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Etična čuječnost
● = celostna čuječnost

– gre v globino, onstran McČuječnosti
– etična dimenzija izrazita v duhovnih 

tradicijah čuječnosti (budizem, krščanstvo)

● „dve krili“ čuječnosti
– zavedanje sebe in zavedanje drugih
– terapevtovo samozavedanje in zavedanje klienta

● čuječnostne intervencije druge generacije
● diagnosticiranje in odprava neravnotežja na tehtnici

  

Prva oblika neravnotežja:
Pretirana osredotočenost na kliente



  

 

  

Prva oblika neravnotežja:
Pretirana osredotočenost na kliente

● preokupiranost s terapevtskim delom
(npr. preveč klientov, ukvarjanje z njimi izven delovnega časa,
zlivanje z njihovimi težavami, nezmožnost vzeti dopust)

● posledice za terapevta:
– izgorevanje, izpraznjenost, iztrošenost
– osiromašenost na drugih področjih življenja
– pomanjkljiva revitalizacija

● posledice za kliente:
– upad kakovosti terapevtske storitve: „impotentni terapevt“
– večja možnost za prestopanje profesionalnih meja: klient kot prijatelj

  

Druga oblika neravnotežja:
Pretirana osredotočenost nase

  

Druga oblika neravnotežja:
Pretirana osredotočenost nase

● terapevtova skrb zase lahko postane ujetost vase
– ni več v službi kakovostnega opravljanja poklica
– narcisistična oblika, hedonistična oblika
– konzumeristična oblika čuječnosti

● posledice za terapevta:
– nizek strokovni ugled, upad klientov
– nezadovoljstvo s sabo kot strokovnjakom, neizpolnitev strokovnega 

poslanstva

● posledice za kliente:
– upad kakovosti terapevtske storitve: klient kot številka
– večja možnost retravmatizacije



  

 

  

Doseganje ravnotežja

  

Doseganje ravnotežja

Ikona: Freepik na www.flaticon.com

1. zavedanje stanja

2. sprejemanje, sočutje

3. sprememba

  

Doseganje ravnotežja
● teža na eni strani tehtnice terja protiutež na drugi strani

(velja v obe smeri)
● trije klasični stebri za doseganje ravnotežja:

1. izobraževanje v teoriji in veščinah

2. osebna izkušnja

3. praksa pod supervizijo

● predstavljava nekatere specifične, konkretne ukrepe za oblikovanje 
terapevtske prakse
– z njimi pridobita terapevt in klient

– preizkušeni so v praksi v naši ustanovi



  

 

  

Uravnoteženo naročanje klientov

daljši
odmori od
dela tekom

dneva
(npr. vmesni odmor

za kosilo, prosto
popoldne)

realna
dnevna

obremenitev
s klienti

(pri nas največ štiri
seanse dnevno)

zadosten
razmik med

posameznimi
termini

(časa za zaokrožitev
procesiranja prejšnjega

klienta in za pripravo
na naslednjega je pri

nas 20 minut)

Ikona: Vectors Market na www.flaticon.com

  

Finančni vidiki

plačilo
prepozno

odpovedanih
terminov

(strošek pozne
odpovedi v višini 40 %

se zdi optimalen)

uravnotežena
cena

(dovolj visoka za
terapevta in ne

oderuška za klienta)

določanje
popustov
(okrog 20 %

ni ne premalo
in ne preveč)

  

Notranje motivacijsko in čustveno 
ravnovesje

skrb za
čustveno

ravnovesje
(npr. terapevtovi

strahovi, dvomi vase,
sram)

regulacija
motivacijskih

teženj
(npr. denar,

samouveljavljanje,
spolnost, počitek,

ambicioznost)

zadovoljenost
relacijskih

potreb
(npr. zasebno
partnersko in

družinsko življenje,
socialna mreža)



  

 

  

Ravnotežje med poklicnim in 
zasebnim življenjem

kakovostno
zasebno
življenje

(npr. živ zakon,
facilitacija družinskega
in poklicnega življenja)

predanost
poklicnemu

delu in
strokovnemu

razvoju
(npr. delovna zavzetost

in svežina, delavnice,
supervizija  in intervizija,

knjige)

optimalna
ločnica med
zasebnim in

poklicnim
življenjem

(npr. ločena Facebook
profila za službeno in

privatno rabo)

  

Uravnoteženost dimenzij osebnosti

Manjše ikone: Freepik na www.flaticon.com

(npr. vrednote,
molitev, meditacija,

duhovne prakse)

(npr. gibanje,
prehrana, počitek,

spanje)

(npr. prakticiranje
čuječnosti, sprostitev,

razvedrilo)

  

Izkustveni del delavnice



  

 

  

Delovni list
1. Trenutno stanje

“Kaj je?“

2. Spremembe
“Kaj bom prilagodil/-a?“

3. Refleksija o etični čuječnosti
“Kako je z mojo (etično) čuječnostjo?“

 

Spoznanja? ...                            
Izkušnje? …     

                      Diskusija? ...
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Za konec pa še pohorski pozdrav (blizu Rogle)...

Ostanimo v ravnotežju!


