
INTERVJU   11CELJAN 521, 5. januar  2011 

Študirali ste teologijo, zani-
mala vas je tudi psihologija. 
Za poklicno pot pa ste na 
povabilo dr. Christiana Go-
stečnika izbrali zakonsko 
družinsko terapijo … 

Prej sem študijsko tipal 'na-

okrog', to pa je bilo izpolnitev 

študijskih želja. 

Kot družinski terapevt se 
niste mogli zaposliti, po-
sledično je nastal Družinski 
inštitut Bližina. 

Postaviti nov inštitut je ne-

gotova reč, hkrati pa dober izziv. 

Več sošolcev je na različnih 

koncih Slovenije odprlo inštitut, 

ker je bila to res edina možna 

pot opravljati terapevtsko delo. 

Zdaj se oblikuje struktura inšti-

tutov po celi državi in se te stvari 

počasi tudi pravno urejajo. Iz pri-

merov dobrih praks je vse lažje 

sodelovanje z javnimi vladnimi 

institucijami in z ministrstvom za 

delo, družino in socialne zadeve. 

In Celje ste za lokacijo vašega 
inštituta izbrali zaradi pozi-
tivnega odziva občine?

Umetnost vzgoje 
je začutiti otroka 
Drago Jerebic je strokovni vodja Družinskega inšti-

tuta Bližina, zakonski družinski terapevt in predava-

telj na magistrskem programu zakonske in družin-

ske terapije na Univerzi v Ljubljani. Jerebic je mla-

dost preživel v rodnem Prekmurju, med študijem v 

Ljubljani je spoznal Saro, s katero sta si kasneje v 

okolici Celja ustvarila dom. Je izreden sogovornik, 

ki ostaja skromen. Kljub dejstvu, da sta oba z ženo 

terapevta, pa z nasmehom na obrazu pravi, da nista 

popolna zakonca. 

Sprašuje: Petra Žagar
Foto: Nataša Müller
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O spolnih zlorabah 

v družini se ne 

govori, se jih zanika 

in pogosto se jih 

sploh ne dojema 

kot zlorabo.

Odzivnost Mestne občine Celje me je 
prijetno presenetila. Lažje mi je bilo toliko, 
ker sem že delal prej na dveh inštitutih in sem 
poznal delo ter se približno zavedal, v kaj se 
spuščam. Naš inštitut je trenutno eden izmed 
večjih tovrstnih inštitutov v Sloveniji, saj v 
njem deluje osem terapevtk in terapevtov. 
Lani smo prejeli prek 1.200 klicev in izvedli 
predavanja za preko tri tisoč ljudi. 

Pa ste se srečali s kakšnimi težavami?
Ni toliko zunanjih ovir, kot je notranjih. 

'Prežvečiti' strah in negotovost. Če hočeš vi-
deti ovire, jih boš videl tisoč. Najpomembneje 
je, da si upaš, hkrati pa moraš biti realen in 
previden. Pa seveda moraš zaupati v svoje 
dobro delo. Prej ali slej bo zadeva uspela, če 
zaupaš in če delaš kvalitetno. 

Na čem temelji vaše terapevtsko delo?
Na zdravljenju odnosov. Ne spreminjamo 

in ne svetujemo posameznikom. Gre za tera-
pevtsko delo z zakoncema, s celotno družino 
ali posameznikom, odvisno od težave. Ljudje 
si izredno želijo razumevanja, da jih nekdo 
pomaga razumeti, zakaj včasih nekaj doži-
vljajo ali se vedejo, pa tega morda sploh ne 
želijo. Želijo si, da jim nekdo prisluhne. In če 
bi si zakonca znala prisluhniti, komunicirati, 
sploh ne bi potrebovala pomoči terapevta. 

na partnerske odnose, ostalo so družinske in 
individualne terapije. Veliko je tudi motenj 
hranjenja, poskusov samomora, žrtev fizič-
nega in spolnega nasilja …

Kakšne so danes mame, kakšni očetje?
Mame v Sloveniji so preobremenjene, ču-

titi pa je pogrešanje očetov oziroma njihovih 
vlog v družini. Oče da varnost, nudi gotovost 
otroku in vero v samega sebe. Saj veste, kako 
je, če te oče podpira, lažje verjameš vase, da si 
nečesa sposoben. Če pa ti vse življenje govori, 
da ne bo iz tebe nič, najverjetneje res ne bo. 
Sam sem izredno zadovoljen, če v primeru 
težav z otrokom pride na terapijo tudi oče. Ta-
krat imaš občutek, da se pelješ 'po avtocesti' 
… Imamo delavne in poštene moške, ki pa pri 
svojih očetih niso bili priča, kako se izražajo 
čustva, zato imajo s tem težave.

Po vašem mnenju je potem 'zdrava' 
družina … 

'Zdrava' družina odprto komunicira in 
čutenja normalno 'cirkulirajo'. V 'zdravi' 
družini je 'znosno' biti skupaj. To pomeni, 
da se tudi kaj kreše, ampak konflikte sproti 
rešujejo. V taki družini imajo neke obrede, 
kosila, božično večerjo, odpiranje daril, ob-
darovanje, razvito obredje … To daje varnost.

Pretekli prazniki so verjetno v marsikom 
vzbudili tudi osamljenost …

Imamo ljudi, ki so sami in ob praznikih 
seveda osamljenost še bolj občutijo. V takem 
primeru se je vedno potrebno vprašati, kaj 
boš glede osamljenosti naredil. Boš čakal ali 
vabil. Lahko pa bi govorili tudi o osamljenosti 
znotraj družine ali zakonskega odnosa. Ta 
bolečina je navadno tudi vzvod, da zakonec 
poišče pomoč pri nas. 

Slovenija je še vedno v samem vrhu po 
številu samomorov …

To kaže, da smo najverjetneje Slovenci 
zelo avtoagresivni do samih sebe. Hkrati pa 
stisk ne izražamo na glas. In potem eksplo-
dira. Naučiti se bomo še morali rokovati s 
čutenji, da bomo bolj varni pred samim sabo.

Pravite, da se preko 80 odstotkov spol-
nih zlorab zgodi znotraj družine … 

O tem se ne govori, se jih zanika in pogo-
sto se jih sploh ne dojema kot zlorabo.

Če bi lahko bralcem položili na srce ka-
kšen dober nasvet … 

Zakoncem bi rekel, da naj se ne sprašuje-
jo, kaj bo drugi naredil zanj … Gre za zakoni-
tost sistema, vse se ti vrne kot bumerang. Zato 
se bo po navadi vsakemu vrnilo tisto, kar bo 
drugemu nudil. Če ženska hoče sebi polepšati 
življenje, naj vsak dan dvakrat iskreno pohvali 
moža. Mož pa naj si vzame čas, in ko pride 
domov, žensko vpraša, kako se je imela, ter 
jo posluša, ko mu bo odgovorila. Staršem pa 
bi rekel, dokler ima otrok žive starše, jih po-
trebuje. Pa ne govorim v materialnem smislu, 
temveč čustvenem. Naj imajo to v mislih. 

Veliko se ukvarjate tudi s težavami starši 
– otrok. Kaj je umetnost vzgoje?

Umetnost vzgoje je začutiti otroka in 
sebe ob otroku. Z našim delom skušamo 
oziroma pomagamo staršem začutiti otroka. 
Pametovanja, prepričevanja, kopico nasvetov 
po navadi ne sprejemamo najbolje, zato tega 
ne delamo. 

Nam lahko pomagate razumeti s ka-
kšnim primerom?

Otrok želi, da bi se oče ali mama z njim 
igrala, vendar nimata časa ali sta preutrujena. 
Otrok se začne vesti 'neprimerno'. Kaj sledi? 
Lahko ga kaznuješ, lahko pa skušaš začutiti, 
kaj dejansko potrebuje. In to najlažje storiš 
tako, če skušaš začutiti sebe, ko si bil maj-
hen in si pogrešal očeta ali mamo, da bi se 
s tabo igrala. 

Kdo pa se najpogosteje obrača na vaš 
inštitut?

Sedemdeset odstotkov terapij se nanaša 


