
Te smernice vam lahko pomagajo pri pripravi študij primerov za zaključek vašega MSTR® 
tečaja.

Vključiti je potrebno naslednje podatke:

• Starost in spol klienta.
• Zgodovino brazgotine - kako je bila pridobljena (operacija, nesreča).
• Ali brazgotina vpliva na vsakdanje življenje (omejitev gibanja, bolečina, nelagodje)?
• Ali se ob dotiku brazgotine pojavijo čustvene ali psihološke reakcije (strah, tesnoba, 

krivda, občutek neuspeha)?
• Vključi pridobljene informacije in oceno pred in po obravnavi.
• Fotografije so neobvezne, s soglasjem klienta se jih lahko vključi.
• Rezultati terapije: v kakšni obliki je obravnava brazgotin izboljšala njihov življenjski slog 

(lažja hoja, izboljšana gibljivost, boljša energija …)
• Ali so opazne kakšne spremembe ali izboljšave v povezavi s čustvenim doživljanjem 

brazgotine?
• V primeru, da je vaš klient potreboval samo eno terapijo, v študijo vključite tudi pogovor 

nekaj dni po obravnavi kot zagotovitev, da je pozitivni rezultat ohranjen. 
• V primeru, da vaš klient potrebuje več kot eno obravnavo, za dosežek najboljšega 

možnega izboljšanja terapije nadaljujte in jih vključite v študijo.
• Pri osebi, ki je vključena v študijo, naj bo uporabljena SAMO MSTR® tehnika. Dodajanje 

drugih tehnik v isto terapijo ne pokaže dovolj jasno, da je bila sprememba dosežena z 
MSTR® obravnavo.

• Kadar je študija primera prekratka in ne pokaže primernih kompetenc ali pozitivnih 
rezultatov, je zavrnjena in od vas je zahtevana nadomestna študija.

• Terapija naj poteka na ljudeh. Razen v primerih MSTR® tečaja za pse ali konje.
• Študija primera naj bo natipkana.

Vprašanje: Kadar ima stranka več brazgotin, ali se to lahko šteje kot več različnih primerov?
Odgovor: Namen študij primera je pokazati, kako različno se lahko ljudje odzovejo na 
terapijo. Ena stranka s petimi brazgotinami ne pokaže raznolikosti v odzivu na terapijo. 
Najdite pet posameznikov, da bodo vaše študije bolj raznolike.

Poleg teh smernic lahko uporabite kreativnost in predstavite svoje študije primerov na 
ustvarjalen in zanimiv način, kot si sami želite.

Napišite vam študije primerov v DOC ali PDF obliki in pošljite mail na: 
ajda.h.MSTR@gmail.com

Veliko uspeha!

Smernice za 
študije 
primerov 




