velik korak za nekoga, ki si ne 

upa nič reči.« To pokaže, kako lahko besede hitro prizadenejo in kako je se je treba kot 

strokovnjak na to čim hitreje odzvati in povedati, da je vsak izraz v redu in da je posameznik 

izrazil, kar je v tistem trenutku lahko izrazil. 

Pri kreativnem pisanju je DT izpostavila, da se včasih lahko zgodi, da zapisi vsebujejo 

grožnje in je zato treba biti previden pri tem, da kot strokovnjak vedno vse prebereš, saj 

včasih nekdo noče prebrati vsega, kar je napisal, včasih tudi reče, da danes ne želi brati. 

Poleg tega je treba biti previden tudi pri tem, da se morebitne zapisane ali prebrane 

grožnje vedno preveri, da se pogovori s posameznikom. Slednje ponazarja naslednji 

primer: »Imeli smo punco, ki je bila strašno jezna na svoje sošolce iz osnovne šole, ker so jo 

zafrkavali, ker so se ji posmehovali, da je debela, in ker so jo zaničevali. Nato je napisala, 

da si želi, da bi bili vsi mrtvi in da bi zgoreli in je bilo prav srhljivo. Glede tega smo se potem  

pogovorili tudi v timu, še zlasti s psihologom. Na koncu je bila punca v bistvu olajšana in je 

povedala, da se že deset let ni tako dobro počutila, ker je dala vse to sovraštvo, to jezo, ves 

ta gnev iz sebe na plan ter da v resnici ne bi nikomur nič naredila, da je varno, ampak 

dejansko potem vedno vse preveriš. Ne moreš kar dopustiti neke napol grožnje. Ampak je 

bilo v redu, je bilo terapevtsko, da je to napisala.« So pa različne grožnje lahko prepoznane 
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na primer tudi v risbi ali morda pri izbiri določene skladbe, zato so previdnost, pozornost 

in občutljivost s strani strokovnjaka potrebne vedno, ne glede na vrsto uporabljenega 

kreativnega medija.  

DT in MT sta izpostavila tudi previdnost v smislu pripravljenosti na vse odzive. MT je 

povedala: »Zagotovo glasba vpliva različno na posameznika, a ne vsaka pesem in tudi ne 

moremo vedno vedeti, kaj bo katera pesem sprožila.« DT pa je navedla naslednji primer: 

»Trenutno imamo neko punco brez mamice in mi je vedno težko, ko imamo temo 

starševstva ali pa družine ali kar koli s tem v povezavi. Težko mi je in sem v precepu, ali bi 

dala temo ali ne, da je ne bi vznemirila, ampak si rečem, da mora itak to predelati, da je že 

vso življenje brez mamice in da se mora s tem začeti spopadat. Svet namreč ni prijazen, 

vsake toliko jo lahko kdo povpraša o tem, kje ima mamico. Nima smisla, da bi se mi zdaj 

temu izogibali, mi je pa vseeno težko. /…/ Ni nekih posebnih previdnosti, mogoče 

predvsem, da si ti pripravljen na vse odzive. Nekoč smo imeli temo o  neprijetnem spomin 

iz otroštva. Nekdo je imel zelo agresiven izpad, da on si želi vse pozabiti iz otroštva in je 

tako neprijetno za druge kot tudi zanj, ampak to je lahko povsod.« Ob tem je pomembno 

zavedanje, da smo si ljudje različni in da nihče ni enak drugemu. Tudi pri osebah z motnjami 

hranjenja ni nič drugače in zato tudi ni mogoče vnaprej natančno predvideti, kakšne odzive 

bo uporaba določenega medija in določene teme pri uporabniku sprožila. 

Kljub vsem izpostavljenim previdnostim, ki jih je treba upoštevati, lahko vidimo, da 

intervjuvani pri izbrani ciljni skupini ne izpostavljajo previdnosti neposredno v povezavi z 

določenim kreativnim medijem, na kar je pri nekaterih drugih ciljnih skupinah treba bolj 

paziti. MT je namreč povedal, da na EMH niti ni previdnosti pri uporabi oziroma izbiri 

glasbe, v nadaljevanju pa je dodal: »Na srečo nimamo takih usmeritev ali prepovedi, da ne 

bi smeli poslušati določene skupine, določenega izvajalca ali pa določene skladbe zato, ker 

bi to povzročilo, da bo šla pacientka ali se prenajest in potem bruhat ali pa da bo ena začela 

zaradi tega stradati in bo to povzročilo anoreksijo.«  DT je dodala, da pri likovni terapiji ni 

posebnih previdnosti v smislu, da ne bi smeli uporabljati kakšnih določenih materialov ali 

pripomočkov, podobno je izpostavila tudi SD2, ki je dejala, da nikoli ni zaznala posebnih 

previdnosti glede uporabe medijev. Bolj kot neposredno v povezavi s kreativnimi mediji so 
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intervjuvani navajali previdnosti v povezavi z odzivi in ravnanjem strokovnjaka pri njihovi 

uporabi. 
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4 INTERPRETACIJA IN SKLEPNE UGOTOVITVE  
 

V nadaljevanju pomembna spoznanja, pridobljena v raziskavi, integriram in strnjeno po 

alinejah povzamem pomembne ugotovitve, do katerih sem prišla med raziskovanjem, v 

analizi odgovorov na raziskovalna vprašanja.  

Na podlagi pogovorov s sogovorniki se je pokazalo, da na izbor posameznega kreativnega 

medija vplivajo različni dejavniki: struktura programa pomoči, osebna preferenca 

strokovnjaka ali osebna preferenca uporabnika. Med prebiranjem literature nisem 

zasledila podatkov o tem, kaj vpliva na izbor posameznega kreativnega medija pri izbrani 

ciljni skupini. Kljub temu v povezavi z omenjenim Degges-White in Davis (2011) poudarjata 

pomen spodbujanja uporabnikov h kreativnemu izražanju in znotraj tega izpostavljata 

pomen ponudbe različnih kreativnih aktivnosti in različnih medijev. Pravita, da s povabilom 

k izbiri različnih kreativnih medijev strokovnjaki pripravijo oder za raziskovanje 

uporabnikov. To se sklada s spoznanji, pridobljenimi skozi pogovore, saj vsi sogovorniki 

poudarjajo, da ima uporabnik možnost izbire posameznega kreativnega medija oziroma v 

primeru, kadar je medij določen vnaprej, možnost izbire načina izražanja znotraj tega. 

Sogovorniki so med pogovorom posredovali mnoga vodila, ki so pomembna v procesu 

pomoči z uporabo kreativnih medijev. Zelo pomembno med njimi je vodilo, ki strokovnjaka 

usmerja k poudarjanju pomena kreativnega procesa in ne estetske vrednosti končnega 

rezultata, kar pomeni, da kreativne medije lahko uporablja vsakdo. Slednje se sklada z 

navajanjem Liebmanna (2005), ki po besedah enega od umetnostnih terapevtov pove, da 

za uporabo kreativnih medijev nista potrebni ne posebna sposobnost in tudi ne posebna 

nezmožnost. Naslednje vodilo, posredovano s strani strokovnjakov, je, da je treba 

uporabnike veliko spodbujati, tako h kreativnemu izražanju kot tudi kasneje k verbalizaciji 

izraženega. Je pa bila ob tem izpostavljena občutljivost strokovnjaka, pri čemer je ključno, 

da se uporabnika, če tega ne želi, ne sili h kreativnemu izražanju. Pomen izhajanja iz 

posameznikove pripravljenosti za uporabo kreativnih medijev poudarja Kariž (2008), ki v 

kontekstu likovnega izražanja piše, da je pomembno, da strokovnjak spodbuja uporabnika 

h kreativnemu izražanju, ampak da sočasno upošteva omejitve, ki se pojavijo zaradi 

posameznikove bolezni ter ga k aktivnosti ne sili. Poleg zapisanega so temeljna vodila tudi: 
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bodi prisoten, zaupaj procesu, pohvali, opazi majhne spremembe, bodi občutljiv za 

potrebe uporabnika, ponudi dovolj časa in ne interpretiraj. Predvsem slednje kot ključno 

poudarja Malchiodi (2007), ki piše, da je pomembno interpretacijo izraženega prepustiti 

uporabniku in ne interpretirati namesto njega. Iz tega lahko izpeljem, da le interpretacija 

uporabnika samega omogoči ozavestenje nezavednih, notranjih procesov, do česar pride, 

ko posameznik sam z ubeseditvijo posreduje lastno razumevanje izraženega. 

Pokazalo se je, da uporaba kreativnih medijev v procesu pomoči osebam z motnjami 

hranjenja prinaša mnoge pozitivne učinke. Med njimi so sledeči: pridobitev vpogleda vase, 

čustvena dostopnost in čustveno olajšanje, sproščenost, boljši odnos do sebe in svojega 

telesa, zmanjšanje perfekcionizma, boljša samopodoba in boljše samovrednotenje. Od 

pridobljenih ugotovitev je v obstoječi literaturi največkrat zaslediti spoznanje o pridobitvi 

uvida oziroma o boljšem vpogledu posameznika vase. Slednje izpostavlja M. Vogelnik 

(2003a), ki piše, da je kreativno izražanje tisto, ki pomaga posamezniku, da opredmeti in 

pozunanji svoje probleme in nerazrešena čustva, se na ta način loči od njih in pride do 

novih uvidov. To pomeni, da so kreativni mediji v pomoč pri eksternalizaciji prej 

neizrekljivega, kar se sklada tudi z navajanjem avtorice Rubin (2010), ki ugotavlja, da so 

kreativni mediji osebam v pomoč, da pridejo v stik s predstavami, ki se skrivajo za 

simptomi, saj se potlačeno v metaforah izrazi lažje kot z besedami.   

Prišla sem do spoznanja, da obstajajo mnoge prednosti uporabe kreativnih medijev. 

Ugotovitve se v veliki meri skladajo s tistimi, ki jih v literaturi navajajo različni avtorji. Kot 

eno od pomembnih prednosti so sogovorniki izpostavili aktivno participacijo uporabnikov, 

kar se sklada z ugotovitvijo Liebmanna (2005), ki prav tako pravi, da ti omogočajo aktivno 

participacijo, kar je v pomoč pri aktivaciji pasivnega uporabnika. Naslednji ugotovljeni 

prednosti sta, da kreativni mediji predstavljajo neogrožujoč pristop v procesu pomoči in 

način za vzpostavitev komunikacije, kar po navajanju sogovornikov pomeni, da ustvarjeno 

med kreativnim procesom predstavlja izhodišče za pogovor, ki je usmerjen v 

prepoznavanje problema in iskanje novih rešitev. To je skladno z ugotovitvami C. A. 

Malchiodi (2007), ki pove, da kreativno mišljenje spodbuja samoizražanje, 

eksperimentiranje in poznejšo verbalizacijo izraženega. Poleg že zapisanega je prednost 
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uporabe kreativnih medijev tudi, da gre za posreden in neverbalen način izražanja, kar kot 

specifičnost izpostavi Fifolt (2006), ki vidi uporabo kreativnih medijev kot možnost terapije 

za tiste populacije, kjer verbalna terapija ni mogoča ali je mogoča le v omejenem obsegu. 

Pomembna ugotovljena prednost je tudi ta, da kreativni mediji lahko predstavljajo obliko 

samopomoči, kar poudarja Hinz (2006), ki pove, da uporabniki lahko kreativne medije 

uporabljajo tudi v prihodnosti z namenom pomiritve in kot pomoč pri reševanju 

problemov. Kot zadnje, pridobljene ugotovitve kažejo, da ustvarjeno v kreativnem procesu 

posamezniku predstavlja otipljiv dokaz napredka, kar se povezuje z ugotovitvijo Liebmanna 

(2005), ki piše, da je ustvarjeno mogoče raziskovati tudi kasneje in na ta način dobiti 

vpogled v sam proces pomoči in morebiten napredek.   

Na podlagi izkušenj intervjuvanih pri uporabi kreativnih medijev ni zaznati veliko 

previdnosti, se pa te večinoma nanašajo na odzive strokovnjakov, za katere je pomembno, 

da upoštevajo uporabnikovo pripravljenost na sodelovanje, da izhajajo iz vsakega 

posameznika posebej, da poskrbijo, da se odprte, težke teme vedno zaključijo, da so 

pozorni pri izbiri besed in izražanju kritik ter da so vedno pripravljeni na različne odzive 

uporabnikov. Za razliko od prednosti in pozitivnih učinkov uporabe kreativnih medijev je o 

previdnostih oziroma morebitnih dejavnikih tveganja v literaturi zapisanega malo. Ena od 

avtoric, ki o tem spregovori, je C. A. Malchiodi (2007), ki za razliko od v nalogi pridobljenih 

ugotovitev poudari predvsem tveganje glede nagnjenosti strokovnjakov k interpretaciji 

ustvarjenega in morebitno preveč rutinsko uporabo kreativnih medijev. 
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Sklepne ugotovitve: 

 na odločitev za izbor posameznega kreativnega medija vplivajo različni dejavniki: 

struktura programa, osebna preferenca strokovnjaka ali osebna preferenca 

uporabnika; 

 uporaba kreativnih medijev je splošno in široko uporabna za vsakogar, saj se koristi 

kažejo tudi pri tistih, ki nimajo posebnega umetniškega znanja; 

 pomembno je, da je strokovnjak pri uporabi kreativnih medijev občutljiv in odprt 

za interpretacije in pomene uporabnika ter ne razlaga namesto njega; 

 uporaba kreativnih medijev prinaša osebam z motnjami hranjenja mnoge pozitivne 

učinke, pri čemer se je treba zavedati, da gre v procesu pomoči za součinkovanje 

uporabe kreativnih medijev in verbalne terapije, saj je oboje med seboj neločljivo 

povezano; 

 z uporabo kreativnih medijev je osebam z motnjami hranjenja omogočeno 

izražanje samega sebe na nov in drugačen način; 

 z uporabo kreativnih medijev osebe z motnjami hranjenja usmerijo pozornost 

nase, na svoje telo in svojo notranjost ter se posledično soočijo s svojimi stiskami; 

 uporaba kreativnih medijev pomaga osebam z motnjami hranjenja priti do mnogih 

uvidov, do katerih drugače ne bi prišli ali bi potrebovali dlje časa; 

 kreativni mediji predstavljajo pomembno dopolnilo svetovanju oziroma verbalni 

terapiji; 

 kreativni mediji z nevsiljivim pristopom pomagajo osebam z motnjami hranjenja 

razpoznati in poimenovati problem ter mnoge vidike le-tega; 

 z uporabo kreativnih medijev v terapiji in pri svetovanju osebe z motnjami 

hranjenja spoznajo, da ti lahko predstavljajo način, kako se pomiriti in reševati 

svoje probleme tudi v vsakdanjem življenju, saj predstavljajo nekaj, kar je vedno na 

voljo; 

 kreativni mediji so v funkciji drugačnega, neverbalnega in posrednega načina 

komunikacije in zbiranja informacij o samem sebi, do katerih z besedami ni vedno 

mogoče priti;  
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 kreativni mediji predstavljajo varen in nedestruktiven način izražanja čustev, brez 

uporabe hrane in ritualov hranjenja;  

 pri uporabi kreativnih medijev gre za pristope, ki uporabnika postavijo v aktivno 

vlogo in mu s tem dajo moč;  

 previdnosti uporabe kreativnih medijev pri izbrani ciljni skupini se nanašajo 

predvsem na odzive in ravnanja strokovnjakov, saj razen v primeru gibanja ni 

zaznati omejitev pri njihovi izbiri in uporabi; 

 posebej pomembna je previdnost strokovnjakov glede pripravljenosti na različne 

odzive uporabnikov, ki jih kreativni mediji lahko sprožijo, pomembno pa je tudi 

izhajanje iz vsakega posameznika posebej. 
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5 ZAKLJUČEK 
 

V diplomski nalogi sem raziskovala kreativne medije v procesu pomoči in podpore pri 

osebah z motnjami hranjenja in v tem pogledu predvsem pomembna vodila pri delu z njimi 

in doprinos po izkušnjah izbranega vzorca udeležencev raziskave. Na podlagi kvalitativne 

raziskave sem prišla do pomembnega zaključka, da so kreativni mediji edinstven 

pripomoček v procesu pomoči in podpore pri izbrani ciljni skupini. Gre za nevsiljiv pristop, 

ki uporabniku ponudi širok prostor za izražanje, ga aktivira ter pripomore k izboljšanju 

njegovega odnosa do samega sebe in svojega telesa. 

Poznavanje in prepoznavanje raziskovane tematike ter občutljivost za izstopajoče 

vedenjske vzorce v povezavi s hranjenjem je pomembna tudi v kontekstu socialne 

pedagogike. Motnje hranjenja so namreč v sodobnem svetu naraščajoč fenomen, s katerim 

se na različnih področjih delovanja lahko srečuje tudi socialni pedagog. Predstavljajo 

simptom stisk in težav v življenjskem polju posameznika, s katerimi se ne zmore ali ne zna 

učinkovito soočiti, uporaba kreativnih medijev pa ima kot posreden pristop lahko 

pomembno vlogo v procesu pomoči. Omogoča namreč eksternalizacijo notranjega 

doživljanja in refleksijo tega, posledično tudi pridobitev novih uvidov o sebi in svojem 

življenju. Vključuje tudi aktivno vlogo uporabnika, saj v proces socialnopedagoškega 

interveniranja vnaša konkretne aktivnosti in spodbuja ustvarjalne zmožnosti uporabnika. 

Poleg tega mu preko priložnosti, da sam interpretira izraženo, omogoči, da stopi v pozicijo 

eksperta iz izkušenj, na čemer temelji tudi delovanje socialnega pedagoga, ki si vselej 

prizadeva za aktivacijo uporabnika in iskanje njegovih močnih točk. Poleg tega gre pri 

uporabi kreativnih medijev za fleksibilne metode dela, kar pomeni, da jih lahko 

prilagodimo vsakemu posamezniku posebej in se na ta način v procesu pomoči približamo 

njegovim potrebam pri soočanju s problemsko situacijo, v kateri posameznik je.  

Kreativni mediji so torej pomembno orodje pri socialnopedagoških posegih in obogatitev 

le-teh, saj predstavljajo nenadomestljivo sredstvo pri vzpostavljanju ali spodbujanju 

komunikacije ter v sebi nosijo potencial za doseganje pozitivnih sprememb v življenjskem 

polju uporabnika. Izpostavljeno torej pokaže, da so lahko temelj socialnopedagoških 

intervencij, saj z indirektnim in kreativnim načinom raziskovanja osebnih potencialov in 
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soočanja z ovirami pomagajo spodbuditi posameznikove vire moči in prekiniti neučinkovite 

strategije spoprijemanja s težavami ter na ta način pripomorejo k okrepitvi posameznika v 

danem življenjskem položaju. 

Hkratno pa se je treba ob ugotovitvah o pozitivnih vplivih uporabe kreativnih medijev pri 

osebah z motnjami hranjenja zavedati, da je vsak posameznik edinstven in neponovljiv. 

Vsak ima svoje želje, svoja zanimanja, upe, hrepenenja, svoje težave, izkušnje in svojo 

preteklost ter sebi lasten pogled na svet. Prav zato nikoli ne moremo vedeti, kakšne odzive 

bo določen medij pri posamezniku sprožil, kakšen pomen bo imel zanj in za njegovo 

življenje, iz česar izhaja, da je treba vselej izhajati iz vsakega posameznika posebej in mu 

prisluhniti. Treba se je tudi zavedati, da kreativni mediji sami po sebi ne morejo odpraviti 

vseh težav, kljub temu pa predstavljajo bistven in v mnogih primerih nenadomestljiv 

pripomoček, ki spodbudi in pospeši proces okrevanja. 

Omejitev raziskave predstavlja majhno število intervjuvancev, zaradi česar pridobljenih 

ugotovitev ne morem posploševati. Kljub temu imajo pridobljena spoznanja pomembno 

vrednost pri uporabi kreativnih medijev v procesu pomoči osebam z motnjami hranjenja, 

saj osvetlijo različne vidike njihove uporabe. Poleg tega bi bilo v prihodnje zanimivo in 

smiselno v raziskavo vključiti tudi perspektivo uporabnikov, ki so se v okviru procesa 

pomoči srečali z uporabo kreativnih medijev. 

Spoznanja pričujočega dela predstavljajo spodbudo strokovnjakom z različnih 

profesionalnih področij, ki se ali se še bodo pri svojem delu srečevali z osebami z motnjami 

hranjenja, da bi pri svojem delu preizkušali in vanj implementirali različne oblike kreativnih 

medijev. Spoznanja so posebej dobrodošla tudi v socialnopedagoških praksah, kjer je 

pomembna občutljivost na tovrstne težave in zaradi česar je spoznanja pričujoče naloge 

pomembno vzeti v obzir ter jih pri socialnopedagoškem delu upoštevati. Prav tako so lahko 

spoznanja pomemben vir informacij za osebe, ki so v procesu soočanja z motnjami 

hranjenja, saj posredujejo navdihujoče, tako teoretične kot praktične, vire informacij o 

zdravilni in edinstveni vrednosti uporabe kreativnih medijev. 
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7 PRILOGE 
 

Priloga 1: IZHODIŠČA ZA POGOVOR 
 

IZHODIŠČA ZA POGOVOR 

Pripravila sem izhodišča, ki naj vam služijo kot pomoč pri pogovoru o primeru oziroma primerih iz vaše 

prakse, pri čemer seveda varujete identiteto uporabnic oziroma uporabnikov. Ker zapisana izhodišča 

predstavljajo okvir ni potrebno, da jim v celoti sledite, temveč predvsem, da preko predstavljenega ponudite 

vpogled v potek procesa pomoči. Pri tem bi vas prosila, da še posebej osvetlite situacije vključevanja in 

uporabe kreativnega medija oziroma medijev v procesu pomoči. 

Izhodišča: 

 OSNOVNE INFORMACIJE  

-Ključni podatki o uporabniku oziroma uporabnici 

 -Vrsta uporabljenega kreativnega medija oziroma medijev ter kaj je vplivalo na izbor 

posameznega medija oziroma medijev 

-Metoda dela (individualno, v skupini)   

 

 PROCES POMOČI 

-vstopanje v odnos oziroma vzpostavljanje odnosa, kaj je pri tem pomembno in prisotnost 

morebitnih težav, odporov, nepripravljenosti sodelovati 

-dogajanje znotraj procesa pomoči (izpostavitev konkretnih situacij, kreativnih produktov oziroma 

pomembnih dogajanj in vodila pri delu)  

-učinki oziroma spremembe do katerih je prišlo tekom procesa pomoči  

-participacija uporabnikov oziroma uporabnic tekom procesa pomoči 

-interpretacija (kdo interpretira nastalo v kreativnem procesu) 

-moč kreativnih medijev znotraj svetovalnega oziroma terapevtskega procesa pomoči 

-prednosti uporabe kreativnih medijev pri izbrani ciljni skupini 

-previdnosti uporabe kreativnih medijev pri izbrani ciljni skupini 
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Priloga 2: PARAFRAZIRAN ZAPIS_SD1 
 
Z osebami z motnjami hranjenja sem se začela ukvarjati pred 20 leti. Pri svojem delu uporabljam poleg 

pogovora tudi kreativne medije. Delo z njimi ni ločeno od terapevtskega procesa, niti ni nikoli vnaprej 

določeno kateri kreativni medij bova uporabili, na primer naslednjič bova delali z risanjem, s kartami in 

podobno. To vznikne iz trenutne terapevtske situacije in je povezano z osebo, s katero delam in tudi z mano. 

Jaz uporabljam pri terapiji risanje, pisanje ali karte s slikami, ki sem jih sama izdelala. Ravno te tri pa zato, ker 

so mi osebno blizu in ker menim, da  je pomembna tudi osebna preferenca. Če bi bila na primer plesalka ali 

glasbenica bi morda uporabljala prvine plesa ali glasu. Osebno rada pišem in tudi rišem, zato so ti kreativni 

mediji nekaj, kjer se znajdem in se počutim stabilno in kreativno, da jih uporabljam. Opisala bom konkreten 

primer Nine, ki je stara 27 let in ima bulimijo. Njen svet je zelo strukturiran, ima veliko pravil glede hranjenja 

in gibanja. Vsak dan se prehranjuje enako, tri obroki, redko kdaj naredi kakšno izjemo. Že nekaj časa nima 

več epizod prenajedanja in bruhanja, a zelo strukturiran način hranjenja. Prišla je utrujena, nenaspana in z 

malo energije. Spet tisto stanje, ko bi na večino vprašanj odgovorila: »V redu« ali »Nič posebnega«. Začutila 

sem, da je pametno, da ji predlagam delo s kreativnimi pripomočki. Že od samega začetka je bila njena 

značilnost, da je bila zelo zadržana, tiha in skoraj na vse kar sem jo vprašala, na kaj doživljaš, kaj zdaj čutiš, 

kako si zdaj, je odvrnila, da v redu ali pa nič posebnega. Glede na to, da terapija traja eno uro, si lahko 

predstavljaš, da je bilo zelo težko delati z njo. Zato sem pri njej ugotovila, da je zelo koristno, če uporabljava 

kakšne kreativne medije, ker je bila potem manj zadržana. Ampak nisem začela kreativnih medijev uporabljat 

že na začetku, recimo že na prvem ali drugem srečanju. Uporabljat sem jih začela šele po nekaj časa, ker sva 

morali vseeno najprej vzpostavit odnos, zaupanje. Na prvih srečanjih sva se samo pogovarjali, se spoznavali, 

saj je bilo potrebno vzpostavit zaupanje. Jaz sem se zelo trudila, ker je težko delat s tistimi, ki so tako tihi, 

zadržani, in povejo samo en stavek. Potrebno je bilo veliko improvizacije z moje strani, vendar se je v drugem 

delu terapije ponavadi nekako zgodil preklop in je začela kaj govorit. Na tem srečanju, ki ga opisujem sem jo 

najprej vprašala, če bi delala ali z risanjem, pisanjem ali kartami, ker vedno ponudim izbiro med temi tremi. 

Izbrala je karte. Dala sem ji škatlo s kartami in ji rekla, naj izbere karto, ki ji v tem trenutku pritegne pozornost. 

Vzela si je okrog 10 minut, namenoma sem gledala stran in delala druge stvari, ker nisem hotela, da je pod 

časovnim pritiskom, saj mi je zelo pomemben proces. Ko je izbirala karte, je včasih kaj rekla vmes, na primer: 

»Res ne vem ali naj izberem bolj optimistično karto ali negativno«. Jaz sem rekla kakšen kratek stavek kot 

je:« Vzemi si čas«, »Nikamor se ne mudi«, »Jaz bom zdaj delala druge stvari«, »To, kar čutiš«. Izbrala je karto 

na kateri je bil pastir v lepi naravi, obkrožen s tremi psi in ovcami. Najprej sem rekla, če mi lahko malo opiše 

karto, nato pa me je zanimalo, kateri element na karti jo najbolj pritegne. Malo je kolebala med živalmi in 

pastirjem in na koncu izbrala pastirja. Rekla sem ji, naj bo zdaj ta pastir, naj govori v prvi osebi, sama pa jo 

bom kaj vprašala, kar me bo zanimalo. Nini je bilo malo nerodno, rekla je, da ji je težko tako govoriti, a sem 

jo sama spodbudila nežno in spoštljivo. Rekla sem: »To je domišljijsko delo in ni se ti treba ukvarjati s tem, 

kako naj bi nekaj moglo biti«. Potem je steklo, povedala je, da je pastir, da od nekdaj to dela, da skrbi za živali 
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in da mu je to v redu početi. Star je okrog 55 let, živi sam, nima družine. Vprašala sem jo, kako si predstavlja 

sebe v prihodnosti  in Nina se je zmedla. Rekla je, da pastir o tem ne razmišlja, saj živi v sedanjosti. Zanimalo 

me je še kaj več o pastirju. Izvedela sem, da je pastir od nekdaj in da nadaljuje družinsko tradicijo. Nino sem 

nato spodbudila, da postane spet ona in mi pove kaj več o tem, kako se počuti zdaj. Povedala je, da je v 

popolnoma drugačnem doživljanju kot ta pastir, saj se ogromno ukvarja prav s prihodnostjo, kako bo, čuti 

veliko tesnobe in skrbi, že od nekdaj jo skrbi minevanje časa in to, da tudi njenih bližnjih nekoč ne bo več. 

Čuti veliko nemira, in je nekje daleč stran od doživljanja tega pastirja. To je bistven uvid, zavedanje kje je, ne 

čuti miru, sprijaznjenosti s tem, kar je, kot ta pastir. Delo s kartami je delo s projekcijo. Ko oseba projicira si 

predstavlja nek drug lik, govori na posreden način o svojem življenju. Nina se je, ko je postala pastir za nekaj 

minut, predvsem zavedla tega, da ni v miru in da ni sposobna biti niti en dan sama. Na koncu je doživela neko 

pomiritev ob sprejemanju, da je njen stil življenja tak kot je, hiter, nemiren, stresen, z veliko dražljaji. Bolj se 

je zavedla svoje situacije, svojega življenja, tudi različnosti od fanta, ki je bolj umirjen kot oseba. Zavedanje 

in sprejemanje različnosti se mi je zdelo zelo pomembno. Ob tej vaji se je zelo dobro pokazalo, kakšna je. 

Predstavljam si, da bi začela nazaj z bruhanjem, če bi morala biti takšna kot njen fant, kar ne bi bilo v redu. 

Mislim, da ji je to dalo nek pomemben vpogled vase, v to kakšna je v resnici. Na podoben način delam tudi z 

risanjem. Vprašanja, ki jih pogosto postavim, ne glede na to kateri medij uporabim,  so: »Česa si se zavedla 

med procesom, izbiranjem karte, med risanjem, pisanjem?«. Temu sledi delo z vsebino, na koncu pa 

vprašam: »Česa si se zavedla zdaj po koncu?«. Rekla bi, da uporaba medijev učinkuje tako, da na posreden 

način omogoča globlji stik s čustvi in pridobitev globljih uvidov, ker ne gre za linearen način izražanja. Možno 

je priti v stik z enimi deli sebe, do katerih morda ne bi mogli brez uporabe teh medijev. V njenem primeru, 

ker je taka bolj zadržana pa to sploh drži, saj če bi ostali samo na ravni besed ne bi prišli daleč in bi bile 

nenehne blokade v terapevtskem procesu. Kot sem že rekla, mediji niso služili na začetku pri vzpostavitvi 

odnosa, ampak potem pri raziskovanju težav, pri poglabljanju vase, da je dobila kakšne globlje uvide. Najprej 

sva morali vzpostaviti odnos, ker če si predstavljaš eno osebo, ki jo sploh še ne poznam, v bistvu uporabo 

medijev jaz doživljam kot zelo osebno stvar. Osebe z motnjami hranjenja še posebej doživljajo izredno veliko 

sramu in se lahko čutijo zelo izpostavljene, ker imajo ves čas občutek, da jih neki zunanji opazovalci kritizirajo, 

presojajo, ker tudi same to vedno počnejo. Za uporabo kreativnih medijev je potreben že vzpostavljen, varen 

odnos, na začetku pa tega jaz absolutno še ne bi uporabljala. Ob uporabi medijev tudi povem, da to ne bo 

ocenjeno in velikokrat se osebi pri risanju in pisanju pridružim za podporo. Svojih občutij sicer ne delim, 

vseeno pa sem pri tem delu pozorna na svoje doživljanje. Vzameva si 15 minut, veliko časa, in riševa v skladu 

s tem, kar doživljava in to prelijeva v risbo. Ni pomembna risba kot risba, ampak njeno doživljanje. Ona pač  

riše, lahko karkoli in zraven se zaveda, kako se počuti, če se kakšna stvar izkristalizira, če se formira kakšna 

figura, kakšna tema, o čemer jo potem tudi vprašam. Ni pomemben izdelek, ampak to, kar oseba doživlja 

zraven. Pomembno je, da je ta proces dovolj dolg ali risanje ali pisanje ali izbira kart, več kot 10 minut, da se 

v tistem času poglobi vase. Spremembe do katerih je prišlo pri prej izpostavljeni punci so te, da je nehala 
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uporabljati besedo nič posebnega, saj se sedaj zave vzgiba, da bi to rekla in se je sposobna zaustavit, 

zmanjšala pa se je tudi tesnoba. Mediji so pomagali, da se je lahko bolj sprostila, predvsem, ker ni bilo 

nobenega moram ali ocenjevanja. Pripomogli so tudi k temu, da je bilo vzdušje zelo sproščeno in odprto. Ob 

tem je tudi moja dolžnost, da sem v stiku s svojim doživljanjem in čustvi, ker sem tudi jaz del terapevtskega 

procesa. In to je človeško, delitev lastnih občutij, in mislim, da tudi to pripomore k temu, da je vzdušje varno, 

prizemljeno, da se vzpostavi dober odnos. Pri uporabi kreativnih medijev je treba biti previden pri tem, da 

se upošteva osebo in njeno pripravljenost sodelovati. Če ona ne bi bila pripravljena, tudi jaz ne bi bila. To se 

pravi, da je treba vzeti resno osebo, ker eni imajo tudi cele blokade glede risanja na primer ali pisanja. Ampak 

tukaj ni poudarek na izražanju ustvarjalnosti, temveč na procesu. Jaz poskušam biti nevtralna in kreativno 

indeferentna ter spoštljiva, ker se oseba lahko počuti zadržano ali doživlja sram, zato jo v nič ne silim. Delam 

na tem, da sem potrpežljiva, spoštljiva in delam počasi, to mi je zelo pomembno. Poleg tega pa tudi, da sem 

radovedna, da čutim vznemirjenje v smislu: » Waw, kaj bo pa zdaj tukaj nastalo«. Kreativni mediji so vpleteni 

notri, so del terapije, niso ločeni. Verbalna terapija se dopolnjuje s kreativnim izražanjem in mediji zelo 

pomagajo pri tem, da se razvije nek pogovor, da se odprejo neke teme. Aktivna participacija uporabnikov je 

tudi tukaj, ker izražajo prek medijev nekatere vidike sebe, ki jih morda drugače ne bi. Recimo primer ene 

druge punce, ona je zelo ustvarjalen tip osebe, zanima jo filmska režija, hodi na gledališko skupino, piše, 

fotografira in midve imava velikokrat kaj s pisanjem. In ko ona kaj govori, o kakšnih svojih težavah ali 

doživljanju jaz to povežem s pisanjem scenarijev in jo vprašam, kakšen scenarij bi ona zdaj napisala o sebi in 

o tem dogajanju in potem to napiše. Prišla je recimo do uvida,  da ima veliko skrajnosti, tako črno belo,  ali 

je totalno resna, rigidna, ima preveč kontrole ali pa je totalno brez kontrole. Zavedla se je teh svojih lastnosti 

in tudi tega, da ji take skrajnosti ne ustrezajo več toliko. Tako je preko pisanja scenarija naredila malo refleksije 

na svoje dogajanje,  je pisala o sebi. Glede interpretacije izdelkov je pa tako, da vsekakor ne interpretiram 

jaz, nikoli, ker mi to ni blizu. Jaz človeka povabim, da sam pride do svojega pomena. Lahko skupaj raziskujeva, 

lahko jo sprašujem, lahko povem svoje doživljanje, to ja, ne bom pa jaz dala pomen temu, kar je naredila ali 

napisala. V tem primeru gre za subjektivno doživljanje in absolutno ima pravico oseba do svojega 

subjektivnega doživljanja. Menim, da strokovnjaki nismo nad človekom, v smislu, da bi neke pomene dajali, 

zato se jaz temu izogibam. Moja temeljna vodila pri uporabi kreativnih medijev so: »Bodi čim bolj prisotna 

kot terapevtka in zaupaj procesu, svojim vzgibom in idejam ter bodi previdna pri tem, da vedno preveriš, če 

je oseba pripravljena, da bi risali, pisali ali karkoli drugega«. Se pravi, da je vedno treba preverit in temu dajati 

velik poudarek, poleg tega pa je potrebno biti tudi spoštljiv in dajati potrditve osebi, predvsem pa biti 

vključen kot oseba, to se mi zdi ključno. Pohvale dajem spontano že s tem, ko sem v stiku s sabo v smislu, 

»Waw«, sem presenečena kaj je nastalo ali pa rečem: »To sva pa res dobro soustvarili«. To je potrditev njej 

pa tudi meni. Jaz sem imela nekaj zanimivih vprašanj, ona je izrazila kar je izrazila in nič ni samoumevno in 

vsakič je drugače. Ni nobenega obrazca, kako bi moralo biti in nikoli ne veva vnaprej kaj se bo zgodilo, je 

vznemirljivo, ustvarjalno. Pa še en primer je, mislim da se je zgodilo ob pisanju, ne spomnim se točne teme, 
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vem samo, da sva pisali in to je bil tok misli, pisanje kaj zdaj doživljam, pisanje brez cenzure. In potem sem 

Nino vprašala o samem procesu, česa se je zavedla med pisanjem in kako je zdaj po pisanju. Uporabnica se 

je zavedla, kako je v bistvu uživala ob pisanju in da to plat zelo zanemarja. V resnici je ta zadržana punca zelo 

ustvarjalno bitje, ampak tega skoraj nihče ne ve, razen mogoče njen fant in jaz, saj je tako zadržana, da to 

svojo plat zelo skrije. Napredek pri njej je bil pravzaprav že to, da je sploh pripravljena odkrivati in pokazati 

svojo ustvarjalno plat meni na primer, in jaz prepoznam, da je zelo ustvarjalna. Zdaj, ko je tukaj dobila to 

priložnost, se tudi bolje zaveda svoje močne plati, ker jaz recimo ji dam potrditev. Ne morem reči, da je to 

čisto neposredna povezava, ampak je res zanimivo in kreativni mediji so del vsega tega. Jaz pri njej zaznam 

premike že v tem, da se je pripravljena izražat in tudi povedat, kadar v privatni sferi kaj naredi na to temo. 

Izražanje v procesu ji je odprlo izražanje širše v socialnih stikih z drugimi in ji je na ta način pomagalo. 

Absolutno se je okrepila, pridobila na moči, samozavesti in lastni vrednosti. Tudi v odnosu do mene se je na 

tak kreativen način lažje odprla, in to deluje potem na sproščenost na sploh. Sedaj midve bistveno lažje 

komunicirava kot na začetku, tudi če ne uporabljava kreativnih tehnik. Ampak vse vidim kot prepletanje več 

teh dejavnikov, ni ločeno, to se mi zdi najbolj pomembno. So pa kreativni mediji en pomemben del 

terapevtskega procesa pri delu s temi osebami. 
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Priloga 3: KODIRANJE_ SD1 
 

Izpis relevantnega dela besedila Koda  Kategorija  

Pri svojem delu uporabljam poleg pogovora 

tudi  kreativne medije. Delo z njimi ni 

ločeno od terapevtskega procesa, niti ni 

nikoli vnaprej določeno kateri kreativni 

medij bova uporabili, na primer naslednjič 

bova delali z risanjem, s kartami in 

podobno. To vznikne iz trenutne 

terapevtske situacije in je povezano z osebo 

s katero delam in tudi z mano. Jaz 

uporabljam pri terapiji risanje, pisanje ali 

karte s slikami, ki sem jih sama izdelala. 

Ravno te tri pa zato ker so mi osebno blizu 

in ker menim, da je pomembna tudi osebna 

preferenca. Če bi bila na primer plesalka ali 

glasbenica bi morda uporabljala prvine 

plesa ali glasu. Osebno rada pišem in tudi 

rišem zato so ti kreativni mediji nekaj, kjer 

se znajdem in se počutim stabilno in 

kreativno, da jih uporabljam.  

 

 

Izbira kreativnega medija ni 

vnaprej določena 

 

 

 

 

Risanje, pisanje in karte 

 

 

Vpliv osebne preference 

strokovnjakinje  

 

 

 

Izbor kreativnega medija 

Spet tisto stanje, ko bi na večino vprašanj 

odgovorila: »V redu« ali »Nič posebnega«. 

Začutila sem, da je pametno, da ji 

predlagam delo s kreativnimi pripomočki. 

Že od samega začetka je bila njena 

značilnost, da je bila zelo zadržana, tiha in 

skoraj na vse kar sem jo vprašala na primer 

kaj doživljaš, kaj zdaj čutiš, kako si zdaj, je 

odvrnila, da v redu ali pa nič posebnega. 

Glede na to, da terapija traja eno uro, si 

lahko predstavljaš, da je bilo zelo težko 

delati z njo. Zato sem pri njej ugotovila da je 

zelo koristno če uporabljava kakšne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmanjšanje zadržanosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Učinki 
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kreativne medije, ker je bila potem manj 

zadržana. 

 

Na tem srečanju, ki ga opisujem sem jo 

najprej vprašala, če bi delala ali z risanjem, 

pisanjem ali kartami, ker vedno ponudim 

izbiro med temi tremi. Izbrala je karte. Dala 

sem ji škatlo s kartami in ji rekla naj izbere 

karto, ki ji v tem trenutku pritegne 

pozornost. Vzela si je okrog 10 minut, 

namenoma sem gledala stran in delala 

druge stvari ker nisem hotela da je pod 

časovnim pritiskom, saj mi je zelo 

pomemben proces. 

Možnost izbire med mediji, 

ki jih strokovnjakinja ponudi 

 

 

 

 

 

 

Ponuditi dovolj časa 

Pomemben je proces 

Izbor kreativnega medija 

 

 

 

 

 

 

 

Vodila 

Rekla sem ji, naj bo zdaj ta pastir, naj govori 

v prvi osebi, sama pa jo bom kaj vprašala, 

kar me bo zanimalo.  

Nini je bilo malo nerodno, rekla je, da ji je 

težko tako govoriti, a sem jo sama 

spodbudila nežno in spoštljivo. 

Vživljanje v nek drug svet, 

osebo 

 

Strokovnjakinja sprašuje,  

usmerja, a gre za nežen in 

spoštljiv pristop 

Prednosti 

-Posreden način izražanja 

 

Vodila 

 

Nino sem nato spodbudila, da postane spet 

ona in mi pove kaj več o tem, kako se počuti 

zdaj. Povedala je, da je v popolnoma 

drugačnem doživljanju kot ta pastir, saj se 

ogromno ukvarja prav s prihodnostjo, kako 

bo, čuti veliko tesnobe in skrbi, že od nekdaj 

jo skrbi minevanje časa in to, da tudi njenih 

bližnjih nekoč ne bo več. Čuti veliko nemira, 

in je nekje daleč stran od doživljanja tega 

pastirja. To je bistven uvid, zavedanje kje je, 

ne čuti miru, sprijaznjenosti s tem, kar je, 

kot ta pastir. Delo s kartami je delo s 

projekcijo. Ko oseba projicira si predstavlja 

nek drug lik, govori na posreden način o 

svojem življenju. Nina se je, ko je postala 

pastir za nekaj minut, predvsem zavedla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridobitev uvida, zavedanja 

o sebi 
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tega, da ni v miru in da ni sposobna biti niti 

en dan sama. Na koncu je doživela neko 

pomiritev ob sprejemanju, da je njen stil 

življenja tak kot je, hiter, nemiren, stresen, z 

veliko dražljaji. Bolj se je zavedla svoje 

situacije, svojega življenja, tudi različnosti 

od fanta, ki je bolj umirjen kot oseba. 

Zavedanje in sprejemanje različnosti se mi 

je zdelo zelo pomembno. Ob tej vaji se je 

zelo dobro pokazalo, kakšna je. 

Predstavljam si, da bi začela nazaj z 

bruhanjem, če bi morala biti takšna kot 

njen fant, kar ne bi bilo v redu. Mislim, da ji 

je to dalo nek pomemben vpogled vase, v 

to kakšna je v resnici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vpogled vase 

Na podoben način delam tudi z risanjem. 

Vprašanja, ki jih pogosto postavim, ne glede 

na to kateri medij uporabim,  so: »Česa si se 

zavedla med procesom, izbiranjem karte, 

med risanjem, pisanjem?«. Temu sledi delo 

z vsebino, na koncu pa vprašam: »Česa si se 

zavedla zdaj po koncu?«. 

Pomen postavitve določenih 

vprašanj 

Vodila  

Rekla bi, da uporaba medijev učinkuje tako, 

da na posreden način omogoča globlji stik s 

čustvi in pridobitev globljih uvidov, ker ne 

gre za linearen način izražanja. Možno je 

priti v stik z enimi deli sebe, do katerih 

morda ne bi mogli brez uporabe teh 

medijev. V njenem primeru, ker je taka bolj 

zadržana pa to sploh drži, saj če bi ostali 

samo na ravni besed ne bi prišli daleč in bile 

bi nenehne blokade v terapevtskem 

procesu. Kot sem že rekla, mediji niso služili 

na začetku pri vzpostavitvi odnosa, ampak 

potem pri raziskovanju težav, pri 

 

Globlji stki s čustvi, 

pridobitev uvida 

 

 

 

 

Kreativen način izražanja 

nadomesti besede 
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poglabljanju vase, da je dobila kakšne 

globlje uvide.  Najprej sva morali vzpostaviti 

odnos, ker če si predstavljaš eno osebo, ki 

jo sploh še ne poznam, v bistvu uporabo 

medijev jaz doživljam kot zelo osebno stvar. 

Osebe z motnjami hranjenja še posebej 

doživljajo izredno veliko sramu in se lahko 

čutijo zelo izpostavljene, ker imajo ves čas 

občutek, da jih neki zunanji opazovalci 

kritizirajo, presojajo, ker tudi same to vedno 

počnejo. Za uporabo kreativnih medijev, je 

potreben že vzpostavljen varen odnos, na 

začetku pa tega jaz absolutno še ne bi 

uporabljala.  

Prek kreativnega 

raziskovanja težav  pride do 

globljih uvidov 

 

Pomen predhodne 

vzpostavitve varnosti, 

dobrega odnosa 

Učinki  

 

 

 

Previdnost  

 

Ob uporabi medijev tudi povem, da to ne 

bo ocenjeno in velikokrat se osebi pri 

risanju in pisanju pridružim za podporo. 

Svojih občutij sicer ne delim, vseeno pa sem 

pri tem delu pozorna na svoje doživljanje. 

Vzameva si 15 minut, veliko časa, in riševa v 

skladu s tem, kar doživljava in to prelijeva v 

risbo. Ni pomembna risba kot risba, ampak 

njeno doživljanje. Ona pač  riše, lahko 

karkoli in zraven se zaveda, kako se počuti, 

če se kakšna stvar izkristalizira, če se 

formira kakšna figura, kakšna tema, o 

čemer jo potem tudi vprašam. Ni 

pomemben izdelek, ampak to, kar oseba 

doživlja zraven. Pomembno je, da je ta 

proces dovolj dolg ali risanje ali pisanje ali 

izbira kart, več kot 10 minut, da se v tistem 

času poglobi vase. 

Ni ocenjevanja 

Tudi strokovnjakinja se 

kreativno izraža 

 

Ponuditi dovolj časa za 

izražanje 

 

 

 

 

Spraševanje o procesu, o 

počutju 

Pomen procesa, ne produkta 

Vodila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spremembe do katerih je prišlo pri prej 

izpostavljeni punci so te, da je nehala 

uporabljati besedo nič posebnega, saj se 

Prekinitev prej nezavednih 

vzgibov 

 

Učinki 

 

 



93 

sedaj zave vzgiba, da bi to rekla in se je 

sposobna zaustavit, zmanjšala pa se je tudi 

tesnoba. Mediji so pomagali, da se je lahko 

bolj sprostila, predvsem, ker ni bilo 

nobenega moram ali ocenjevanja. 

Pripomogli so tudi k temu, da je bilo vzdušje 

zelo sproščeno in odprto. Ob tem je tudi 

moja dolžnost, da sem v stiku s svojim 

doživljanjem in čustvi, ker sem tudi jaz del 

terapevtskega procesa. In to je človeško, 

delitev lastnih občutij in mislim, da tudi to 

pripomore k temu, da je vzdušje varno, 

prizemljeno, da se vzpostavi dober odnos. 

 

Zmanjšanje tesnobe 

 

Sprostitev 

 

Odprto in sproščeno vzdušje 

 

 

 

Tudi strokovnjakinja deli 

lastna čustva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodila 

Pri uporabi kreativnih medijev je treba biti 

previden pri tem, da se upošteva osebo in 

njeno pripravljenost sodelovati. Če ona ne 

bi bila pripravljena, tudi jaz ne bi bila. To se 

pravi, da je treba vzeti resno osebo, ker eni 

imajo tudi cele blokade glede risanja na 

primer ali pisanja. 

Upoštevanje osebe, njene 

pripravljenosti sodelovati 

 

 

Vsako osebo treba jemati 

resno 

Previdnosti 

 

Ampak tukaj ni poudarek na izražanju 

ustvarjalnosti, temveč na procesu. Jaz 

poskušam biti nevtralna in kreativno 

indeferentna ter spoštljiva, ker se oseba 

lahko počuti zadržano, ali doživlja sram, 

zato jo v nič ne silim.  Delam na tem, da 

sem potrpežljiva, spoštljiva in delam počasi, 

to mi je zelo pomembno. Poleg tega pa 

tudi, da sem radovedna, da čutim 

vznemirjenje v smislu: »Waw, kaj bo pa zdaj 

tukaj nastalo« 

Poudarek na procesu, ne 

izražanju ustvarjalnosti 

 

 

 

Ni siljenja 

Spoštljivost, potrpežljivost, 

radovednost 

 

 

Vodila 

 

 

 

 

 

 

Kreativni mediji so vpleteni notri, so del 

terapije, niso ločeni. Verbalna terapija se 

dopolnjuje s kreativnim izražanjem in mediji 

Dopolnilo verbalni terapiji Prednosti 

-Vzpostavitev 

komunikacije 
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zelo pomagajo pri tem, da se razvije nek 

pogovor, da se odprejo neke teme.  

Aktivna participacija uporabnikov je tudi 

tukaj, ker izražajo prek medijev nekatere 

vidike sebe, ki jih morda drugače ne bi. 

Recimo primer ene druge punce, ona je 

zelo ustvarjalen tip osebe, zanima jo filmska 

režija, hodi na gledališko skupino, piše, 

fotografira in midve imava velikokrat kaj s 

pisanjem. In ko ona kaj govori, o kakšnih 

svojih težavah ali doživljanju jaz to povežem 

s pisanjem scenarijev in jo vprašam, kakšen 

scenarij bi ona zdaj napisala o sebi in o tem 

dogajanju in potem to napiše. 

Lastna aktivnost,  izražanje 

sebe preko medijev 

 

 

 

 

 

Povezovanje medijev s tem, 

kar je blizu posamezniku,  

 

 

Prednosti 

-Participacija 

uporabnikov 

 

 

 

 

Vodila 

 

Prišla je recimo do uvida,  da ima veliko 

skrajnosti, tako črno belo, ali je totalno 

resna, rigidna, ima preveč kontrole ali pa je 

totalno brez kontrole. Zavedla se je teh 

svojih lastnosti in tudi tega, da ji take 

skrajnosti ne ustrezajo več toliko. Tako je 

preko pisanja scenarija naredila malo 

refleksije na svoje dogajanje,  je pisala o 

sebi. 

 

Pridobitev uvida v lastno 

življenje, težave 

 

 

 

Refleksija same sebe 

 

Učinki 

 

 

 

 

 

Glede interpretacije izdelkov je pa tako, da 

vsekakor ne interpretiram jaz, nikoli, ker mi 

to ni blizu. Jaz človeka povabim, da sam 

pride do svojega pomena. Lahko skupaj 

raziskujeva, lahko jo sprašujem, lahko 

povem svoje doživljanje, to ja, ne bom pa 

jaz dala pomen temu, kar je naredila ali 

napisala. V tem primeru gre za subjektivno 

doživljanje in absolutno ima pravico oseba 

do svojega subjektivnega doživljanja. 

Menim, da strokovnjaki nismo nad 

Strokovnjakinja nikoli ne 

interpretira 

 

 

Spraševanje, raziskovanje, da 

posameznik najde svoj 

pomen 
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človekom, v smislu, da bi neke pomene 

dajali, zato se jaz temu izogibam. 

Moja temeljna vodila pri uporabi kreativnih 

medijev so: »Bodi čim bolj prisotna kot 

terapevtka in zaupaj procesu, svojim 

vzgibom in idejam ter bodi previdna pri 

tem, da vedno preveriš, če je oseba 

pripravljena, da bi risali, pisali ali karkoli 

drugega«. Se pravi, da je vedno treba 

preverit in temu dajati velik poudarek, 

poleg tega pa je potrebno biti tudi spoštljiv 

in dajati potrditve osebi, predvsem pa biti 

vključen kot oseba, to se mi zdi ključno. 

Pohvale dajem spontano že s tem ko sem v 

stiku s sabo v smislu »Waw«, sem 

presenečena kaj je nastalo ali pa rečem: »To 

sva pa res dobro soustvarili«. To je potrditev 

njej pa tudi meni. Jaz sem mela neki 

zanimivih vprašanj, ona je izrazila kar je 

izrazila in nič ni samoumevno in vsakič je 

drugače. Ni nobenega obrazca kako bi 

moralo biti in nikoli ne veva vnaprej kaj se 

bo zgodilo, je vznemirljivo, ustvarjalno. 

 

Bodi čim bolj prisoten 

Zaupaj procesu 

Preveri, če je oseba 

pripravljena delati s 

kreativnimi mediji 
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Dajaj potrditve 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodila 

 

Previdnost  

 

 

 

 

Vodila 

 

Pa še en primer je, mislim da se je zgodilo 

ob pisanju, ne spomnim se točne teme, 

vem samo, da sva pisali in to je bil tok misli, 

pisanje kaj zdaj doživljam, pisanje brez 

cenzure. In potem sem Nino vprašala o 

samem procesu, česa se je zavedla med 

pisanjem in kako je zdaj po pisanju. 

Uporabnica se je zavedla, kako je v bistvu 

uživala ob pisanju in da to plat zelo 

zanemarja. V resnici je ta zadržana punca 

zelo ustvarjalno bitje, ampak tega skoraj 

nihče ne ve, razen mogoče njen fant in jaz, 

saj je tako zadržana, da to svojo plat zelo 

 

 

 

Manj je samocenzure kot pri 

govorjenju 

 

 

Zavedanje užitka ob pisanju 

in zanemarjanja lastne 

ustvarjalne plati 
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skrije. Napredek pri njej je bil pravzaprav že 

to, da je sploh pripravljena odkrivati in 

pokazati svojo ustvarjalno plat meni na 

primer, in jaz prepoznam, da je zelo 

ustvarjalna. Zdaj, ko je tukaj dobila to 

priložnost, se tudi bolje zaveda svoje močne 

plati, ker jaz recimo ji dam potrditev. Ne 

morem reči, da je to čisto neposredna 

povezava, ampak je res zanimivo in 

kreativni mediji so del vsega tega. Jaz pri 

njej zaznam premike že v tem, da se je 

pripravljena izražat in tudi povedat, kadar v 

privatni sferi kaj naredi na to temo. 

Izražanje v procesu ji je odprlo izražanje 

širše v socialnih stikih z drugimi in ji je na ta 

način pomagalo. Absolutno se je okrepila, 

pridobila na moči, samozavesti in lastni 

vrednosti. Tudi v odnosu do mene se je na 

tak kreativen način lažje odprla, in to deluje 

potem na sproščenost na sploh. Sedaj 

midve bistveno lažje komunicirava kot na 

začetku, tudi če ne uporabljava kreativnih 

tehnik. Ampak vse vidim kot prepletanje 

več teh dejavnikov, ni ločeno, to se mi zdi 

najbolj pomembno. So pa kreativni mediji 

en pomemben del terapevtskega procesa 

pri delu s temi osebami. 

 

Pripravljenost odkrivati in 

pokazati svojo ustvarjalno 

plat 

 

 

Zavedanje svoje močne plati 

 

 

 

 

 

Zmožnost izražanja širše v 

socialnih stikih 

 

Pridobitev na moči 

Boljša samozavest, 

samovrednotenje 

Lažje se odpre v odnosu do 

strokovnjakinje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


