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V TEJ ŠTEVILKI

2 ČLANEK: ČUJEČNOST IN 

PSIHOTERAPIJA 

BE MINDFUL & ACT TRENING 

INOVATIVNI NA ČUJEČNOSTI TEMELJEČ PROGRAM USPOSABLJANJA ZA 

STROKOVNJAKE S PODROČJA DUŠEVNEGA ZDRAVJA 

Be
MINDFUL

Namen treninga Be Mindful & ACT je povezati 
mehanizme delovanja na čuječnosti temelječih intervenc 
z najnovejšimi spoznanji o procesih, ki spodbujajo 
psihološko fleksibilnosti z vidika funkcionalno – 
kontekstualne znanosti. 
   
Skozi trening je uporabljena metafora pomorske plovbe 
kot navigacija skozi življenje – ladja služi kot analogija 
telesa, vremenske razmere pa predstavljajo misli, čustva 
in občutke. 
 
Prvi del treninga Be Mindful & ACT smo že dokončali, 
gradivo za usposabljanje se trenutno prevaja v jezike vseh 
sodelujočih partnerjev. Za namene predogleda pred 
začetkom treninga bo vse gradivo naloženo na Be 
Mindful & ACT e-učni platformi. 
 
 
  

Del Be Mindful & ACT treninga sestavlja 
5 modulov: 
 
Modul 1: Predstavitev čuječnosti 
(umetnost navigiranja) 
 
Modul 2: Razlikovanje med našo notranjo 
izkušnjo in učenje o nadzoru (učenje o 
ladji in vremenskih pogojih) 
 
Modul 3: Razlikovanje med mojo 
notranjo izkušnjo in samim sabo 
(kompas; kam želim priti?) 
 
Modul 4: Sprejemanje moje izkušnje 
(navigiranje med nevihto) 
 
Modul 5: Povzetek 
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Zato se vprašam: »ali niso tegobe vsakdanjega 
življenja povezane s tem, da ne živimo v 
sedanjem trenutku?«.  Koncept čuječnosti je 
intimno povezan z življenjem v sedanjem 
trenutku. 
V zadnjih letih je postala čuječnost izredno 
pomemben koncept v polju psihologije in 
psihoterapije. Na temo čuječnosti in njene 
uporabe v psihoterapiji so bili napisani številni 
članki. Tradicionalna vedenjska psihoterapija je 
pokazala zanimanje za čuječnost in sedanji 
trenutek, kar je, po mojem mnenju, logično, saj 
v preteklosti temu ni dajala takšne 
pomembnosti kot na primer tradicija 
humanistične psihoterapije. 

ČUJEČNOST IN PSIHOTERAPIJA 
 

Skoraj vsi ljudje, ki trpijo za različnimi 
duševnimi motnjami, trpijo tudi zaradi izgube 
sedanjega trenutka. Vzemimo za primer ljudi s 
posttravmatsko stresno motnjo. Mnogo od 
naših klientov iz dneva v dan trpi zaradi 
podoživljanja travmatskih spominov. Podobna 
izguba sedanjega trenutka je značilna tudi za 
druge duševne motnje, kot so anksioznost, 
depresija, obsesivno kompulzivna motnja, ... 
Medtem, ko lahko psihopatologijo klientov 
vidimo na ekstremnem delu spektra, se sam 
sprašujem: »Ali ne mi vsi, v določeni meri, 
doživljamo in trpimo za pomanjkanjem biti 
tukaj in zdaj?«. 
Opazil sem, da pogosto tudi sam ne živim 
življenja v polnosti tukaj in sedaj. Ujamem se, 
da razmišljam o stvareh, ki so se zgodile v 
preteklosti. Razmišljam na primer o svojem 
konfliktu s sodelavcem ali pa kaj bi se zgodilo, 
če bi se v nekih trenutkih odločal drugače. Prav 
tako lahko nenehno premišljujem o 
prihodnosti: »Kako bi lahko moje življenje bilo 
boljše v prihodnosti? Kaj slabega se lahko zgodi, 
če storim nekatere stvari?«. Pogosto ne vidim 
in ne slišim zares svojih ljubljenih, ko me 
potrebujejo. Ne okušam v polnosti hrane, ki jo 
jem, ali pa med potovanjem spregledam lepoto 
narave. 
Na ta način izgubimo kontakt s sedanjim 
trenutkom. Kot da resnično ne živimo življenja, 
ampak je naše življenje 'življeno'. 

V vedenjski tradiciji sedaj najdemo tako 
imenovani tretji val vedenjske terapije, ki je 
usmerjena na procese čuječnosti, sprejemanja 
in sočutja. Na čuječnosti temelječa kognitivna 
terapija je integrirala čuječnostno meditacijo in 
kognitivno terapijo z namenom preventive pred 
depresivnimi epizodami.  

 
 "S tega vidika lahko čuječnost 
razumemo kot faktor, ki je skupen 
različnim psihoterapevtskim šolam. 
Lahko ga vidimo kot enega izmed 
integrativnih konceptov v sodobnih 
psihoterapiji." 
 
Izr. prof. dr. Gregor Žvelc 
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Prakticiranje čuječnosti nudi številne prednosti 
za terapevte: 
 
1) Delo z osebnimi odzivi in izkušnjami med 
terapijo 
 
Čuječnost nam pomaga, da se začnemo v 
polnosti zavedati naših osebnih odzivov in 
izkušenj med psihoterapevtsko seanso 
(kontratransferja). Pomaga nam zavzeti 
decentrirano perspektivo do misli, čustev in 
telesnih občutkov, ki se pojavijo v 
psihoterapevtski seansi. Zavaruje nas pred 
škodljivim agiranjem (ang. acting-out) in nam 
pomaga procesirati in integrirati našo 
izkušnjo.   
 
2) Utelešenje sedanjosti in notranjega miru 
 
Pri tem je pomembno razvijanje uglašenega 
terapevtskega odnosa in povabilo klientu, da je 
v kontaktu s sedanjim trenutkom. Biti prisoten 
kot terapevt v terapevtski sobi, pomaga 
klientom, da postajajo prisotni z lastno 
izkušnjo. Poleg številnih koristi za kliente ima 
vadba čuječnosti pomembne koristi tudi za 
terapevta. Pomaga preprečevati izgorevanje in 
gradi notranji mir in prisotnost v terapevtovem 
vsakdanjem življenju. 
 
Izr. prof. dr. Gregor Žvelc, klinični psiholog, 
Inštitut za integrativno psihoterapijo 
in svetovanje, Ljubljana 
 

Terapija sprejemanja in predanosti (ACT) je 
tudi primer z dokazi podprte terapije, ki 
združuje principe čuječnosti s 
psihoterapevtskim delom s klienti. V ACT – u je 
čuječnost uporabljena v odnosu s klienti in ne 
vključuje nujno prakticiranja intenzivne 
meditacije doma. 
 
Znotraj humanistične psihoterapije je bilo 
zavedanje sedanjega trenutka od vsega začetka 
videno kot zdravilni faktor v psihoterapiji. 
Obsežne psihološke raziskave na temo 
čuječnosti v zadnjih letih potrjujejo in razširjajo 
pionirska dela humanističnih terapevtov, kot so 
Fritz Perls, Carl Rogers in drugih. Za čuječnost 
se začenjajo zanimati tudi psihoanalitični 
avtorji, kjer je bil pojem »opazujočega ega« že v 
preteklosti zelo pomemben koncept. Tudi v 
integrativni psihoterapiji, ki je moje strokovno 
področje, je postala čuječnost eden glavnih 
konceptov in procesov. S tega vidika lahko 
čuječnost razumemo kot faktor, ki je skupen 
različnim psihoterapevtskim šolam. Lahko ga 
vidimo kot enega izmed integrativnih 
konceptov v sodobnih psihoterapiji. 
 
Seznanjanje klientov s čuječnostjo ni 
enostavno. Menim, da je nujno, da imajo 
psihoterapevti, ki vključujejo v delo elemente 
čuječnosti, prvoosebno izkušnjo  čuječnosti. Iz 
tega razloga je program Be Mindful & ACT 
lahko odlična priložnost za prve korake učenja 
čuječnosti in njene uporabe v psihoterapevtski 
praksi. 

"Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije v okviru programa Erasmus+. Vsebina te publikacije je 
izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja 

stališč Evropske komisije." 

http://www.institut-ipsa.si/
http://www.consulta-psicologo.es/

