
Psihološke igre in Karpmanov trikotnik                                                             
Ste se kdaj znašli v interakciji z nekom in se le-ta ni končala s prijetnimi občutki. Vi pa ste se vprašali »Že 
spet se mi je zgodilo enako. Kako to?« Po vsej verjetnosti ste se znašli v tako imenovani psihološki igri.

Zanjo je značilno, da obe osebi zavzameta eno od treh pozicij v t.i. Dramskem (Karpmanovem) trikotni-
ku: Reševalec, Preganjalec ali Žrtev, ki se pa tekom igre zamenja – tako npr. Žrtev postane Preganjalec in 
Rešitelj Žrtev, kot v spodnjem primeru:

Žena (izmučeno): Čisto sem utrujena, tudi na nogah ne morem več stati, komaj čakam, da se zavalim v 
posteljo…uh……. (VLOGA ŽRTVE) 

Mož (previdno): Pa se malo odpočij! (VLOGA REŠITELJA)

Žena (še vedno izmučeno): Da, ampak to se ne bo samo naredilo. (ŽRTEV)

Mož (previdno): Lej, saj danes ni treba nič kuhati, naročimo eno pico, pa je! (REŠITELJ) 

Žena (zavzdihne): Ja, pa saj veš, da za otroke taka hrana ni dobra, prav je, da skuham zanje.  (ŽRTEV) 

Mož (previdno): Lahko bi tudi najeli kakšno gospo, da ti malo pomaga v hiši. (REŠITELJ)

Žena (še bolj nemočno): Pa saj nimamo toliko denarja, da bi ga kar metali skozi okno.  (ŽRTEV) 

Mož (že malo nervozno): Mogoče bi se pa lahko tudi ti malo bolje organizirala.  (PREGANJALEC)

Žena (še bolj nemočno):  Že, ampak kako, oba otroka, vse obveznosti…. (ŽRTEV) 

Mož (nežno): Glej, želel bi ti samo pomagat. (REŠITELJ)

Žena (besno): Aja, to je tvoja pomoč? Krasno kako lepo mi pomagaš! A  ne bi bilo bolje, da se lotiš dela, 
namesto, da pomagaš meni…. ! (PREGANJALEC)

Mož (užaljeno): Samo pomagat sem ti hotel, kakor da je meni lahko, kot da jaz nimam svojih skrbi! (ŽR-
TEV)

Žena (še vedno besna): Najbolje, da vse naredim sama, ti pa kar uživaj. (odide in zaloputne z vrati) (PRE-
GANJALEC)

Mož (obsedi in gleda v zid) (ŽRTEV)



Kaj je torej značilno za te tri vloge:

Žrtev »ubogi jaz«:
•	 Sam sebe postavlja v podrejen položaj
•	 Odpisuje svojo lastno zmožnost za razmišljanje in aktivnost
•	 Ne uporablja zmožnosti, ki jih ima za razmišljanje in reševanje problemov
•	 »Tega ne bom zmogel sam«, »Ubogi jaz«
•	 Doživlja občutke, da je zatiran, žrtev, brez moči, brez upanja, brez volje, občutke sramu
•	 Išče Reševalca ali Preganjalca, ki bosta vzdrževala njegova neprijetna čustva

Če ostane v vlogi Žrtve, bo blokiral sebe pred postavljanjem odločitev, reševanjem problemov, prijetnimi 
dogodki in samorazumevanjem

Če ne želiš biti žrtev: PREMAKNI SE K REŠEVANJU PROBLEMOV.

Reševalec »naj ti pomagam!«:
•	 Odpisuje zmožnost drugih, da mislijo in delujejo sami
•	 Pomagajo drugim brez, da bi jih vprašali ali potrebujejo pomoč
•	 Naredijo več kot se od njih pričakuje
•	 Delajo stvari, ki jih ne marajo delati
•	 »Naj ti pomagam«
•	 Rešujejo, četudi tega ne želijo in občutijo krivdo, če ne rešujejo
•	 Žrtve vzdržujejo v odvisnem odnosu
•	 Dajejo dovoljenja za neuspeh
•	 Pričakujejo, da se jim bo pri reševanju zalomilo

Če ne želiš biti reševalec: PREMAKNI SE K NEGOVANJU, KI IMA JASNE PREDPOSTAVKE.

Preganjalec »Za vse si ti kriv!«:
•	 Odpisuje druge ljudi, njihovo vrednost in dostojanstvo (v ekstremnih primerih tudi njihovo pravico do 

fizičnega dobrega počutja in obstoja)
•	 Del njihovega cilja je kaznovati druge 
•	 »To je tvoja krivda«
•	 Postavlja striktna pravila, ki pa niso nujno potrebna
•	 Vzbuja krivdo, kritizira, zatira
•	 Sprošča se preko jeze
•	 Rigidnost, avtoritativnost

Če ne želiš biti preganjalec: PREMAKNI SE K JASNI STRUKTURI!

Več o Karpmanovem trikotniku si lahko preberete na spletni strani: 

http://www.karpmandramatriangle.com/



Ali se lastna hvala res pod mizo »vala «?
 
Osnovne potrebe preživetja silijo človeka k iskanju hrane, vode, zaščite in razmnoževanja. Je pa človek 

usodno odvisen od drugih ljudi, rodi se bolj nebogljen kot druga bitja. Razmeroma dolgo morajo drugi 
zadovoljevati posameznikove najbolj osnovne potrebe, pa še potem nas vežejo z drugimi nepogrešljive 
vezi. Potrjeno je tudi, da se človek brez pravih stikov z drugimi ne more ustrezno razvijati. Ob poman-
jkanju socialnih stikov se hitro pojavijo duševne težave in motnje. 

Zlasti je socialni kontakt pomemben v človekovi zgodnji dobi, saj njegovo pomanjkanje lahko usodno 
prizadene nadaljnji razvoj posameznikove duševnosti in osebnosti. Brez ustreznih spodbud in vplivov 
družbenega in kulturnega okolja se človek osebnostno ne more razviti. Kakšen bo postal človek in 
kakšna bo njegova samopodoba, je torej v veliki meri odvisno od drugih ljudi, v zgodnjem otroštvu zlasti 
od pomembnih drugih. Od njih tako že v zgodnjem otroštvu dobimo bistvene informacije, ki postanejo 
temeljni del podobe, ki si jo ustvarimo o samem sebi. Starši, učitelji, znanci, vrstniki, kasneje sodelavci, 
partnerji nam povedo v čem smo dobri, česa ne znamo, kako smo pridni ali poredni. Vsa ta sporočila bolj 
ali manj ponotranjimo in postanejo del predstave, ki jo gojimo o sebi.  

 
Kljub temu, da je mogoče preživeti z zelo malo potrditvami, je pomanjkanje potrditev nezdravo, tako 

fizično kot čustveno. Raziskave in opazovanja otrok v sirotišnicah so pokazala, da zaradi pomanjkanja 
potrditev lahko pride do resnih zaostankov v razvoju, pripelje pa lahko tudi do smrti. Zaradi tega je lakota 
po potrditvah glavno gonilo v človeku. 

 
Poznamo naslednje vrste potrditev:

•	 pozitivne / negativne (odvisno od subjektivne izkušnje prejemnika) – pozitivne so prijetne, nega-
tivne neprijetne (negativne, ki so povezane z vedenjem, imajo tudi pozitivno lastnost, če so izražene 
na pravi način – konstruktivna kritika, ki posamezniku da priložnost popraviti napake)

•	 zaželene / nezaželene;
•	 direktne / fizične ali indirektne-simbolične;
•	 fizične (dotik, poljub, objem, držanje za roke) / verbalne (govor o tem, kako oseba izgleda, o njenih 

oblačilih, inteligenci, radodarnosti, kreativnosti, eleganci, modrosti, lojalnosti, toplini, energiji, 
okusu) / akcijske ali neverbalne (poslušati nekoga z razumevanjem ali aktivno nekoga imeti rad ali 
ljubiti). 

V našem kulturnem okolju ste verjetno že slišali “Ne ga/jo hvalit, da se ne bo pokvaril/a!” ali pa “Lastna 
hvala se pod mizo vala”. V terapevtskem procesu in izven njega opažamo, da ljudje težko govorimo o tem 
kakšni smo, še zlasti o svojih pozitivnih lastnostih.

Opazimo lahko, da med nami vlada t.i. ekonomija potrditev (angl. stroke economy), zanjo pa so značilne 
naslednje zapovedi:

•	 Ne dajaj potrditev, ki jih želiš dati! (»Tole delo je res dobro opravila, samo bolje, da je ne pohvalim, 
da ji ne bo stopilo v glavo!«)



•	 Ne prosi za potrditve, ki jih želiš prejeti! (»Tale projekt sem izpeljal izvrstno, zaslužim si en prost 
dan. Ampak šefu tega ne morem reči!«)

•	 Ne sprejmi potrditev, ki jih želiš sprejeti! (Šef: »Ponosen sem na vašo predstavitev, dobro oprav-
ljeno!« Zaposleni: »Oh, saj to ni nič posebnega!«)

•	 Ne zavrni potrditev, ki jih ne želiš prejeti! (Sodelavka »Danes imaš pa res lepo frizuro«, Jaz: »Hvala«! 
(zraven pa imam občutek, da se je iz mene norčevala).

•	 Sebi ne dajaj potrditev! 

Ko sledimo tem zapovedim, nezavedno sami sebe in ljudi v naši bližini prikrajšamo za zaželene, pozi-
tivne potrditve. Zato moramo svoj čas strukturirati na način, da dobimo vsaj kratkotrajne, negativne 
potrditve ali »zavite v celofan«. Rituali, razna razvedrila in delo nam prinašajo tovrsten občutek, da smo 
OK. A pogosto se v boju za potrditvami zapletamo v igrice, tekmovanja, ki lahko prerastejo okvire dobrih 
osebnih in poslovnih odnosov. Izkupiček je za vse udeležene slab, konča se z občutki jeze, razočaranja, 
sovraštva, krivde, sramu. A s tem se zadovoljimo, saj je bolje to, kot pa da potrditev sploh ni.

Nekaj predlogov za okolje, ki omogoča boj proti ekonomiji potrditev:

•	 za dober razvoj potrebujemo tako pozitivne kot negativne potrditve, vendar naj bo pozitivnih več, 
negativne naj se nanašajo na vedenje in ne na osebo

•	 v svojih odnosih bodimo odkriti (ne lažemo, ne igramo igric)
•	 ko dajemo potrditve naj bodo resnične, ne zavite v celofan
•	 če dobimo potrditve, zavite v celofan, jih zavrnimo
•	 dajemo potrditve sebi – se tudi na glas pohvalimo
•	 zavedamo se svojih občutij, svojih želja
•	 spoštujemo ideje, čustva, želje drugih
•	 se znamo opravičiti in priznati svoje napake
•	 ne sprejemamo lažnih opravičil
•	 trudimo se v poziciji JAZ+ ~ TI+

Lahko si torej damo dovoljenja, ki bodo protiutež zapovedim ekonomije potrditve:

•	 Daj potrditev, ki jo želiš dati! (»Tole si res dobro naredila, super!«)
•	 Prosi za potrditve, ki jih želiš prejeti! (»Potrebujem objem, me lahko objameš?«)
•	 Sprejmi potrditve, ki jih želiš sprejeti! (Šef: »Ponosen sem na vašo predstavitev, dobro opravljeno!« 

Zaposleni: »Hvala, me veseli, da vam je všeč, tudi meni je.«)
•	 Zavrni potrditev, ki je ne želiš prejeti! (Sodelavka »Danes imaš pa res lepo frizuro«, Jaz: »Imam 

občutek, da ta pohvala ni iskrena, zato je ne sprejemam.«)
•	 Pohvali sebe! (»Res mi gre dobro!«)

Za nadaljnje branje lahko obiščete spletno stran Clauda Steinerja (http://www.emotional-literacy.
com/learn.htm ), lahko pa si preberete tudi Zgodbo o toplih objemčkih, ki jo prevedeno najdete na tej 
spletni strani.



Moj čas
Predstavljajte si svoje življenje kot vrteči se oder, na katerem se kot njegov del nahaja vrsta vaših aktiv-
nosti. Vnesite na ta oder delež svojih aktivnosti glede na čas, ki ga investirate vanje. Za primer vzemite 
povprečen mesec v letu, pri tem se spomnite na vašo tabelo aktivnosti, ki ste jo izpolnjevali čez teden. Pri 
tem ne upoštevajte časa spanje, razen če ima za vas posebno vlogo.

Kako je z razmerjem energije, ki jo vlagate v posamezno področje, in časom, ki ga temu področju namen-
jate?

____________________________________________________________________________________________________________________

Ali je področje, kamor vlagate veliko energije in časa, hkrati tudi področje vašega zanimanja, vašega 
življenjskega poslanstva, vizije?

____________________________________________________________________________________________________________________

Za koga se vam zdi, da kontrolira posamezno področje vašega življenja?

____________________________________________________________________________________________________________________



Ali ste zadovoljni s tem, kar vlagate v sebe v posameznih področjih? Če ne, kaj bi spremenili?

____________________________________________________________________________________________________________________

Kako bi želeli, da bi bil vaš krog zapolnjen v prihodnje?

Čas je edini vir, ki ga moramo porabiti takoj, saj ga ne moremo upravljati. Upravljamo lahko le sebe v 
razmerju do časa. Pogosto pustimo, da nam določene stvari v življenju kradejo naš čas, zato posledično 
ne zmoremo več kvalitetno opravljati svojih nalog in obveznosti. Pogosto ne najdemo časa za sprostitev, 
zato so stresne situacije vse pogostejše.



Stres in izgorelost
Izgorelost je stanje čustvene, miselne in fizične izčrpanosti zaradi dolgotrajne in intenzivne izpostavlje-
nosti stresu. Pojavi se, ko se počutimo prenasičene in v stanju, ko vsakdanjih zahtev ne moremo več za-
dovoljevati. Izgorelost lahko prizadene tako mlade kot stare, moške ali ženske, njihova skupna značilnost 
pa je, da v življenju svojih dolžnosti, nalog, odgovornosti ne opravljajo z neko »rezervo«, opravijo jih 100% 
dobro. Najpogosteje prizadene ljudi, ki imajo močno notranjo potrebo, da skrbijo za druge.

Med stresom se v arhaičnih delih možganov sproščajo stresni hormoni, ki preko drugih možganskih 
struktur delujejo na notranje žleze v telesu npr. na nadledvično žlezo. Rezultat je, da se tako v možganih 
kot v telesu poveča koncentracija nevrotransmiterja noradrenalina, ki vpliva na spremenjeno delovanje 
možganov, ter adrenalina, ki spremeni delovanje drugih organov v telesu. Namen tega dogajanja je verje-
tno evolucijski, pripraviti telo in um na hitro reakcijo na zaznano nevarnost ali drugačno pomembno doga-
janje. Ponavadi imenujemo to reakcijo tudi reakcija beg ali boj.

Če so stresne situacije vse pogostejše in miselni procesi pričenjajo odpovedovati zaradi odpora, stra-
hu, nesposobnosti doživljanja, čustvovanja, se količina hormonov v telesu povečuje, saj le-ti želijo vzpo-
staviti ravnovesje v telesu. S tem pa se poveča napetost, aktivnost ter pospešena presnova, ki organi-
zem močno izčrpajo. Telesne spremembe se odražajo v povišanem krvnem tlaku, motnjah srčnega ritma, 
zvišanem holesterolu, krvnem sladkorju, trpimo za glavobolom, nespečnostjo, utrujenostjo, kasneje za 
želodčnim čirom, astmo, diabetesom, ekcemom. Če problemov ne zmoremo več reševati na razumski 
ravni in ne naredimo korakov k vzpostavitvi ravnovesja, je lahko posledica neustreznega odziva na stres 
v najslabšem možnem odzivu tudi smrt. 

Razlika med stresom in izgorelostjo

STRES (PREVEČ) IZGORELOST (PREMALO)

Preveč psihičnih in fizičnih pritiskov. Počutimo se prazno.

Lahko si predstavljamo, da bo bolje. Nimamo upanja na pozitivne spremembe.

Utapljamo se v dolžnostih. Imamo premalo motivacije za premike, vse je 
»izplaknjeno«.

Se ga zavedamo. Pogosto ne vemo, kaj se nam dogaja.

Tesnoba. Depresija.



Opozorilni znaki
Izgorelost se ne zgodi čez noč, opozorilnih znakov pa pogosto ne vidimo. Če jih pravočasno opazimo, lah-
ko zlom preprečimo.

Fizični znaki:
•	 počutimo se utrujene večino časa
•	 opazimo zmanjšano odpornost
•	 pogosti glavoboli, bolečine v vratu, mišična napetost
•	 spremembe v apetitu in spalnih navadah

Čustveni znaki
•	 občutek »zgube« in dvom v sebe
•	 občutek ujetosti, poraženosti
•	 občutek osamljenosti v svetu
•	 pomanjkanje motivacije
•	 povečan cinični in negativni pristop
•	 pomanjkanje zadovoljstva in občutka vrednosti

Vedenjski znaki
•	 umik od odgovornosti, 
•	 prelaganje večjih nalog
•	 izolacija od drugih ljudi
•	 potrebujemo več časa, da stvari opravimo
•	 da stvari zmoremo opraviti, si pomagamo s hrano, alkoholom ali drogami
•	 svoje frustracije prenašamo na druge
•	 delo opuščamo ali prihajamo na delo pozno ter ga zgodaj zapuščamo

Kaj lahko storim za svojo stabilnost:
•	 poskrbim za zadostno količino počitka 
•	 dodam svojemu urniku čas za sprostitev in fizične aktivnosti (dan začnem z relaksacijskim ritua-

lom - 15 minut meditacije, pisanje dnevnika, rahlo raztezanje ali branje nečesa, kar me navdihuje; 
poskrbim za zdravo prehrano, telesno vadbo in zadostno količino spanja; poskrbim za čas brez teh-
nologije; opazujem naravo okrog sebe – za dodatne ideje si poglejte še dokument o sprostitvenih 
tehnikah)



•	 učim se novih veščin ter krepim svojo čustveno inteligenco (vprašam se kdo in kaj mi je v življenju 
pomemben, kako se odzivam v konfliktnih situacijah, kje so moje meje, zavedam se, da jaz nisem 
moje delo) 

•	 strokovno se izobražujem (če mi učenje na določenem poklicnem področju ne prinaša ničesar več, 
znotraj svojega podjetja preverim ali obstaja za mene kakšno delo, ki bi mi predstavljalo izzive, 
delitem svoje znanje z drugimi) .
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