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^ustveni vampirji so vznemirlji-
vi, vendar nezanesljivi ljubim-
ci, skrbni partnerji, ki vas za-

prejo v kletko svojega ljubosumja, pre-
tirano dramati~ni prijatelji, zahtevni
star{i, ki jim prav v ni~emer ne morete
ugoditi, manipulativni sodelavci, {efi
z gigantskim egom … Na vas pre‘ijo
celo sedaj, ko to berete. Na ulici sredi
belega dne, v pisarnah pod modrim
utripanjem fluorescen~nih lu~i in mor-
da tudi v toplini va{ega doma; povsod
so, na videz povsem obi~ajni ljudje, vse
dokler jih notranja nuja ne spremeni
v plenilske zveri. Ne bodo vam izpili
krvi, izpili bodo va{o ~ustveno energi-
jo. Kako se za{~itimo pred ljudmi, ki nas
povsem izpijejo, pi{e klini~ni psiholog
in poslovni svetovalec dr. Albert Bern-
stein. Iz njegove knjige, iz{la je tudi v
sloven{~ini, povzemamo gradivo za ta
~lanek.

Da ne bo pomote, ne govorimo o
vsakodnevnih neprijetnostih, ki rojijo
okoli nas, kot mu{ice okoli lu~i na veran-
di, in ki jih z lahkoto pre‘enemo s pozi-
tivnim razmi{ljanjem in delovanjem.
Govorimo o avtenti~nih bitjih teme. S
svojo mo~jo vas lahko povsem oslabijo,
in ne samo to, lahko vas hipnotizirajo
in vam z la‘nimi obljubami tako zame-
glijo pamet, da se na koncu povsem uja-
mete v njihov urok. ^ustveni vampirji
vas najprej vsrkajo vase in nato povsem
izpijejo.

SO BISTRI, NADARJENI …
^ustveni vampirji se vam najprej

zdijo celo bolj{i od drugih ljudi. So
tako bistri, nadarjeni in o~arljivi, kot je
romunski grof Drakula. Radi jih imate,
zaupate jim in od njih pri~akujete ve~
kot od drugih. Pri~akujete ve~, dobite

manj in na koncu izgubite {e sebe. Da
ste s tem, ko ste jih povabili v svoje ‘iv-
ljenje, storili napako, odkrijete {ele po-
tem, ko ‘e izginejo v no~ in vas pustijo
iz‘ete, z bole~im vratom, prazno denar-
nico ali morda s strtim srcem. In {e
takrat se spra{ujete – so krivi oni ali vi?

Krivi so oni, ~ustveni vampirji.
Jih poznate? Ste ‘e izkusili njihovo

temno mo~?
Ste ‘e kdaj sre~ali ljudi, ki so se vam

na za~etku zdeli tako popolni, pa se je
kasneje izkazalo, da so v va{e ‘ivljenje

prinesli zgolj popolno zme{njavo? So
vas kdaj ‘e zaslepili z ble{~e~imi izbruhi
o~arljivosti, utripajo~imi kot cenen ne-
onski napis? So vam pono~i {epetali
obljube, ki so bile pozabljene ‘e pred
zoro?

Ste ‘e bili kdaj povsem izpiti?
^ustveni vampirji ne vstajajo iz krst

sredi no~i. @ivijo nedale~ stran v va{i
ulici. So va{i sosedje, ki se z vami prisr~-
no in prijazno pogovarjajo in vas nato
za hrbtom opravljajo. ̂ ustvene vampir-
je lahko najdete v va{em nogometnem
mo{tvu; kadar so v sredi{~u pozornosti,
so zvezde mo{tva. ̂ e niso, imajo tak{ne
izbruhe togote, kakr{nih bi se sramoval
celo triletni otrok.

^ustveni vampirji se lahko skrivajo
v va{i dru‘ini. Pomislite na va{ega sva-
ka, genija, ki ne more obdr‘ati nobene
slu‘be. Kaj pa tista medla, skoraj nevid-
na teta, ki skrbi za vse druge, dokler je
neka skrivnostna bolezen povsem ne
iz~rpa in morate kar naenkrat vi skrbeti
zanjo? Da sploh ne omenjam va{ih ljube-
~ih, razdra‘ljivih star{ev, ki vam vedno
govorijo, da morate storiti tisto, kar se
vam zdi prav, in nato pri~akujejo, da
boste storili to, kar je prav njim?

NI^ NADNARAVNEGA
Morda si z vampirjem celo delite po-

steljo. Ta hip ljube~ partner, ki pa se lah-
ko v trenutku spremeni v hladnega, od-
maknjenega tujca.

^eprav se res vedejo kot bitja teme,
pri ~ustvenih vampirjih ne gre za ni~
nadnaravnega. Ta melodramati~na pri-
spodoba je zgolj klini~na psihologija,
preoble~ena v kostum iz no~i ~arovnic.
^ustveni vampirji so ljudje z zna~il-

nostmi, ki jim psihologi pravimo oseb-
nostne motnje.

PSIHOLOGIJA

@ene jih posebna nezrela in nemogo~a potreba

^ustveni vampirji
^ustveni vampirji vas
lahko s svojo mo~jo

povsem oslabijo in vam z
la‘nimi obljubami
zameglijo pamet.

Knjiga ̂ ustveni vampirji je na voljo tudi na
www.misteriji.si in 051/307 777.
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Na fakulteti sem se nau~il prepros-
tega razlikovanja: kadar kdo spravlja ob
pamet samega sebe, ima nevrozo ali psi-
hozo. Kadar spravlja ob pamet vse dru-
ge, ima osebnostno motnjo.

^ustveni vampirji, o katerih govo-
rim, niso tako hudo po{kodovani, da bi
jim lahko tudi uradno postavili diagno-
zo osebnostne motnje, vendar njihov
na~in razmi{ljanja in vedenja vseeno
ustreza vsem vzorcem, ki so opisani v
uradnem diagnosti~nem priro~niku. Na
te vzorce sku{ajte gledati kot na seznam,
na koliko na~inov so lahko te‘avni ljudje
te‘avni. Lahko je tako hudo, da jih mo-
ramo hospitalizirati, lahko pa se, vsaj
takrat, kadar niso pod stresom, vedejo
povsem normalno. V svetu psihologije
gre vedno za kontinuum.

OTRO^JI CILJI
Vsi ti vzorci vedenja izvirajo iz dejst-

va, da ~ustveni vampirji do‘ivljajo svet
druga~e kot drugi ljudje. Njihovo doje-

manje sveta je izkrivljeno s hrepenenjem
po otro~jih in nedosegljivih ciljih. @elijo
si popolne in ekskluzivne pozornosti
vseh. Pri~akujejo popolno ljubezen, ki
zgolj daje in nikoli ni~esar ne zahteva
nazaj. @elijo si ‘ivljenja, polnega zabave
in vznemirjenja, in tega, da kdo drug po-
skrbi za vse, kar je dolgo~asno in te‘av-
no. Vampirji so navzven sicer videti kot
odrasli, vendar so v sebi v resnici {e
vedno majhni otroci.

^ustveni vampirji ne hodijo naokoli
v ogrinjalu in ne zabadajo svojih podo~-
nikov v vratove ljudi. Ti te‘avni ljudje,
o katerih bomo govorili v tej knjigi, se
obi~ajno v ni~emer ne razlikujejo od
drugih ljudi. Ve~ino ~asa se vedejo kot
odrasle in odgovorne osebe, njihova
nezrela vampirska nagnjenja pa pridejo
na plan {ele takrat, kadar se po~utijo
ogro‘ene. Pri tem je treba omeniti, da
jih ogro‘ajo tudi stvari, zaradi katerih
si obi~ajni ljudje sploh ne delajo skrbi.
Glede na to, kako vi dojemate svet, vam

^USTVENI VAMPIRJI

verjetno ne bi padlo na kraj pameti, da
bi se kdo lahko zares bal kri‘a, ~esna in
svete vode. Vendar kot se pravi vampirji
tresejo pred tradicionalnimi za{~itami, se
~ustveni vampirji po~utijo ogro‘eni tudi
zaradi  povsem  obi~ajnega  do‘ivljanja
odraslih ljudi: dolgo~asja, negotovosti,
odgovornosti in tega, da moramo tudi
dajati, ne zgolj jemati. V prvem delu knji-
ge bomo podrobneje govorili o njihovih
lastnostih, o subtilnih razlikah v njihovih
osebnostih, zaradi katerih so lahko vam-
pirji tako zapeljivi kot tudi nevarni.

Posamezne  ~ustvene  vampirje  naj-
la‘je  razvrstimo  glede  na  osebnostno
motnjo, za katero je zna~ilen podoben
na~in razmi{ljanja in delovanja. Vse tipe
vampirjev ‘ene posebna nezrela in ne-
mogo~a  potreba,  ki  pa  je  zanje  najpo-
membnej{a stvar na svetu. Vampirji se
sami obi~ajno ne zavedajo otro~jih po-
treb, ki jih ‘enejo. To je {e razlog ve~, da
se jih morate zavedati vsaj vi.

R. M.


