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'Resnica bi bila preveč boleča'
Zakaj Habibović še vedno verjame obljubam Tovšakove? Njeno podobo cepi iz tiste
popolnoma črne, ki ga bo uničila, v idealno, ki ga bo vendarle rešila. To je prava moč
manipulatorjev, pravi psihologinja Pšeničny.

Z
ekrija
Habibović pravi, da bo kljub majhnemu upanju, da bodo obljube Tovšakove izpolnjene,
počakal do ponedeljka. (Foto: POP TV)
Če je človek stisnjen v kot, če je njegova eksistenca ogrožena, če je obupan, depresiven in ima
orožje ter priložnost, se lahko zgodijo tudi najbolj tragična dogajanja
Dr. Slavko Ziherl, psihiater
Kot smo poročali, je včeraj med vlaganjem kazenske ovadbe Hilda Tovšak na mobilni
telefon poklicala podizvajalca Zekrija Habibovića ter ga z obljubami, da bo namesto 165
tisoč evrov, ki mu jih dolguje, v nekaj urah vendarle dobil obljubljeno stanovanje v Celovških
dvorih, prepričala, da ovadbe ne vloži. Obupani Habibović je ves dan čakal na njen klic, nato
pa mu je s pomočjo novinarjev vendarle uspelo priklicati Tovšakovo. "Vi boste vse izgubili
zaradi svoje neumnosti! Mislite, da boste s kazenskim postopkom kaj naredili, jaz dvomim v
to,“ mu je dejala v telefonskem pogovoru ter mu zabičala, naj preneha komunicirati z mediji,
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saj naj bi se s predstavniki Nove Ljubljanske banke vendarle pogodila glede hipoteke in
stanovanja. Tokrat mu je obljubila, da bo izbrisno pobotnico pridobila v ponedeljek
najkasneje do 16. ure.
On ves čas cepi podobo Tovšakove iz tiste popolnoma črne, ki ga bo uničila, v tisto
popolnoma idealno, ki ga bo vendarle rešila. To je prava moč manipulatorjev, ki jo ti dobijo,
ko naletijo na takšno človeško obrambo.
Habibović: Sram me je!
Habibović še vedno upa, da se bodo njene obljube uresničile. "Rekla je, da bo v ponedeljek do
16. ure uredila zadevo, zato jo bom počakal. Kljub temu da mi je enako obljubila že včeraj, pa
ni bilo nič, bom počakal do ponedeljka,“ je danes dejal za 24ur.com.
Propadli in duševno zlomljeni slikopleskar namreč nujno potrebuje denar ali pa vsaj
obljubljeno stanovanje, s katerim bi lahko poplačal svoje podizvajalce. "Včeraj me je klical
moj podizvajalec, ki sem mu dolžan 18 tisoč evrov. Pravi, da nima niti toliko denarja, da bi
nahranil in poskrbel za svojega majhnega dojenčka. Sram me je,“ je potožil.
Zakaj Habibović še vedno verjame obljubam?
"Ne more se soočiti s tem, da on tega denarja verjetno ne bo dobil. Ko človek ne zmore
izpustiti svoje iluzije, ker ga je tako strah soočenja z resnico, da bi bila zanj ta resnica preveč
boleča, pride do obrambnega mehanizma, ki ga imenujemo zanikanje," je za 24ur.com dejala
psihologinja dr. Andreja Pšeničny. Kot je pojasnila, se takšna obramba sproži v skrajno
ogrožujoči situaciji in absolutno kaže na neizmerno stisko tega človeka.
"Zanj to, da tega denarja ne dobi, poleg ogroženosti eksistence pomeni rušenje samopodobe,
podobe v očeh drugih, sooča se z neskončnimi potencialnimi občutki krivde. Ravno zaradi
tega on ves čas cepi podobo Tovšakove iz tiste popolnoma črne, ki ga bo uničila, v tisto
popolnoma idealno, ki ga bo vendarle rešila. To je prava moč manipulatorjev, ki jo ti dobijo,
ko naletijo na takšno človeško obrambo," je še pojasnila.
Slavko Ziherl: "To je manipulacija!"
Podobnega mnenja je tudi psihiater dr. Slavko Ziherl. "Tovšakovo vidijo kot neko avtoriteto
od katere je njihovo življenje odvisno. Prepričan sem, da imajo dvojni občutek do nje. Po eni
strani jo sovražijo in jo krivijo, po drugi strani pa je to odločilen človek, ki jim lahko vrne
njihov duševni mir in eksistenco," pravi.
Na vprašanje ali je Hilda Tovšak dobra manipulatorka je Ziherl odgovoril, da zagotovo.
"Slišali smo na televiziji, kako s palčko in korenčkom uravnava te odnose. To je manipulacija.
Nenazadnje pa je za to kriv tudi nadzorni odbor ali celo vsa družba, ki dopušča da nekdo tako
grobo manipulira s človeškimi življenji,“ je prepričan.
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O izbrisnih pobotnicah, s katerimi bi Habibović lahko prišel do zasluženega stanovanja,
kljub velikodušnim obljubam Tovšakove, ni ne duha ne sluha. (Foto: POP TV)
"Sicer je odvisno od osebnosti, a dejstvo je, da se lahko nekdo, ki je v stresni situaciji bolj
opremljen za boj kot beg, v situaciji, ko ne vidi več drugega izhoda, impulzivno odzove s
poskusom borbe. Če je človek stisnjen v kot, če je njegova eksistenca ogrožena, če je obupan,
depresiven in ima orožje ter priložnost, se lahko zgodijo tudi najbolj tragična dogajanja," je
še dodal Ziherl.
NLB se distancira od ravnanj Tovšakove
Na vprašanje, ali se je včeraj Tovšakova resnično pogodila za izbrisne pobotnice, so nam v
Novi Ljubljanski banki dejali, da konkretnih poslov ne smejo komentirati, niti niso želeli
komentirati morebitne predaje izbrisnih pobotnic za stanovanja, ki so jih podizvajalci vzeli za
plačilo ter zaradi njih do konca izvedli najpomembnejša dela za pridobitev uporabnega
dovoljenja.
"NLB je z izdajo pravnomočnega uporabnega dovoljenja in zaključenim projektom Celovški
dvori pred razglasitvijo insolventnosti glavnega izvajalca Vegrada-a svojo vlogo sofinancerja
realizirala in zaključila, zato se od vseh novonastalih dogodkov in ravnanj Vegrada oziroma
njene direktorice ograjuje in jih ne želi komentirati, saj ne gre več za poslovne odnose na
relaciji komitent - banka," so odgovorili.
"Končanje del je naša obveza, medtem ko je obveza vseh, ki imajo hipoteke na stanovanja,
predaja izbrisnih pobotnic," je pred dnevi dejal predsednik Združenja izvajalcev zaključnih
del v gradbeništvu v okviru Gospodarske zbornice Slovenije Mirko Požar. Podizvajalci tako
še vedno čakajo na naslednjo potezo banke.
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