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Predstavitev metode 

 
Mensen (1975) je avtogeni trening (AT) opisal kot "legitimno hčerko" hipnoze. AT ne moremo 
enačiti s hipnozo, prav tako ne gre samo še za eno obliko sprostitvene terapije. Med mnogimi 
deskriptorji so psihofiziološka samokontrolna terapija (Pikoff, 1984; v Lehrer, Woolfolk, Sime, 
2007). in psihofiziološka oblika psihoterapije, ki jo bolnik izvaja s pasivno koncentracijo na 
določene psihofiziološke prilagojene dražljaje (Luthe, 1963; v Lehrer, Woolfolk, Sime, 2007). 
Čeprav se zdi, da ti dve poimenovanji ostajata pri teoriji, poudarjata edinstvenost AT kot 
avtonomne samoregulacijske terapije. Poudarek je na samokontroli in na izvajanju metode. To tudi 
pojasnjuje zakaj AT priročniki ne vsebujejo CD-ja oz. medija, ki bi ga bolnik lahko odnesel domov 
(Lehrer, Woolfolk, Sime, 2007). 
 
Samoregulacijo lahko razumemo kot psihofiološko prilagojene subverbalne dražljaje (Sellers, 1974; 
v Stetter, Kupper, 2002). Posamezniki, ki metodo uporabljajo navajajo, da jo je potrebno redno 
izvajati. Proces učenja si lahko olajšamo s številnimi tehnikami. Raziskave so pokazale, da so lahko 
dnevniki učinkovita komponenta celotnega procesa (Krapmen, 1991; v Stetter, Kupper, 2002). V 
terapijah je naloga terapevta oceniti bolezen udeleženca in predstaviti psihofiziološki model 
učinkov avtogenega treninga (ali sprostitev na splošno), krepitev pozitivnih odzivov, o katerih 
posamezniki poročajo po izvedbi, soočanje z morebitnimi negativnimi učinki in povečanje 
motivacije za trening (Stetter, Kupper, 2002; v Lehrer, Woolfolk, Sime, 2007). Avtogeni trening se 
lahko izvaja v skupini ali kot individualna seansa. Najpogosteje se izvja v posameznih skupinah. 
Rezultati študije kažejo, da ima individualna izvedba malo boljše rezultate oz. Prednosti (Sellers, 
1974; v Stetter, Kupper, 2002). Kakorkoli pa tudi druge študije kažejo, da je skupinska izvedba 
avtogenega treninga primerna (Stetter &Kupper, 1998; v Stetter, Kupper, 2002). 
 
Pri AT se pacient osredotoča na svoje fizične čute, ki jih ne poskuša posredno ali neposredno 
spremeniti. Posameznik se mora osredotočiti na notranje občutke in ne na okoljske dražljaje, kar je 
lahko zelo naporno, predvsem za začetnike. Če posameznik ne more doseči takšne koncentracije, je 
usmerjen v razmišljanje ali da spremeni svoj telesni položaj v položaj, ki bo zanj bolj udoben. 
Pripovedovalec AT je opozoril, da je preusmeritev problemov kontraproduktivna. Pri posameznikih 
lahko to sproži negativne reakcije, kot so mišični krči (Lehrer, Woolfolk, Sime, 2007). 
 
Edinstvenost AT podpirajo (1) eksperimentalne študije, ki kažejo na to, da imajo biobehavioralne 
metode drugačen učinek na različne klinične probleme in (2) osnovne eksperimentalne ugotovitve, 
da se lahko sprostitev in hipnoza psihofiziološko razlikujeta od avtogenih stanj (Lehrer, Woolfolk, 
Sime, 2007). 
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Zgodovinski pregled nastanka 

 

Izraz avtogeni izhaja iz grških besed autos in genos, ki ga lahko prevedemo kot "samo-vadba" ali 
"samoindukcijsko zdravljenje” (Lehrer, Woolfolk, Sime, 2007). 

Avtogeni trening je eden izmed najstarejših biobehavioralnih tehnik, ki jih poznamo. Uporabljajo ga 
po celotni Evropi, v Rusiji, na Japonskem, manj popularen je v Severni Ameriki(Lehrer, Woolfolk, 
Sime, 2007). 

Nemškemu nevrologu Johannesu Heinrichu Schultzu se pripisuje razvoj in pojavo AT, ki ga je sam 
opisal kot postopek samopomoči (self-hypnotic). Med medicinskim usposabljanjem na področju 
dermatologije in nevrologije je Schultza fascinirala hetero-hipnoza. Schultz se je s tem področjem 
ukvarjal izven delovnega časa oz. njegovih rednih kliničnih nalog. Takrat prevladujoči terapevtski 
pristop za duševne in psihosomatske probleme je bila psihoanaliza. Schultz se s tem ni strinjal. 
Analize namreč ni videl kot obetavno zdravljenje za psihosomatske probleme pacientov (Lehrer, 
Woolfolk, Sime, 2007). 

AT je doživel preboj, ko je Schultz odprl svoj medicinski prostor za nevrologijo in psihiatrijo v 
Berlinu leta 1924. AT je razglasil oz. objavil brez svojih medicinskih kolegov, saj se z njegovo 
vizijo niso strinjali. Leta 1926 je pred svojimi kolegi iz Medical Society prezentiral svoje izkušnje z 
AT. 6 let kasneje je sledila njegova prva knjiga (Lehrer, Woolfolk, Sime, 2007). 

Zdi se, da je razvoj AT temeljil na Schultzovih lastnih izkušnjah s klinično hipnozo in Vogtovih 
opazovanjih na področju možganskih raziskav. Schultz je opazil, da pacienti poročajo o dveh 
različnih občutkih: neznani teži v udih in čudnih občutkih toplote. Prepričan je bil, da hipnoza ni 
nekaj, kar naredi hipnotizer, ampak nekaj, kar pacient dopusti, da se zgodi. Ta občutek posameznik 
ustvari sam sebi (Lehrer, Woolfolk, Sime, 2007). 

Da lahko posameznik pride do tega stanja, je potrebno "stikalo" oz. točka, ki povzroči spremembo. 
Schultz je želel doseči, da je to stikalo v rokah pacienta. Torej, da ima pacient nadzor nad tem, kar 
se dogaja. Izkušnje Oskarja Vogta so Scultzovo prepričanje dodatno okrepile. Vogt je poročal, da 
lahko njegovi pacienti voljno proizvajajo občutke teže in toplote ter jih vključijo v samo-hipnotični 
trans. S tem sta postavila temelje za razvoj avtogenih formul. Čez nekaj let je Schultz razvil idejo o 
formulah za zanesljivo doseganje globoke sprostitve in spremljanja občutkov v različnih predelih 
telesa. Objava njegove knjige leta 1932 o AT je bila vrhunec njegovih prizadevanj za 
standardizacijo postopka (Lehrer, Woolfolk, Sime, 2007).  

AT je bil na drugi strani Atlantskega oceana popolnoma neznan vse dokler se ni eden izmed 
Schultzovih sledilcev, zdravnik Wolfgang Luthe preselil v Kanado in začel s kliničnim delom, 
poučevanjem in raziskovanjem AT v angleščini. Referenčni članek se je pojavil v ameriški reviji 
Americal Journal of Psychotherapy (Luthe, 1963; v ). Kasneje je sledila serija knjig, ki sta jih 
napisala Luthe in Schultz. Knjige zajemajo obsežne opise podpornih eksperimentalnih raziskav, 
študij primerov in klinična poročila o AT, ki se nanašajo na številne klinične probleme (Lehrer, 
Woolfolk, Sime, 2007). 
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Uporabnost metode 

 

1. Namen 

Sprostitvena metoda, kot je avtogeni trening se pogosto uporablja pri različnih postopkih 
psihološkega zdravljenja, pri terapijah različnih motenj ter v preventivnih in rehabilitacijskih 
programih (Stetter, 1998; v Stetter, Kupper, 2002). Avtogeni trening je ena izmed najpogostejših 
metod relaksacije, ki jo uporabljajo v nemško govorečih državah. Bazira na pasivni koncentraciji   
telesnih zaznav (npr. težo in toplino orožja, nog in trebuha, ritma dihanja in srčnega utripa), ki jih 
olajšujejo s samosugestijami (Stetter, Kupper, 2002). 

V terapijah je naloga terapevta oceniti bolezen udeleženca in predstaviti psihofiziološki model 
učinkov avtogenega treninga (ali sprostitev na splošno), krepitev pozitivnih odzivov, o katerih 
posamezniki poročajo po izvedbi, soočanje z morebitnimi negativnimi učinki in povečanje 
motivacije za trening (Stetter, Kupper, 2002). 

Kljub temu, da je najbolj pogosta aplikacija AT zmanjševanje prekomerne avtonomne vzburjenosti 
(t.j.: AT služi kot tehnika sprostitve), utemeljitev vključuje tudi obojestranski homeostatski model. 
To pomeni, da bi moral biti AT enako uporaben tudi pri dvigovanju nefunkcionalno nizke ravni 
avtonomne funkcije (npr.: variabilnost srčnega utripa). Cilj AT je omogočiti samoregulacijo v vse 
smeri (t. j.: globoka sprostitev ali povečanje fiziološke aktivnosti) skozi pasivno koncentracijo, ki jo 
imenujemo samo-hipnoza. V AT se posameznik pasivno osredotoča na telesne občutke, ne da bi jih 
kakorkoli skušal spremeniti. Pasivna koncentracija lahko zveni paradoksalno, koncentracija se 
nanaša na napor. Začetnika je potrebno naučiti predvsem to, da se osredotoči na notranje občutke, in 
ne na okoljske dražljaje, kar lahko za začetnika predstavlja napor. Če ta koncentracija predstavlja 
težavo, mora posameznik prepustiti misli za nekaj časa ali spremeniti položaj telesa v bolj 
udobnega. V notranjo koncentracijo se ne sme prisiliti, saj se morajo ti občutki zgoditi sami (Lehrer, 
Woolfolk, Sime, 2007). 
 
Avtogeni trening se izvaja, ker posamezniku pomaga iz stanja stresa preiti v stanje sproščenosti, 
hkrati pa zmanjša anksioznost, napad panike, izboljša koncentracijo posameznika, služi kot orodje 
samoaktualizacije in posamezniku daje občutek kontrole nad življenjem 

 

2. Ciljna populacija 

Avtogeni trening je namenjen individualni ali skupinski izvedbi, ki mora biti homogena. V kolikor 
se izvaja v skupini je optimalno število udeležencev 8 - 12. Prav tako je pomembno, da so 
pričakovanja posameznikov realna (Lehrer, Woolfolk, Sime, 2007). 

 

3. Potek izvedbe 

Idealna izvedba treninga je v sobi, katera temperatura se giblje med 20 -24 stopinj. Prav tako je 
potrebno metodo izvajati v prostoru, ki zagotavlja, da se bodo posamezniki lahko koncentrirali in ne 
bo zunanjih vplivov, ki bi jih zmotili. Pomembna je pozicija posameznika, saj mora biti celotno telo 
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nameščeno udobno. Posameznik mora najti pozicijo, ki mu ustreza, pred začetkom treninga (Lehrer, 
Woolfolk, Sime, 2007). 

Avtogeni trening se lahko izvaja v skupini ali kot individualna seansa. Najpogosteje se izvaja v 
posameznih skupinah. Rezultati študije kažejo, da ima individualna izvedba malo boljše rezultate 
oz. prednosti (Sellers, 1974; v Stetter, Kupper, 2002). Kakorkoli pa tudi druge študije kažejo, da je 
skupinska izvedba avtogenega treninga primerna (Stetter in Kupper, 1998; v Stetter, Kupper, 2002). 

Po 8 tednih treninga večina posameznikov osvoji in zaključi celoten set vaj. Dnevni trening 
naslednjih 4-6 mesecev vodi do globljih in močnejših treningov. Po tem se lahko vaje izvaja tudi v 
drugem okolju. Zelo pomembno je, da se posameznik vrne k predhodno osvojenim vajam po vsaki 
vaji, razen v primeru, da posameznik med izvajanjem avtogenega trening zaspi (Lehrer, Woolfolk, 
Sime, 2007). 

S sledečimi šestimi specifičnimi vajami je bil AT opisan kot osnovna formula.  

- “Roke in noge so težke”  

- “Roke in noge so prijetno tople” 

- “Srce bije počasi in enakomerno” 

- “Umirjen sem” 

- “Glava je v redu” 

- “Zdaj se vrneš nazaj: stisni pesti, raztegni roke, zadihaj globoko, odpri oči” 

 

4. Konkreten primer 

Prva vaja: Sprostitev mišic 

Prva vaja vključuje mišičevje, saj je delovanje mišic oz. njihova aktivnost znana vsem 
posameznikom. Izkušnje so pokazale, da lahko s pomočjo hipnoze in sugestij za sprostitev zelo 
hitro dosežemo sprostitev mišic (Lehrer, Woolfolk, Sime, 2007). 

Koraki v prvem delu bazirajo na besedi težko: (1) “Leva (desna) noga je težka.” (ta del izvajalec 
ponovi šestkrat) (2) “Jaz sem zelo tih/a.” (izvajalec pove samo enkrat, nato se prvi del ponovi 
šestkrat). Pri večini posameznikov se bom zelo hitro razvila občutljivost oz. teža, predvsem v 
komolcu in spodnjem delu roke. Po vadbi težnosti se “vračamo nazaj”.  To pomeni, da s pomočjo 
sistematičnega nabora aktivnosti posameznika vrnemo iz sproščenega stanja. Pri teh korakih 
moramo biti zelo dosledni. Izvajati jih moramo v naslednjem zaporedju: (1) Posameznike najprej 
pozovemo k temu, da stisnejo pesti, jih držijo in nato spustijo. (2) Roke iztegnemo in upognemo 
naprej - nazaj. (3) Posameznik nekajkrat globoko vdihne in izdihne. (4) Posameznik odpre oči. 

Zelo pomembno je, da smo osredotočeni na časovno dolžino pri izvajanju posameznih korakov. 
Trening mora biti ponovljen v dveh seansah dnevno. V vsaki epizodi lahko posameznik vadi 
težnostno formulo v dveh zaporedjih, vsaka po eno minuto. Na začetku lahko ti treningi trajajo dlje, 
saj se posamezniki osredotočijo predvsem na pravilno izvedbo (Lehrer, Woolfolk, Sime, 2007). 
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Druga vaja: Toplina 

Ko lahko posamezniki prvo vajo izvajajo hitro in zanesljivo, lahko treningi vključujejo drugo vajo. 
Druga vaja vključuje izkušnjo topline. Prav tako kot pri prvi vaji bodo posamezniki hitro občutili 
toplino v predelih komolca in spodnjem delu roke. Posebna navodila za vračanje nazaj v tem delu 
niso potrebna, saj so krvne žile elastične in samoregulacijske, kar pomeni, da bo to sprožilo vrnitev 
v običajen položaj (Lehrer, Woolfolk, Sime, 2007). 

(1) “Noge so težke.” (del, ki ga moramo ponoviti šestkrat) 

(2) “Jaz sem čisto tih.” (del, ki ga izrečemo enkrat) 

(3) “Desna noga je prijetno topla.” (del, ki ga ponovimo šestkrat) 

Ko sta osvojeni prva in druga vaja, se ponavljata v enakem zaporedju 1 teden, dokler tudi druga 
vaja ni izvedena hitro in zanesljivo. Pomembno je, da se posameznik ob dodani in osvojeni novi 
vaji  koncentrira na osvojeno znanje in dodaja dodatno vajo le v kratkih segmentih ( traja naj samo 
1 minuto) (Lehrer, Woolfolk, Sime, 2007). 

 

Tretja vaja: Regulacija srca 

Posamezniki se aktivnosti svojega srca zavedajo različno. Kako posameznik čuti aktivnost svojega 
srca? Mnogi posamezniki čutijo oz. so osredotočeni na svoje srce v času napora, navdušenja ali 
vročine, mnogi drugi pa se tega sploh ne zavedajo brez predhodnega treninga. Posamezniki, ki 
imajo težave z zaznavanjem lahko za orientacijo uporabijo pulz. Po nekaj ponovljenih vajah 
posameznik bolje prepoznava delovanje svojega srca in s ponavljanjem bo poznavanje bolj očitno. 
Formula regulacije srca je “Srce bije mirno in enakomerno” (del ponovimo šestkrat, beseda “tiho” 
je dodana enkrat). Potrebno je poudariti, da namen naloge ni upočasniti bitje srca in posledično 
preprečiti samoregulacijo. Poudarek je na enakomernem utripu srca (Lehrer, Woolfolk, Sime, 
2007). 

 
Četrta vaja: Regulacija bitja 

Dihanje je deloma namenska in deloma avtonomna aktivnost. V avtonomnem treningu so mišične, 
vaskularne in srčne sprostitve takoj integritirane z ritmom dihanja. Zato je zelo pomembno, da 
posameznik osvoji vse predhodne vaje in se nato posveti četrti vaji. “It breathes me” ponovimo 
šestkrat, nato dodamo “tiho”. Ta izjava je vključena zaradi tega, da se posameznik zaveda, da bo 
sprostitev in regulacija bitja prišla sama od sebe (prenos na naravni ritem dihanja). Navadno četrta 
vaja vzame dober teden dni, da jo posameznik osvoji (Lehrer, Woolfolk, Sime, 2007). 

 

Peta vaja: “Sun Rays” 

Pri samoregulaciji visceralnih organov se začetnik osredotoča na območje solarnega pleksusa, ki 
predstavlja središče (živčni center) za notranje organe. Podoba, ki je na to območje associirana je 
sonce. Topli žarki sonca se namreč razširijo na vse notranje organe. Solarni pleksus se nahaja v 
zgornjem delu telesa, med popkom in zgornjim koncem prsnice. Začetnik vajo začne s formulo 
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“Sončni žarki toplo sijejo”, ki jo ponovi šestkrat. Besedo “tiho” ponovi enkrat. Ta vaja normalnemu 
posamezniku vzame en teden, da se jo popolnoma nauči izvajati. Vaja dihanja, bitja lahko zelo 
pomaga pri izvajanju pete vaje “Sun Rays” (Lehrer, Woolfolk, Sime, 2007). 

 

Šesta vaja: Regulacija glave 

Središče šeste vaje je dobro poznavanje občutka mrzlega kosa oblačila na našem čelu. Pri izvajanju 
zadnje vaje se bo posameznik postopka lotil na podoben način kot prejšnjih vaj. Formula, ki jo bo 
uporabila tukaj je “Čelo je mrzlo” (šestkrat) (Lehrer, Woolfolk, Sime, 2007). 

 

 

5. Omejitve uporabe 

Kdorkoli poskuša aplicirati AT kmalu ugotovi, da sta klinična realnost in popolna standardizacija 
pogosto nekompatibilna. Posamezniki lahko izgubijo motivacijo, imajo nepredvidljive in zmedene 
izkušnje pri izvajanju AT, lahko se pojavijo klinični ali psihološki problemi. Kar pa lahko seveda 
vpliva na učenje oz. izvajanje celotnega treninga (Lehrer, Woolfolk, Sime, 2007). 

Eden izmed največkrat slišanih vzrokov oz. omejitev, ki jih posamezniki navajajo je koncentracija. 
Posamezniki se ne morejo osredotočiti na samo eno misel oz. trening, ki se izvaja v skupini. Za 
nekatere posameznike problem predstavlja prisotnost drugih, ki mu onemogočajo, da bi se sprostil. 
Problem se lahko pojavi tudi v izvajanju/ponovitvah. Posamezniki lahko trening dojemajo kot 
časovno neekonomičen, nanj pozabijo ali sem jim zdi nesmiseln. Nekateri posamezniki pa se raje 
poslužujejo telesnim aktivnostim (npr.: tenis, odbojka, joga itd.), ki jim jih omogoča podjetje v 
delovnem ali izven delovnega časa. 

 

 

Vloga psihologa 

Menim, da je vloga psihologa na tem področju odvisna predvsem od njegove aktivnosti in 
pojavnosti. Žal se pojavlja vse več posameznikov, ki ponujajo takšne ali drugačne storitve brez 
predhodnega znanja, ki bi temeljil na znanstveni oz. ustrezni izobraževalni podlagi. Predvsem 
prihajajo v ospredje dobre komunikacijske in prodajne veščine, ki v večini pretehtajo odločitve 
vodstvenega kadra, da se poslužijo določenih metod. Prav tako velik problem predstavlja cena, saj 
se pojavljajo različne storitve z različnimi cenovnimi razredi, ki pa so žal še vedno sorazmerne s 
kvaliteto, ki jo ponudnik ponuja. 

Kljub temu, da lahko psiholog svoje delo zelo dobro opravi, menim, da bi predvsem pri 
zmanjševanju stresa zaposlenih moral uporabiti tudi druge metode oz. tehnike. Najprej izvedeti 
kakšno je poslanstvo, vizija določena podjetja, kakšne delovne naloge opravljajo, kako posamezniki 
delujejo v timu in kaj za njih predstavlja stres ter navsezadnje tudi, kako so se s stresom 
spoprijemali do sedaj. Nato sestaviti načrt celotne izvedbe. 
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V slovenskem prostoru imamo nekaj zelo dobrih primerov prakse, ki jo izvajajo podjetja. Npr.: 
podjetje Danfoss, ki svojim zaposlenim ponuja telovadbo na delovnem mestu med delovnim časom. 
Telesno aktivnost izvajajo zunanji izvajalci, ali je to hitra skupna telovadba v pisarni ali se v 
toplejših mesecih zaposleni zberejo zunaj pred sedežem podjetja in se razgibajo. Podjetje ponuja 
širok spekter aktivnosti od joge, zumbe, odbojke, smučanja itd., katere lahko posamezniki koristijo 
tudi izven delovnega časa.  Sodelujejo posamezniki, ki se za to odločijo, a se vodstveni kader trudi, 
da bi z različnimi pristopi vključili čim višji delež zaposlenih. Poleg vadbe v podjetju poskrbijo tudi 
za zdravo prehrano (npr.: zaposlenim je na voljo sadje), različna izobraževanja itd. Nobena izmed 
aktivnosti nima obvezne udeležbe. 

Področje je zelo znanstveno podprto, prav tako je na voljo ogromno dobrih primerov prakse, ki 
potrjujejo povezave med določenimi segmenti in ponujajo tudi rezultate. Zelo pomembno je, da se 
zavedamo, da uvedba določene aktivnosti sama po sebi ne bo dovolj, ampak moramo pogledati 
širšo sliko. 

 

 

Moj pogled na metodo 

Sama se tehnike ne bi poslužila, saj delujem v okolju, ki je zelo dinamično, prav tako pa zelo težko 
najdem čas zase. Trening sem preizkusila tako v skupini kot individualno. Žal se v skupini ne 
morem sprostiti, saj je preveč dejavnikov, ki so zame moteči. Individualno pa treninga nisem mogla 
izpeljati do konca, prav zaradi fokusa na več stvari hkrati. 

Menim, da bi lahko trening zelo dobro izkoristili na delovnem mestu, ampak bi morali zaposlene o 
tem obvestiti in skleniti skupen dogovor. Vsekakor pa kot delodajalec ne bi v ospredje postavljala 
samo ene tehnike, ampak bi zaposlenim zagotovila več različnih opcij, med katerimi bi lahko 
izbirali (npr.: telesna aktivnost posameznika). 

Menim, da je telesna aktivnost posameznika zelo pomembna oz. eden izmed ključnih segmentov pri 
zmanjševanju stresa. Vsak posameznik izbere vadbo, ki mu je všeč in v njej uživa, kar po mojem 
mnenju tudi pomembno vpliva na učinkovitost pri delu, učenju in srečevanju s stresnimi 
situacijami. Posameznik je po aktivnosti sproščen in vesel. Nalog, ki ga čakajo se tako loti 
sproščeno, brez kakršnega koli pritiska in s pripravljenostjo na situacije, do katerih lahko pride. 

Zelo dobro je, da se je takšno prepričanje, o uporabi sprostitvenih tehnik in drugih metod, vse bolj 
začelo širiti tudi v slovenskih podjetjih. Tukaj bi podjetja s strani psihologa potrebovala še nekaj 
dodatne pomoči kadra, ki je za to usposobljen in tudi več izobraževanj, ki bi podjetjem tovrstne 
dejavnosti predstavile. V primerjavi s tujim trgom imamo žal na voljo manj finančnih sredstev. 
Problem se tudi pojavlja, saj organizacije niso popolnoma seznanjene s prednostmi, ki jih lahko 
tovrstni programi doprinesejo. 
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