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Tatjana Rožič
Dogodki sprememb v superviziji in njihova povezanost s terapevtskim procesom in s spremembo v terapiji. Mentorica Katarina Kompan Erzar. Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, 2012. XLVIII, 378 str.
Avtorica je v nalogi raziskala dogodke sprememb v superviziji in njihovo povezanost
s terapevtskim procesom in s spremembo v terapiji. Najprej je predstavila razvoj supervizije od začetkov do danes. Supervizija je pravi razmah doživela vzporedno z razvojem
psihoanalize, po kateri se je tudi oblikovala. Tako kakor psihoanalizo je namreč tudi supervizijo zaznamoval hierarhični način dela. Psihoanaliza, usmerjena v odnose, se je
lotila raziskovanja pomembnih primarnih odnosov, iz tega pa se je razvila relacijska paradigma. Kljub temu se na področju supervizije ni zgodilo veliko in ni bilo sprememb, saj
so si supervizorji prizadevali to polje ohraniti zase v smislu prenašanja teoretičnega znanja na mlajše terapevte, tu pa ni bilo prostora za naslavljanje odnosa. Da je v superviziji
pomemben odnos oziroma narava dveh oseb, je med prvimi s svojo študijo jasno pokazala Doehrmanova leta 1976, njej pa so sledili še številni drugi. Tako se je počasi tudi na
področju supervizije zgodil prehod iz didaktičnosti v relacijskost. Pomemben prispevek
k temu so naredili intersubjektivni teoretiki, ki so znotraj supervizijskega polja začeli opazovali preplet več osebnosti; odprl se je prostor za pojme, kakor so uglašenost, vzajemnost, iskrenost, spoštovanje, ranljivost in razkrivanje. Zlasti teoretiki razvojnega modela supervizije so področje obogatili s številnimi empiričnimi študijami supervizijskega
procesa in s študijami o doživljanju sprememb v superviziji in o kritičnih dogodkih. Novost
sta prinesla tudi koncept in raziskovanje supervizijske delovne alianse.
Nadaljnjo poglobitev relacijskega pojmovanja so v devetdesetih letih prinesle
raziskave navezanosti. Opazovanje regulacije čustev, ki vključuje tako posameznikove notranje kakor tudi zunanje dejavnike in pri kateri ima temeljno vlogo odnos
navezanosti s starši, je pokazalo, da je za klinično učinkovitost terapevtskega procesa ključna vzajemna regulacija afektov. Tem sodobnim spoznanjem na polju
terapije je začela slediti tudi supervizija in ta naloga dokazuje, da je regulacija
afekta v jedru dogodka spremembe v superviziji.
V drugem oziroma empiričnem delu naloge avtorica sledi raziskovalnemu vprašanju, kaj se mora zgoditi v superviziji, da se lahko ključni dogodki znotraj nje povežejo s terapevtskim procesom in s spremembo v terapiji. Izbrala je metodologijo analize naloge, s katero je najprej formulirala začetni zemljevid nalog, identificirala komponente dogodka spremembe in pripravila diagram korakov v procesu
spremembe. Za raziskavo je pridobila avdioposnetke sklopov (terapija – supervizija – terapija), ki jih je podrobno analizirala; kot vir je uporabila posnetke, izpolnjene vprašalnike klientov, supervizorjev in terapevtov (po vsakem srečanju in ob
sklepu ciklusa) in podatke, pridobljene znotraj priklica medosebnega procesa. Po
opravljeni empirični analizi je postavila mini teorijo dogodka spremembe v superviziji, ki jo je z uporabo metode kodiranja čustvenih izrazov tudi podprla.
Katarina Kompan Erzar
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Veronika Seles
Čustveni procesi v zakonski terapiji parov z zakonsko nezvestobo. Mentor
Vinko Potočnik. Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, 2012. VI, 250 str.
Veronika Seles je bila rojena leta 1980 v Ljubljani. Po opravljeni maturi se je leta
1998 vpisala na enopredmetni študij teologije na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani in leta 2004 diplomirala ter pridobila naziv univerzitetne diplomirane teologinje. V študijskem letu 2001/2002 je šla na študijsko izmenjavo v Leuven v Belgiji.
Leta 2004 se je vpisala na magistrski študij zakonske in družinske terapije na
Teološki fakulteti v Ljubljani in leta 2007 pridobila naziv magistrice znanosti. Vzporedno je leta 2005 vpisala tudi dvoletni študij objektnih relacij na International
Psychotherapy Institute v Washington D.C., ZDA, in ga končala leta 2007. Od takrat
je tudi polnopravna članica Združenja terapevtov v ZDA.
Istega leta (2007) je vpisala doktorski študij družinske in zakonske terapije na
Teološki fakulteti v Ljubljani.
Leta 2008 je izdala prvi priročnik v Sloveniji na temo nezvestobe, z istoimenskim
naslovom Nezvestoba, v katerem obravnava vprašanja, kako razumeti nezvestobo,
se soočiti z njo in premagati njene posledice. Objavila je tudi številne poljudnoznanstvene članke in sodelovala z različnimi mediji. Leta 2006 je ustanovila svoj
psihoterapevtski inštitut PTI d. o. o., v katerem dela kot psihoterapevtka, obenem
pa se tudi aktivno udeležuje različnih svetovnih konferenc.
Na 15. seji dne 29. maja 2007 ji je Senat UL potrdil temo doktorske disertacije
z naslovom Čustveni procesi v zakonski terapiji parov z zakonsko nezvestobo. Komisijo za oceno primernosti teme so sestavljali: prof. dr. Christian Gostečnik in
prof. dr. Vinko Potočnik s Teološke fakultete in prof. dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič s
Fakultete za socialno delo. Do poletja 2011 je kandidatka disertacijo dokončala in
jo dne 11. novembra 2011 tudi uspešno obranila.
Disertacijo z naslovom Čustveni procesi v zakonski terapiji parov z zakonsko
nezvestobo je Seleseva tematsko organizirala v tri – metodološko logično sledeče
si – vsebinske sklope: teoretični pregled študij, modelov in teorij, ki pojasnjujejo
procese, povezane s partnersko nezvestobo; empirični del s študijo primera; diskusija s sklepi.
V prvem, teoretičnem delu se ob referenčni literaturi posveti razčlenitvi fenomena nezvestobe, prikazu tipov nezvestobe in njihovem poteku. Raziskuje vzroke
– individualne, medpartnerske in zunanje –, ki vplivajo na nastop zakonske nezvestobe. Na temelju relacijske družinske teorije se posebej osredotoči na vzroke,
povezane z izvorno družino. Dotakne se vlog primarnih odnosov in stilov navezanosti v razvoju posameznika, različnih vrst tako imenovanih medpartnerskih plesov, družbenega in kulturnega okvira, pa tudi razčlembe nekaterih duševnih motenj, ki so bile navzočne v terapevtski obravnavi kot študija primera. Temu sledi
prikaz razkritja nezvestobe in spopadanja s travmo, ki nastane ob tem.
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Vse to avtorica uporabi za analizo terapevtskega procesa zdravljenja. Prikaže ga
ob dvanajstmesečni partnerski terapiji para, v katerem je bil razkrit – intimnosti
izogibajoči se tip – zakonske nezvestobe. Na podlagi analize transkriptov zvočnih
posnetkov, terapevtkinih zapiskov in opazovanja in prek prehajanja med interpersonalno, intrapsihično in sistemsko ravnijo avtorica prikaže afektivne dinamike, ki
potekajo v terapevtskem procesu po razkritju afere.
V sklepnem delu se avtorica posveti vprašanjem veljavnosti stopenjske interpretacije sprememb čustvenih in komunikacijskih procesov v terapiji in vprašanjem
učinkovitosti, dinamike in poteka same terapevtske situacije, pa tudi implikacij za
nadaljnje raziskovanje.
Vinko Potočnik
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