
Moja droga
je iskrenost

Pari bi se morali razhajati z manj bolečine
in zamere, pomen zakonske zveze pa bi bilo treba na

novo izumiti, pravi Jana Lavtižar, partnerska in družinska
terapevtka.
GORAZD SUHADOLNIK

Svojo prvo poklicno ljubezen je
59-letna Ljubljančanka našla v

angleškem jeziku in primerjal-
ni književnosti ter prevajanju
knjig. V drugo se je zaljubila v

psihoterapijo, opravila specializacijo in
začela delati kot partnerska in družinska

terapevtka. Svojo tretjo ljubezen je mama

dveh otrok odkrila v naravi. Aktivno so-

deluje pri akciji Očistimo Slovenijo, ki bo
15. septembra del fizičnega in mentalne-

ga čiščenja širnega modrega planeta.

Kako ste pridobili psihoterapevtsko
izobrazbo?
Pri tridesetih sem jo začela iskati vse bolj
zavestno, spoznavala različne modalitete,

sredi štiridesetih pa sem končno našla
možnost univerzitetnega podiplomskega
študija pri nas in specializirala zakon-
sko in družinsko terapijo na teološki
fakulteti v Ljubljani. Imela sem krasne
profesorje - Christiana Gostečnika ter
Katarino in Tomaža Erzarja poleg tega

pa že precej osebnih izkušenj, tako da
sem lažje povezovala študijske vsebine
z življenjem. Zadnjih enajst let delam kot

terapevtka v svobodnem poklicu.

Kaj so lastnosti dobrega psihotera-
pevta?

Močno razvita zmožnost vživljanja, intu-
itivnost, rahločutnost in učljivost, pa ne

le intelektualna. Odprtost do različnih
terapevtskih modulov in sprejemanje
znanja in navdihov z različnih koncev.

Pa sprotno ozaveščanje, kaj se ti kot tera-

pevtu dogaja, zato imamo terapevti tudi

supervizije. V vsaki terapiji se namreč
prebujajo tudi terapevtove psihične
usedline, s tem se mora sproti sooča-
ti. To pomeni, da klientovih čustvenih
vsebin ne prenašaš v sebi, ampak mu jih

znaš pravilno ovrednotene vračati, kar

je bistvo terapije.

Kaj cenite pri modelu relacijske dru-

žinske terapije, po katerem delate?
Ukvarjamo se z odnosi v družini kot
sistemu. Tako kot ima svoje zakonito-

sti vsak sistem v naravi, tudi družina
kot sistem nezavedno sledi določenim
pravilom oziroma načinom delovanja.
Ljudje, ki pridejo na terapijo, imajo rane

v svojih odnosih in neravnovesje v svo-

jem družinskem sistemu. Naša naloga je,
da jih spremljamo na poti bolj zdravega

delovanja, najprej pa moramo pregleda-
ti celo družino kot sistem. Zato s klienti
rišemo njihov genogram, družinsko
drevo. Vizualni pogled na to družinsko
drevo pripomore, da se prebujajo spoz-

nanja, ki jih klient še nikoli ni videl v
kontekstu celotnega sistema. Ko opa-

zuje celoten sistem vsaj tri generacije

nazaj, lažje dojame, da ne gre za iskanje
enega samega krivca za njegovo trplje-
nje, ampak predvsem za razumevanje
zapletenosti odnosov, ki so pripeljali do

potrebe po reševanju težav. In še nekaj je
novo - navzočnost terapevta kot t. i. so-

čutne priče. Vse to zelo razrahlja občutek
krivde in pretirane odgovornosti. Potem

lahko začnemo ustavljati te nefunkcio-
nalne vzorce, da ne bodo prehajali v

naslednje generacije.

Je torej to prehajanje mogoče prepre-

čiti?
Vsekakor. Prva stopnja je uvid, postopno

ozaveščanje, ki ga začutiš prav v telesu,

saj se dogaja na psihoorganski ravni.

Naslednji korak je kar krepko delo - za-

vestno spreminjanje vedenjskih vzorcev.

Kot terapevtka se ukvarjate s teža-
vami ob življenjskih prelomnicah,
od odločanja za skupno življenje, za

dokončanje študija do menopavze,

odhoda otrok od doma in žalovanja.
Kaj je njihov skupni imenovalec?
To so časovne točke, ko se nekaj tek-
tonsko zamaje v našem sistemu, bodisi
v družinskem bodisi v katerem zuna-

njem, recimo službenem. Pretres nas

pahne z območja udobja, zavemo se, da

bo treba nekaj spremeniti. To seveda ne

pomeni, da moramo ob vsaki življenjski
prelomnici k terapevtu, v dobro delujo-
čem družinskem sistemu lahko to ljudje
uredijo sami. Če recimo znaš žalovati,

lahko zdravo izžaluješ izgubo.

Kaj v praksi ugotavljate o menopav-
zi, odhodu otrok iz gnezda, smrti
bližnjih?

Menopavza je prehod, ki je malce (ah pa

zelo) naporen, a mine in pomeni vstop

v novo, zelo produktivno obdobje. Bila
naj bi le ženski pojav, vendar je že dol-
go znana tudi andropavza, v kateri se

moški srečujejo s podobnimi težavami.
Zagotovo je bolje, če se partnerja lahko
o tem pogovorita, da ni le ženska žrtev
menopavze, moški pa mora biti neran-

ljiv in o tem nima pojma. Po navadi se

menopavza časovno ujema z odhodom
tudi najmlajšega otroka od doma, in če
smo bile dovolj dobre mame, jih lahko
spustimo, zadihamo, se posvetimo sebi

ter nadaljujemo dober odnos z odraslimi
otroki.

Smrt oziroma izguba v družini je ve-

lika preizkušnja, ki nam pokaže, kako
smo živeli. Žalujoči gre praviloma skozi
sedem faz zdravega žalovanja, od šoka,

zanikanja, jeze, strahu in občutka krivde,
žalosti, obupa ...do sprejetja, ko izgubo
integrira, jo, preprosto povedano, spra-

vi med spomine na pokojnega. Če pa

se je njegovo čustveno zorenje že prej
nekje ustavilo, ne more preboleti smrti
partnerja ah pa tudi recimo odraslega
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otroka. Vse te preizkušnje zrcalijo, kako
čustveno opremljeni smo šli skozi živ-

ljenje.

Kakšno je v vaši zaznavi naše
duševno zdravje v partnerskem in
družinskem pogledu?
Pari, ki se znajo dobro raziti, družine, ki

dobro funkcionirajo, seveda obstajajo, a

takšnih poklicno ne srečujem. Pri delu
z ljudmi, ki so v procesu ločitve, se osre-

dotočam na to, da bi se razšli s čim manj
grenkobe, bolečine in zamere, s čim
širšim razumevanjem, zakaj se je to zgo-
dilo - o večni napetosti med potrebo po

svobodi in potrebo po varnosti v odnosu
ima recimo veliko zanimivega povedati
belgijska psihoterapevtka Esther Perel -
in da se ob izgubi vselej odpre prostor

za nekaj novega. To je naravni zakon.
Ampak če smo ranjeni že vstopili v par-

tnerski odnos, bomo iz njega vrženi ali
bomo pobegnili dvakrat bolj ranjeni, pa
še z otrokom ali tremi kot nedolžnimi
žrtvami. Tu terapija pomaga.

Čemu pripisujete tako pogoste

ločitve?
Predvsem nerealnim pričakovanjem
o življenju in zakonski skupnosti. Kot

velika nasprotnica trpljenja in bolečine
verjamem, da bomo morali na novo iz-
umiti pomen partnerske zveze. Vemo,

da hormonski napoj zaljubljenosti traja
le malo časa, pogosto niti do poroke, in
iluzija je pričakovati, da bo pritekal še

naprej. Od kod? Treba je graditi na dru-
gačnih temeljih. Jaz na primer verjamem
v iskrenost, to je moja droga, imenitno

se mi zdi, da jo lahko živim v odnosih.

Kaj pa menite o tem, da se pari loču-
jejo s takšno lahkoto?
Problem je v tem, da je ta lahkota navi-
dezna. Ampak vidim rešitev. Za številne

ljudi, ki prihajajo na terapijo, je veliko

olajšanje, da se lahko končno začnejo
sproščeno, zelo normalno in prepros-

to pogovarjati o odnosih, in marsikdo,

zlasti moški, ki imate še posebno radi
konkretnost, mi reče, da bi odnosi v
družini morali biti šolski predmet že od
prvega razreda naprej. Verjamem, da se

bo to tudi zgodilo, je samo še vprašanje
časa. Za zdaj sejemo semena sprememb

terapevti in naši klienti, ki svoja spoz-
nanja prenašajo v življenje in na svoje

otroke.

Kaj se vam je zdelo najbolj po-

membno pri vzgoji vaših otrok?
Prepričana sem, da moraš v otroka
verjeti, zato sem ju zmeraj brez težav

podpirala, da sta delala, kar ju je vese-

lilo. Prvega sem rodila že med študijem
in na srečo sem bila dobro uglašena z
njegovimi potrebami. Zdi se mi, da sem

bila najbolj rahločutna v najrosnejših
letih obeh otrok. Pozneje kot mati sa-

mohranilka nisem bila tako trdna in

sem naredila nekaj napak, ki jih še zme-

raj veselo popravljam. Še vedno se tudi
učim postavljanja meja, zlasti znotraj
sebe. Zelo lepo pa mi je, ko gledam ta dva
samostojna, samozavestna in obenem

spoštljiva človeka, v kakšnem stiku
sta s sabo. Je pa res, da mi je prišlo psi-
hoterapevtsko znanje zlasti v njunem
najstništvu, pa tudi še pozneje, zelo

prav, da nisem kdaj postala panična
in histerična.

Kakšen je smisel džjotiša, vedske
astrologije, ki jo vpletate v svoje
terapevtsko delo?
Džjotiš je moje orodje pri uvidu v
klientove probleme. Rada delam na
simbolni ravni, kar daje pri džjotišu
presenetljivo konkretne rezultate.
Zame je rojstna karta na terapiji doda-
ten pripomoček, saj človeka poznam

in nama njegova karta potrdi zgodbo,
ki jo doživlja. Seveda pa se zgodi, da

pride k meni oseba, ki je sploh ne

poznam in jo moram prebrati le na

podlagi tega, kar vidim v rojstni kar-
ti. In tudi ta oseba odnese od najinega
pogovora veliko odgovorov.

Vendar to nima zveze z jasno-
vidnostjo?
Jasnovidci so ljudje z drugačnimi da-
rovi. Jaz imam intuicijo, ki mi skupaj
z empatijo omogoča, da se človeku

približam. V njem iščem vire, moči,

na katere se lahko opreva in delava
naprej. Popolnoma neetično in tudi

neprofesionalno se mi zdi napovedo-
vati konkretne reči in namigovati na
kar koli negativnega. Tega imamo že

vsi preveč na plečih. Džjotiš v sanskr-
tu navsezadnje pomeni svetloba. Pri
delu z ljudmi se mi zdi najpomemb-
nejše to, da skrajno odgovorno poveš,
kar imaš povedati.

Po petdesetem letu naj bi bili

ljudje srečnejši in zato lahko tudi
koristnejši. Menite, daje med

nami potencial zrelih ljudi dobro
izkoriščen?
Seveda še ni. Veliko poklicev je, v
katerih si z leti vse boljši. Življenjska

doba se daljša, imamo veliko mož-
nosti, da skrbimo za svoje zdravje.
Če nam je všeč ali ne, nam bo samo
koristilo, da spreminjamo prepriča-
nja o čimprejšnjih užitkih v pokoju,

o službi kot edinem načinu preživetja,
Slovenci pa še posebno o tem, da mo-

ramo nekaj desetletij do smrti sami
preždeti v svojih večdružinskih hišah.

Terapevtsko se ukvarjate tudi
s stvarjo, ki se sliši zabavno - s

čiščenjem nereda.
Že zdavnaj sem ob knjigi Umetnost

preprostosti našla potrditev, da je

zunanji nered pri ljudeh povezan z
nečim notranjim. Seveda, če imamo
zunaj vse sterilno, to še ne pomeni,
da je v glavi vse urejeno, prej obratno.
Ustvarjalni nered kaže na bogato not-

ranje življenje, brez katerega ta oseba
ne bi bila to, kar je. Ljudem, ki jim je
težko priti na terapijo, pogosto svetu-
jem, naj začnejo pospravljati omare

ali knjižne police.

Zakaj ste aktivni tudi v nevladni
organizaciji Ekologi brez meja
in sodelujete pri akciji Očistimo
Slovenijo, ki bo 15. septembra del
svetovne čistilne in ozaveščevalne
kampanje?

To je nekakšna moja tretja ljubezen
oziroma bolje rečeno zakon. Zdi se
mi, da gre za nekaj temeljnega, s či-
mer sem se rodila. Nevzdržno se mi
zdi, da bi z brezbrižnostjo pripomogla
k še hujšemu onesnaževanju planeta,
na katerega sem spravila dva otroka.
Četudi ne bi imela svojih otrok, vidim
druge in si rečem, da tega res ne bi

mogla početi.

Žalujoči gre praviloma skozi sedem faz
zdravega žalovanja, od šoka, zanikanja,
jeze, strahu in občutka krivde, žalosti,

obupa ... do sprejetja, ko izgubo integrira.

O
bj

av
e 

so
 n

am
en

je
ne

 in
te

rn
i u

po
ra

bi
 v

 s
kl

ad
u 

z 
od

lo
čb

am
i Z

AS
P 

in
 s

e 
br

ez
 s

og
la

sj
a 

im
et

ni
ka

 p
ra

vi
c 

ne
 s

m
ej

o 
pr

os
to

 ra
zm

no
že

va
ti 

in
 d

is
tri

bu
ira

ti!
Delo - Super 50 03.09.2018 

PonedeljekDržava: Slovenija

Doseg:

Stran: 4

Površina: 1.303 cm2 2 / 3



Pri delu z ljudmi, ki so v procesu ločitve,

se osredotočam na to, da bi se razšli s čim
manj grenkobe, bolečine in zamere.
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