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Začeti se moramo povezovati 
Ksenja Kos 

»Toje poskus,· 
kako se · 
psihoterapevtska 
ordinacija 
odpre v okolje. 
· Psihoterapevti 
imamo zelo 
ozko kapaciteto, 
dotaknemo se 
peščice ljudi, ker 
ne zmoremp, 
imamo termine 
polne.« 

»Oblikovati je treba racionalno družbo,« pravi psihoterapevtka Ksenja Kos, ki je povezala različne strokovnjake v skupnosti, v 
kateri živi. Ustanovili so Iniciativo z_a duševno zdravje Medvode. 

M AJA BERTONCELJ 

Medvoščanka Ksenja Kos 
je certificirana psihotera• 
pevtka. Dvajset let je v osnov-

. ni šoli delala z otroki s poseb• 
nirni potrebami. Bila je po· 
budnica za ustanovitev Ini· 
ciative za duševno zdravje 
Medvode, ki deluje od začet• 
kalanskega leta. Njihovcilj je 
povezova.nje v skupnost. So• 
delujejo s šolami, vrtcem ... , 
za starše organizirajo sklop 
sr~j. katerih teme polai
vajo obdobja od dojenčka do 

·začetka odraslosti. Kot pravi, 
bo ~hud za takšno po,•ezo• 
vanje strokovnjakov v lokal- · 
r_u skupnosti vse več. saj so 

. · potrebe ~se vetje. 

Vaša poklicna P9I je vsesko
zi povezana z otroki, z vzgo
jo in izobraževanjem . . 

Študirala sem pedagogi• 
ko in sociologijo na Filozof• 

Ksenja Kos iz Iniciative za duš~vno zdravje Medvode /,.;.., M•/•' '"°""' 

ski fakulteti. Hitro sem do- V dvajseti.ti letih se je marsi-
bila službo in ugotovila, da kaj spremenilo, tako na po-
z znanjem, ki ga čiovek dobi droquotroksposebnimi po-
samo z izobraževanjem na trebami kot glede · družine 
fakulteti, v praksi ne more· na splošno. Kakšne so vaše 
prav veliko narediti .. Vpisala ugotovitve? 
sem se v nadaljnji študij na Ljudje postajajo vedno 
Pedagoški fakulteti iz soci• · bolj nervozni, v stresu in ne 
alne pedagogike, vzporedno · razumejo, zakaj je tako, kaj · 
pa tudi mednarodni študij se je tako spremenilo. Tudi 
ps ihoterapije. Ves čas sem všolskem prostorudostikrat 
se na delovnem mestu spra• slišimo, da se je včasih o<I ot-
ševala, ali res delamo samo z rok zahtevalo vel'.. kot se da-
občutkom in nekaj, kar je v nes. Kaj pa se kljub temu do-
nas vgrajeno, ali pa res Jah. g~ja? Največja težava današ-
ko pristopimo strokovno. Te njega svel;l je prisotnost pre• 
stroke kljub študiju na delov- več (ljažijajev, prehlter tem: 
nem mestu nisem začutila. po življenja, zato naš rado-
Zato sem toliko raziskovala. nalni del možganov ne delu-
Ogromno sem se ukvarjala z je več. Otroci in starši poro-
otroki s posebnimi potreba- čajo, da ne zmorejo več, ua-
mi, k.ar je bilo tudi moje de- telji izgorevajo ... Včasih je . 
lovno podroqe. Izobraževala bilo več časa. 
sem se na mednarodnih se
minarjih iz spedalne in soci• 

. alne pedagogike, skozi razu
mevanje. kaj se dogaja v mo
žganih otroka s posebnimi 
potrebami in na kakšen na• 
an k n jim pristopiti. Dobi
la sem zelo yeliko znanja že 
o sami nevrologiji in o tem, 
kako pomem boo je delo s te• 
lesom. •V šoli sem imela v pi
sarni masažno mizo, in ko je 
otrok prišel na uro dodatne 
strokovne pomoč neskon: 
centriran, preveč razburjen 
ali preveč pasiven, sva nare• 
di1a taktilno ir)tegracijo, da 
sva zbudila telo. S svojo po
klicno potjo sem začela v šol• 
skem prostoru, ki sem ga 
imela izredno rada - in še 
vedno ga imam. Dvajset let 
sem bila zaposlena vqsnovn.i 
šoli, delala z otroki s poseb
nimi potrebami, vzporedn"o 
imela terapevtsko ordinaci
jo, kjer sem izvajala psihote
rapijo. Nato sem se odloala 
za samostojno pot. 

In kakšne so rešitve? . · 
Zelo natančno sem se za. 

čela zanimati za stres in za 
to, kako delovati v okolju, 
kakršno je. Moja predavanja 
temeljijo prav na tem . Rteši
tev je, da se m orajo ljudje za. 
čet( nazaj povezovati in upo• 
časnjevati tempo. življenja. 
K temu kličemo. To je zelo 
zahtevno. Družba odgovor
nost n~aga samo na rame
na posameznika, ki _se da
nes čuti, je prepričan, da je 
on sam laiv, da živi, kot živi. 
Ni laiv, ker deluje v takšnem 
svetu, je pa soodgovoren za 
to, da išče poti: Naša odloč

tev je, kaj bomo naredili. 

Poudarjate pomen skup-
. nosti iJi delovati ste začeli v 

lokalni skupnosti, ·iz kate
re prihajate. Ustanovljena 
je bila Iniciativa za duševno 
zdravje Medvode, katere po-

. budnica ste. Je bila to prava 
odločitev? 

Iniciativa je bila ustanov
ljena v začetku ianskega leta. 
°Vkljuali smo vse zainteresi
rane in strokovnjake, ki de
lujejo v naši_ občini Medvo
de z nal)lenom povezova
nja. Imamo štiri osnovne 
šole. Zakaj" ne bi združeva
li moč, zakaj ne bi potekal 
pretok izkušenj in znanja? V 
Iniciativo so vkljuleni stro
kovni delavci šol, vrtca, poli
cija. Zdravstveni dom Med
vode, posamezni psihotera
pevti in svetovalci, ki deluje-

. jo na tem področju in tukaj 
živijo. Povezali smo se tudi s 
strokovnim sodelavcem Jav• 
nega zavoda Sotočje. ki jeza
dolžen za področfe mladine. 
Usmerili smo se v to, da od
rasli moramo narediti nekaj, 
da bo otrokom in mladostni-

lahko ustvarja, raziskuj~. dela 
napake, se lahkl) zelo rani; in 
takrat, ko se neprijetno poču
ti,smolahko-vstikuznjim,se 
lahko nasloni na rame odra-. 
sle osebe. Ali pa se veselimo 

. z njim. Vdiranje v otrokov 
prostor se dogaja dejansko 
tako v družinskem kot tudi 
v šolskem prostoru. V zdra. 
vem prostoru odrasli poskr
bi pred':'5em zase. Mi tran• 
sgeneracijsko ne razrešuje
mo svojih težav in zato nam 
je tako izrazito težko ta pros
tor puščati otrokom. Odrasli 
tega ne delamo nalašč. Gre za 
zelo nezavedne procese. qr~ 
za nerazrešene stvari, ki pre
več zavzemajo ta prostor. 

Sodelujete s šolami, začeli 
pa ste tudi srečanja za star
še. Kako ste zadovoljni z od-
zivom? · · 

kom ta svet takšen, da bodo v 
njerµ lahko delovali. Patolo
gija je med otroki in mlado-

• stniki zelo povečana. 
Smonazačetku,ljudjenas 

morajo še spoznati. To je po· 
skus, kako se ps ihoterapev• 

Vaš primarni cilj je delo s tska ordinacija odpre v oko
starši, z odraslimi. čeprav lje. Psihoterapevti imamo 
govoriva o otrocil). zelo ozko kapaciteto, dotak-

Tudi v ordinaciji kot psi- n emo se peščce ljudi, ker 
hoterapevt otrok in· mlado- ne zmoremo, imamo terrni
stnikov delam neposredno z ne polne. Obiski na sreča
otroki in mladostniki in lah- njih so še obvladljivi. Dela
ko zelo hltrl) na"predujejo. mo s skupinami od dvajset 
Potem pa se vračajo vedno do trideset ljudi. Upam, da 
v iste prostore, v iste odnose bodo ljudje prepoznali vred'. 
in se ta tolcsični ilel ponov• nost, kako lahko skozi naše 
no nalaga. Zato je zelo velik - skupnosti poskrbijo zase 
fokus na delu z odraslimi, ki in za svoje otroke. V načrtu 
so tisti, ki pripravijo prostor. imamo več takšnih skupin. 
Pri tem se vključujem v šol• 
ski prostor in družine. 

Kako pripraviti ustrezen 
prostor za otroke in mlado-
stnike? · 

To je predvsem prostor, 
kjer otroku stojimo ob sira· . 
ni Kaj to pomeni? Ne vdira: 
ti v njegov prostor, v katerem 

Gradite skupnost Že na 
prvem srečanju je bilo pou
darjeno, da je potrebna cela 
. vas, da vzgoji otroka. Te vasi 
dan.es ni vel. 

To je naš namen. Gremo 
naprej - organizirati in obli• 
kovati vas, ki sodi v ta sedanji 
družbeni prostor. Vprašanje 

je, kakšna naj bo ta vas, kako 
naj se ljudje v današnjem 
času povezujemo med se• 
boj. Oblikovati je treba pros• 
tor, kamor lahko človek pri
de kadarkoli. Radi bi naredili 
spontane kotičke, kamor bi 
ljudje prihajali, se med seboj 
pogovarjali ... 

Naša trenutna vas je bolj di• 
gitalna, na spletu ... 

Ravno o tem bo govora 
na srečanju to soboto, 26. 
novembra, v Klubu Jedro 
v Medvodah. Tehnologija, 
kolikor je dobra in zelo po• 
membna, je poglobila indivi
dualizem in prinesla razkroj 
živega stika. Sodobna vas je, 
kako živeti s to tehnologi
jo, da še vedno vzpostavlja
mo živ kontakt. Razmišljali 
bomo, kaj nam ekrani nare• 
dijo, kako naše telo sodobno 
tehnologijo dejansko sprej• 
me, procesira in kaj po_trebu
jemi> za protiutež, čez njo ži. 
vimo, torej kje je rešitev. Ži• 
veti moratno s tem in nare
diti protiutež, da možgane 
uravnovesimo v svoj biolo
ški ritem .. Vsak posameznik 
naj začne razmišljati o tem 
in naredi korake k bolj zdra. 
vemu načinu življenja. Vsak . · 
posameznik lahko najde od
govor zase. 

Odgovor je ... 
Odgovor je predvsem stik 

s človekom, živalmi, nara
vo ... Tehnologija je prines
la tudi nepovezanost, pogoj 
za zdravo varno življenje pa 
je življenje v skupnosti. To 
je razvojno, črn je človek 
dobil srednje, sesalske mo
žgane, je tako. če bi bili na 
nivoju plazilskih možganov, 
tega ne bi potrebovali. A mi 
·rinemo prav v plazilske mo-
žgane. · 

Kaj v Iniciativi načrtujete v 
letti 2923? 

Organizirati nameravamo 
več sklopov delavnič za mla• 
dostnike railičnih starosti: 
Izobraževali bomo strokov• 
ni kader v šolah in v vrtcu. 
Znanje o stresu, samoregu
laciji želimo dati v temelje 
teh institucij. V njih naš i ot• 
roci živijo. Pomembno je, da 
ne ponavljamo vzorcev, kot 
smo jih doslej, ker ne delu- - -1 

jejo več. Šolski in vrtčevski 
prostor je zainteresiran, 
kako z današnjimi otroki de-
lati. Tenzija. ki nastaja v teh 
institucijah, je za o troke to
ksična, prav tako tudi za od
rasle. Upam, da bomo sko• 
zi ta del začeli oblikovati ra- · 
cionalno družbo. In če želi• 
mo to doseči, moramo raz
mišljati, kako narediti qruž-
bo pravično. 


