ldeja, ki kar noCe umreti
Ko smo ze misl ili , da je psihoanalizi
od bila zad nja ura, so izsled ki raziskav
obud ili in celo potrd ili nekatere
od kljucnih freudovskih podmen .
Pozabite na zavidanje penisa in
pom islite raje na nasprotujoce si
zelje - in na to , kako bi vam lahko
pomagal pogovor s psihiatrom
stirikrat na teden .
TEKST MOLLY KNIGHT RASKIN
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ary Shteyngart je pisec treh
uspesnic, kritiki ga slavijo kot
enega najbolj nadarjenih mladih
avtorjev danasnjega casa. Toda
ce ga povprasate 0 njegovem zivljenju
pred desetimi leti, ga povzame z le dvema
besedama: »Huda motenost.<<
Shteyngart je imel komaj sedem let, ko
se je s starsi preselil iz Leningrada (zdaj
Sankt Peter burg) v New York. Starsi so bili
nad selitvijo navduseni, za Garyja pa to
ni bila najboljsa izkusnja. Bil je tih, sibak
decek, zaradi astme pogosto priklenjen na
posteljo, in obiskoval je hebrejsko solo,
kjer so ga nenehno zbadali zaradi obleke
(premogel je le dve srajci), mocnega naglasa in ljubezni do ruske hrane. !mel je samo
dva prijatelja, pogosto ga je skrbelo, da bo
umrl, poe uti! pa se ni ne Rus ne American.
Osamljenost in odtujenost sta ga
spremljali tudi, ko je bil ze student na srednjem zahodu in ko se je vrnil v New York,
kjer je deJa! za nekaj manjsih neprofitnih

G

organizacij. Ceprav je ure inure vsak dan
porabil za pisanje, ga je bilo grozno strah
misli, da bi svoje delo pokazal zaloznikom. (Njegov izjemno duhovit prvi roman
je bil objavljen sele po tern, ko je del rokopisa poslal prijatelju, tudi priseljencu,
ki je vodil magistrski studij pisanja v New
Yorku; Shteyngart je mislil, da se pac le
prijavlja na studij, toda njegov osupli prijatelj je rokopis poslal svojemu zalozniku.)
Vee »katastrofalnih razmerij<< z zenskami
je se dodatno okrepilo njegovo prepricanje, da je »drugorazredni dr2avljan<<.
Taka se je nekje pri 25 letih odloCil
stopiti na pot psihoanalize. »Preprican
sem bil, da potrebuje moja celotna osebnost ponoven pregled in, kjer je treba,
predrugacenje. Druge oblike terapije ne
raziScejo in ne preuredijo osebnosti taka
zelo.<< To, kar je Shteyngarta pritegnilo k
psihoanalizi, je bilo tocno tisto, kar je bilo
vee kot stoletje snov razvnetih in pogosto
neprijetnih razprav.
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I Gary Shteyngart je, preprican, da potrebuje njegova celotna osebnost ponoven pregled in,
kjer je treba, predrugacenje, stopil na pot psihoanalize. Druge oblike terapije ne raziscejo in
ne preuredijo osebnosti tako zelo. Foto: Jeff Morgan, Camera Press/Getty Images

sihoanaliza je casovno naporna in
nesramno draga oblika terapije.
Njenih koristi ni preprosto meriti,
se posebno, ce jih primerjamo s tistimi, ki jih obljubljajo bolj priljubljene sodobne metode zdravljenja, kot je na primer
vedenjsko-kognitivna terapija. Zaradi tega
je psihoanaliza izpadla iz ucnih nacrtov
stevilnih medicinskih fakultet, zavarovanje pa jo krije le redko. A strokovnjaki
trdijo, da ima sodobna psihoanaliza ali
psihodinamicna psihoterapija kat studij
in terapija zelo malo skupnega z zdravljenjem, ki ga je utemeljil ace psihoanalize
Sigmund Freud.
Psihoanaliza pomeni temeljito preiskovanje clovekove subjektivnosti - notranjega sveta z vsemi spomini, hrepenenji in
vzgibi - in njenega razmerja z zunanjim,
objektivnim svetom. Je tudi veliko vee kat
le zdravljenje. Prav taka je skupek teorij
o naravi Cloveskega izkustva, njegovi globini in kompleksnosti. »Analiza je najbolj
izpopolnjen in raznoter vpogled v cloveski
urn, kar jih poznamo,« je nedavno dejal
nevroznanstvenik in nobelovec Eric Kandel na srecanju Ameriskega zdruzenja za
psihoanalizo.
Kljucno je prepricanje, da je subjektivnost pomembna; dane glede nato, koliko
milijonov mrez, ki brez nasega zavedanja
poganjajo mozgane, odkrije znanost, se
vedno dozivljamo enoten obcutek jaza, ki
daje zivljenju skladnost in smisel. v tern
pogledu je, trdijo strokovnjaki, psihoanaliza, ki letos v Ameriki praznuje stoletnico, se zelo ziva.
»Psihoanaliza odraza desetletja in
desetletja razmiSljanja in razglabljanja o
naravi Cloveskega uma,« trdi Peter Fonagy, predstojnik oddelka za psihiatrijo na
University Collegeu v Londonu in direktor
Centra Anne Freud, ki ima sedez prav taka
v Londonu. »ldentificirali smo kljucne
konstrukte v psihoanalizi kat teoriji,« naravo zavesti, vlogo izkusenj iz zgodnjega otrostva pri oblikovanju razumevanja

P

in vedenja, vpliv nezavednih procesov na
vsakodnevno zivljenje, ce jih nastejemo le
nekaj- »in dokazali, da nam omogocajo
nadaljnji napredek v razumevanju Cloveskega uma. Zato menim, da je psihoanaliza v boljsi formi kat kadarkoli doslej. «
Taka kat marsikateri dolgoletni psihoanalitik tudi Fonagy trdozivost psihoanalize delno pripisuje premiku v miSljenju
kolegov. Vecino 20. stoletja je bila psihoanaliza nekaksna »gurujska znanost«, ki
so jo poganjali kulti osebnosti, zrasli okoli
Freuda in drugih dominantnih predstavnikov, ne pa znanstvene raziskave.
Stevilni analitiki so predavali teorije Cloveskega uma, ne da bi zbrali dokaze, ki bi
te teorije podpirali. Taka je na primer ideja, da vse nase misli in dejanja poganjata
le dva temeljna vzgiba, spolnost in nasilje.
Le redko so svoje teorije razkrili komu
zunaj zakljucenih krogov psihoanalitikov.
Ena od posledic je bil nastanek razlicnih
frakcij znotraj psihoanalize in pojav ostrih
polemik v posameznih frakcijah, in to
glede podrobnosti, ki v sirsem svetu psihiatrije niso imele nikakrsne veljave.
»Psihoanalizo so spremljali predsodki,
ki so ji resnicno skodovali,« pravi Mark
Solms, predstojnik oddelka za nevropsihologijo na Univerzi v Cape Townu v
JuznoafriSki republiki, ki je tudi psihoanalitik praktik.

v

tevilni psihoanalitiki svojega dela
niso bili pripravljeni skrciti na
navajanje stevilk, ces da njihova
delo zadeva zgolj Clovesko duso.
Taka je psihoanaliza obticala na mestu,
druge vede pa so z raziskavami napredovale. V bistvu so psihoanalitiki zamizali in
rekli 'mi tega ne pocnemo'. To pa je samo
se utrdilo podobo starokopitne teorije, ki
je vecinoma le sama sebi namen in obsedena s seksualnostjo.
Preusmeritev prevladujoce psihiatrije v
rabo psihotropnih zdravil in razvoj kratkorocnih terapij - ta usmeritev se je zacela

S

ob koncu petdesetih let 20. stoletja in
dobila zagon v devet'tiesetih letih - sta psihoanalitike koncno prisilila v spoznanje,
da morajo svoje velike teorije podkrepiti
s temeljitimi raziskavami. Danes skusajo
znanstveniki vzpostaviti celoto empiricnih
raziskav, s katerimi bi podkrepili trditve
0 ucinkovitosti psihoanalize, to pa je za
obliko zdravljenja, ki pogosto traja vee
let in je zanjo potrebnih na stotine seans,
vsekakor tezka naloga.
Psihoanaliza drugace od svoje velike
tekmice, vedenjsko-kognitivne terapije,
ni primerna za iskanje preprosto merljivih
dokazov, kat je na primer hitro izlocanje
simptomov. Toda vse vecji nabor znanstvenih raziskav- skupaj z zanimanjem
nevroznanosti za naravo zavesti - je
pripomogel, da je psihoanaliza v svetu
psihiatrije dobila novo mesto.
Jonathan Shedler, izredni profesor
psihiatrije na School of Science, ki deluje
v sklopu Univerze v Koloradu, je preiskoval ucinkovitost psihodinamicne terapije
- gre za obliko zdravljenja, utemeljeno
na psihoanaliticni teoriji in metodah, za
katero pa je potrebnega manj casa in je
manj intenzivna- pri motnjah, kakrsne
so depresija in anksioznost ter panicne
motnje, motnje osebnosti in zloraba razlicnih substanc. Ugotovil je, da so koristi
psihodinamicne teorije precej vecje od
same odprave simptomov.
»Koristi novejsih terapij zacnejo pogosto bledeti, ko se zdravljenje konca, « trdi
Shedler. »Raziskave psihodinamicnih
terapij pa kazejo, da je ljudem po njih
ne le bolje v smislu odprave simptomov,
delovanja osebnosti in delovanja v druzbi,
ampak da taka tudi ostane. Se vee: kaze se
celo nenehno izboljsevanje.«
Zdi se, da dognanja s seans pomagajo
ustvariti psiholoske vescine, ki se z uporabo
krepijo; pacienti so zmozni produktivnejsega razmisljanja, pravi Shedler. Med tistimi
z mejnimi osebnostnimi motnjami - gre za
bolezen, zloglasno zaradi svoje odpornosti
proti zdravljenju- pet let po psihodinamicni terapiji lese 13 odstotkov pacientov izpolnjuje diagnosticna merila za to bolezen.
Med ljudmi, ki so te oblike motenj zdravili
drugace, je taksnih 87 odstotkov.

)) Tehnologija nas sili v zivljenje v stalni sedanjosti, psihoanaliza pa nas ponovno povezuje z
nasimi spa mini, s preteklostjo, in z zeljami, torej s tern, kaj si zelimo v prihodnosti. Napenja tiste
eksistencialne misice, ki hirajo, medtem ko prevec casa prezivljamo s svojimi blackberryji.«
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reden je Freud izumil psihoapsihoanalitik na Institutu Williama
nalizo, je bil nevroznanstveAlansona Whita v New Yorku, i,pla
nik, in ceprav ni imel na voljo
psihoanaliza v danasnjem ves cas
tehnologije, s katero bi lahko
povezanem svetu se prav poseben pomen. Ljudje nismo sposobni izklopiti
preiskoval mozgane, je verjel, da bi
tehnologij povezovanja, ki nam pomorala njegove teorije 0 cloveskem
nujajo stalen dostop do razvedrila in
umu podpirati biologija. »Freud je
nam omogocajo neprestano odzivnost
prepoznal potrebo po tern, da postane
in potrjevanje.
subjektivna plat narave del znanosti,«
Tehnologija ne bo izginila, pravi
pravi Solms, pionir nevropsihologije.
Essig, lahko pa nas zmede, razdrazi,
A dandanes nam znanost ponuja
osebnostno izprazni in odtuji. »Psitehnologije, s katerimi je mogoce
hoanaliza je eden od nacinov, kako
iskati odgovore na nekatera od
ponovno ujeti tisti pomembni del
temeljnih vprasanj, ki jih postavlja
zivljenja, ki je vse bolj odsoten iz nase
psihoanaliza, kot je na primer vpraizkusnje. Tehnologija nas sili v zivljesanje sestave dusevnosti. In ceprav
nje v stalni sedanjosti, psihoanaliza
se vedno obstaja velika razlika med
pa nas ponovno povezuje z nasimi
tern, kar nam razkriva skeniranje
spomini, s preteklostjo, in z zeljami,
mozganov, in tern, kar se dogaja med
torej stern, kaj si zelimo v prihoseansami, raziskave ze dokazujejo
dnosti. Napenja tiste eksistencialne
veljavnost stevilnih nacel psihoanalimiSice, ki hirajo, medtem ko prevec
ze - teorije in tudi zdravljenja.
casa prezivljamo s svojimi blackberS funkcionalno magnetno resonanryji.« Po Essigovem mnenju zivljenja
co so znanstveniki ugotovili, da je
v stalno povezanem svetu ni mogoce
delovanje Cloveske dusevnosti veCidel
resiti z manj tehnologije, pac paz vee
povezano s siroko razpredenimi
zivljenja, z notranjim zivljenjem vred.
mrezami zivcev. Dusevne sposobnosti, I Psihoanaliza je casovno naporna in nesramno draga
Sanje so se eno od podrocij, na
kot so strast, razum in zavest, denimo oblika terapije. Njenih koristi ni preprosto meriti, se pokaterih novejse raziskave potrjujejo
sebno, ce jih primerjamo s tistimi, ki jih obljubljajo bolj
izvirajo iz razlicnih obmoCij v mozpriljubljene sodobne metode zdravljenja, kot je na primer stevilne od idej, ki izvirajo iz psihoaganih. Ta izsledek potrjuje Freudovo
trditev, da lahko Clovekovo dusevnost vedenjsko-kognitivna terapija. Zaradi tega je psihoanali- naliticne teorije. Novodobne znanza izpadla iz ucnih nacrtov stevilnih medicinskih fakultet, stvene raziskave mozganov so seveda
razdelimo na ono/id, jaz/ego in nadzavarovanje pa jo krije le redko. Na fotografiji utemeljitelj pripeljale do nekaj nasprotujocih
jaz/superego.
si teorij o sanjah- date pomenijo
»Potrdili smo eno od osrednjih
psihoanalize Sigmund Freud. Foto: Profimedia.si
zelo malo, da pomenijo nekaj (ko bi
postavk psihoanalize,« pravi Shedler.
le lahko ugotovili, kaj), da ponujajo
»To pomeni, da imamo razlicne mozstrategije za pomembne dogodke in
ganske strukture, ki delujejo socasno,
a se na podatke odzivajo razlicno. Ena
e vprasate psihoanalitika, katere
se veliko vee.
v sestdesetih in sedemdesetih letih
od posledic tega je, da je nas urn pogosto
teorije so se v stoletju raziskav
razdvojen in da imamo opraviti z naspro20. stoletja so znanstveniki ugotovili, da
in klinicne prakse izkazale za
se sanje pojavljajo spontano, a redno tujocimi si vzgibi.«
najdolgozivejse, bo odgovor najpriblizno petkrat ali sestkrat na noc, v vse
Shedler omenja bazalne ganglije, ki so
verjetneje: teorija nezavednega. Freud je
globoko v mozganih in so povezani z nedusevnost razdelil na tri dele: zavedni del, daljsih intervalih - medtem ko so mozki se ga zavedamo in ga lahko izrazimo z
nadnimi custvi, ter prefrontalni korteks,
gani psihicno vzdrazeni, telo pa fizicno
ki je srediSce sposobnosti za logicno mibesedami; predzavedni del, ta vsebuje vse nepremicno. Odkritje spanca s sanjami,
sljenje in sklepanje. Kosta hkrati dejavna spomine in misli, ki jih z nekaj truda lahko za katerega je znaCilna prisotnost hitrega
oba, obcutimo globok notranji strah, cepremikanja oci (faza REM), je pripomoglo
priklicemo v zavest; in nezavedno, torej
prav nam ne grozi nikakrsna neposredna
k diskreditiranju psihoanalize. Zdelo se
del uma, ki nam ni neposredno dostopen
nevarnost. Ali pa lahko, na primer, cutimo in v katerem se skrivajo najmocnejsi nago- je povsem jasno, da so sanje posledica
zeljo po intimnem razmerju, ceprav se
povecanega delovanja mozganov- in ne,
ni, custva in zelje, kinas vodijo.
kot je mislil Freud, odraz skritih in potlasocasno intimnosti bojimo.
»Danes vemo, da je vecji del uma
cenih zelja, se posebej tistih seksualne ali
Nevroznanost je potrdila se eno od
nezaveden in kompleksen,« pravi Robert
nasilne narave.
kljucnih nacel psihoanaliticne teorije Michels, univerzitetni profesor medicine
Toda raziskave dejavnosti zivcevja v
idejo, da so nasi vzgibi vecinoma nezavein psihiatrije na ameriSki Univerzi Cornell,
mozganih med sanjanjem, ki so jih v
dni in da v mozganih delujejo represivni
nekoc dekan medicinske fakultete na isti
mehanizmi, kinas varujejo pred skrb zbu- univerzi in nadzorni psihoanalitik na Uni- devetdesetih letih opravili z novimi tehjajoCimi mislimi in vzgibi. »Nevroznanost verzi Columbia. »To pa je temeljno stalisce nologijami, so potrdile nekatere od idej,
zapisanih v Freudovi Interpretaciji sanj.
nam jasno govori, da je zavest resnicno le psihoanalize in je popolnoma pravilno.«
vrh ledene gore,« pravi Shedler.
Kot trdi Todd Essig, mentor in nadzorni Med sanjanjem so nekateri deli mozga-
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nov- se posebej tisti, ki imajo opraviti
z razumskim miSljenjem in resnicnostjo
- nedejavni. Dejavni ostanejo tisti deli,
ki nadzorujejo custva, obcutja in spomine. Sanjajoci mozgani ostajajo se precej
neraziskani, a nevroznanstveni dokazi
nakazujejo, da obstaja tesna povezava
med vsebino sanj in najglobljimi Clovekovimi nagoni.
»Sanje niso kar nekaj tja v en dan,« pravi Solms. »So tehtne tvorbe dusevnosti,
pod njimi pa se skriva jedro tega, kar si v
zivljenju res zelimo.« Freudovo pisanje je
smiselno, se dodaja: »Ce idejo, da obstaia
v mozganih sestav zelja, ki poganja nase
sanje, vzamemo za dejstvo, potem lahko
vsekakor verjamemo, da bomo z raziskovanjem sanj izvedeli precej dragocenega o
nas samih.«
Sodobni psihoanalitiki zelje, ki so
podlaga za sanje, sicer interpretirajo
veliko sirse in manj togo, kot so to pocele
prejsnje generacije, a se vedno uporabljajo prvotne tehnike analize sanj. Paciente
poprosijo, naj si v spomin priklicejo podrobnosti iz sanj in recejo, karkoli jim pri
tern pride na misel. Ko si pacient vzame
cas, da se spomni vsebine svojih sanj, je
on sam - in ne analitik - tisti, ki skoraj
vedno odkrije zeljo, na kateri so sanje
utemeljene, se pripomni Solms.
»Nikoli ne recemo: 'Gospod ali gospa
Jones, vase sanje pomenijo to in to.' Pacienti to ugotovijo sami. Kosi vzamete cas
za dekonstrukcijo sanj, postane vse veliko
bolj smiselno.«
Zakaj bi se trudili iskati smisel v sanjah
- sploh v tistih, ki se zdijo prevec fantasticne in bizarne, da bi imele kakrsnokoli
ocitno vrednost? Tocno zato, ker so v njih
zivo, necenzurirano predstavljeni nase zelje in strahovi, in so lahko okno v to, kaj si
v zivljenju resnicno zelimo, vztraja Solms.
ruga teorija, ki se bori za mesto
v najvzddljivejsi dediSCini psihoanalize, se nanasa na pomen
izkusenj iz zgodnjega otrostva.
Razumevanje, da nasa preteklost vpliva
na to, kdo smo danes, in se posebno, da
imajo prva leta otrostva ogromen vpliv
na celotni clovekov razvoj, je vplivalo na
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skoraj vse oblike sodobne terapije.
Mogoce se zdi ocitno, a mnenje, da zgodnji razvoj ustvari dolgotrajne vzorce, ki
vplivajo na vedenje in custva vse zivljenje,
lahko pripiSemo klasicni psihoanalizi.
Raziskovalci danes vedo, da zgodnje izkusnje nege dobesedno oblikujejo razvijajoce
se zivcevje in odigrajo vlogo pri naravi ter
kakovosti custvenih vezi, ki jih spletamo
desetletja pozneje. Nevroznanost je dokazala, da so osebne izkusnje tako mocne, da
vplivajo celo nato, kateri geni se izrazijo,
tudi ko gre za gene, ki dolocajo odzivnost
zivcnih celic na razlicne zivcne hormone.
Spodbujati odrasle, naj spregovorijo o
otrostvu in odnosih, se posebej z ljudmi,
ki so tedaj zanje skrbeli, lahko izjemno
osvetli njihove danasnje dusevne tezave,
pravi Peter Fonagy. »Zame je to ena od
najvecjih zmag zadnjega stoletja psihoanalize,« dodaja. »To lahko popolnoma
spremeni dozivljanje kulture in otrostva. «
Analiza pripovedovanja osebne zgodbe
- kar je modus operandi psihoanalize kot
terapije - nam pomaga razumeti, zakaj
pocnemo to, kar pocnemo. Iskanje pomena v posameznih oblikah vedenja (pa
naj nam to koristi ali skodi) je pomemben
korak k temu, kako jih spremeniti.

v preteklosti projicira na obraz nekoga
drugega. To vas lahko napelje k prepri!anju, da nekdo misli nekaj, cesar ne misli,
ali pa zaradi tega od nekoga pricakujete,
da se bo vedel na neki nacin. «
Analiziranje custev, ki se razvijejo med
paden tom in terapevtom, ostaja kljucnega pomena za uspesno terapijo, poudarja
Gabbard. Prepoznavanje vzorcev znotraj
terapevtskega razmerja pomaga padentom odkriti dinamiko samounicujocih
razmerij zunaj terapije in jih opremi z
vesCinami, potrebnimi za spremembo
taksnih vzorcev.
Dolgotrajni veljavi nekaterih kljucnih
psihoanaliticnih konceptov navkljub je
pred psihoanalizo se veliko ovir, ki jih bo
morala premagati, ce naj se obdrzi med
uspesnimi moznimi oblikami terapije.
Ena glavnih ovir je zdravstveno zavarovanje. Velika vecina zavarovalnic ne
krije stroskov psihoanalize - terapevti
pogosto priporocijo zdravljenje s tremi ali
vee seansami na teden, da bi se ohranili
intenzivnost in globina procesa ter dostop
do kljucnih tezav - , zato je to moznost le
za tiste, ki si lahko privoSCijo placati vee
kot too evrov na uro ali paso se sposobni
s terapevtom pogoditi za nizjo ceno.
Potem je tu secas: vecina zaposlenih
terapiji ne more posvetiti po vee ur na
eveda ni nobena razprava o psiteden. In navsezadnje je tu se mamljiva
hoanalizi popolna brez omembe
transferja oziroma prenosa. Freud obljuba pomoci, ki jo ponujajo druge,
kratkotrajnejse terapije, da o privlacnosti
ga je definiral kot nezavedni
farmacevtske blazenosti in hitri odprapojav, ki vpliva na odnos med paden tom
vi mucnih simptomov z zdravili niti ne
in terapevtom, pojavi pa se, ko pacient
govorimo.
svoja custva do druzine ali prijateljev, ki
jih je gojil v zgodnjem obdobju zivljenja,
A tisti na braniku psihoanalize se niso
pretirano zaskrbljeni. Trdijo, da zaradi
preusmeri na terapevta.
Ta ideja se je odtlej razvila v splosnejso
kompleksnosti Cloveskega uma nobena
vedenjsko teorijo. Ne da bi se tega zavedaposamezna metoda ni zmozna zajeti
li, sami neprestano prenasamo custva do
celotne resnice. Zato bo za psihoanalizo
pomembnih drugih v svojem zivljenju na
vedno prostor. »Morda bo psihoanaliza
ljudi, s katerimi smo v stiku. Zdi se, da je to kot tradicionalna institucija izginila,«
ena od prevladujocih hevristik nasega uma. pravi Fonagy. »Ce se bo to zgodilo, born re»Transfer lahko povzroci ogromno
kel zbogom in hvalabogu. Dokler se bodo
obdrzala temeljna nacela psihoanalize,
trpljenja,« trdi Glen Gabbard, profesor
je to vse, kar je pomembno. In preprican
psihiatrije in psihoanalize na visokosolsem, da se bodo. « G
ski ustanovi Baylor College of Medicine
in direktor bolniSnice Baylor Psychiatry
Clinic. »To je tako, kot bi imeli v glavi film- Psychology Today
© Psychology Today 2011. Distributed by TMS.
ski projektor, ki vase razmerje z nekom

S

)) Spodbujati odrasle, naj spregovorijo o otrostvu in odnosih, se posebej z ljudmi, ki so tedaj zanje
skrbeli, lahko izjemno osvetli njihove danasnje dusevne tezave, pravi Peter Fonagy. »Zame je to
ena od najvecjih zmag zadnjega stoletja psihoanalize,« dodaja. »To lahko popolnoma spremeni
dozivljanje kulture in otrostva.«
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