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UVOD

Obdani z neumorno postmodernizacijo, (pre)hitrim načinom življenja in razvojem na
mnogoterih aspektih življenja se ljudje nemalokrat izgubijo v svojih vlogah, pozabljajoč
na nenehni vpliv medsebojnih interakcij, stikov in najpomembnejših prvobitnih
interakcij, ki jih kot starši imajo na svoje otroke. Vzgoja in starševstvo, kljub
mnogoštevilnim teorijam, novodobnemu načinu življenja in radikalizaciji starševske
vloge, ostaja temelj, od katerega je odvisen razvoj otroka, razvoj sebe kot individuuma
in kasnejših interpersonalnih odnosov. Pomembno je zavedanje o težnji pomembnosti
prvih in vseh nadaljnjih interakcij med starši (skrbniki) in njihovimi otroki, ki se
ohranja skozi vse razvojne stopnje otroka, in ki vpliva na njegov nadaljnji razvoj ter na
njegovo kasnejše iskanje podobnih odnosov z drugimi.
Gostečnik (2003, 118) piše, da so otroci v vsej globini odvisni od svojih staršev. Oni so
namreč tisti, od katerih se otrok (na)uči spoštovati, ljubiti in sprejemati drugačnost
vsakega člana v družini. Od njih vsrkavajo življenjski sok, na podlagi katerega bodo
pozneje v življenju sprejemali drug drugega in ljudi, ki jih bodo srečevali in v katerih
bodo iskali življenjske prijatelje, partnerje, sodelavce ipd.
Ob številnih vzgojnih metodah in tehnikah se ne gre izogniti vprašanju, zakaj bi točno
določen način starševstva in vzgoje prednjačil pred drugim. Emocionalno starševstvo je
tisto, ki bo predstavljeno v našem delu, njegove vrednosti pa ne bomo iskali samo skozi
psihološke, sociološke vede, ampak bomo dobršen del posvetili tudi znanstvenim,
nevropsihološkim dognanjem, s katerimi bomo razložili delovanje človeških možganov
in posledično lažje razumeli povezavo vzgoje na delovanje otrokove psihe, možganov
in njegovega nadaljnjega razvoja. Tukaj je govora tako o razvoju emocionalnih,
kognitivnih kompetenc, kot tudi o osebnostnem razvoju, regulaciji emocij, čustvenem
delovanju, soočanju s čustvenimi izkušnjami, razumevanju svojih in tujih čustev ter
ustvarjanju stikov s soljudmi.
Prvo poglavje bomo tako posvetili starševstvu in vzgoji, v okviru tega pa bomo zaradi
vpliva, ki ga imajo starši z vzgojo, odzivanjem in komunikacijo na otrokove možgane,
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spoznali predvsem dele možganov, ki nosijo osrednjo vlogo pri čustvenem delovanju ter
nekaj neizbežnih dejstev o možganih, ki bodo pripomogli ne samo k temu, da bomo
vplivu vzgoje lahko pripisali njeno vrednost, ampak bomo tako (bodočim) staršem,
skrbnikom, vzgojiteljem in učiteljem, kot pravi Sunderland (2009, 6), »dali moč, da se o
svojih otrocih odločajo na podlagi tega, kar se lahko naučimo s pomočjo znanstvenih
dognanj« ter jim dali v vednost, da kljub temu, da jim ne morejo zagotoviti, da bodo
pozneje v življenju zadovoljni, jih obvarovati pred izgubo, zavrnitvijo, žalostjo in
razočaranjem, da pa lahko »odločilno vplivajo na sisteme v otrokovih možganih, ki so
ključni za res zadovoljno življenje.« (Sunderland 2009, 15) V nadaljevanju bomo iz
pomena emocij prešli še na emocionalni razvoj oziroma bomo skozi razvojna obdobja
pogledali otrokovo delovanje in razumevanje čustev, kar bo pripomoglo k temu, da
bodo starši bolje razumeli otrokov pogled na čustva, ubrali primernejši pristop kot tudi
lažje regulirali njihova močna občutja in čustva. V drugem poglavju se bomo dotaknili
emocionalnega starševstva. Znotraj tega bomo predstavili tudi čustveno inteligenco in
empatijo, ki sta z omenjenim starševstvom močno povezani, ter v nadaljevanju
podrobneje predstavili temeljne komponente emocionalnega starševstva. Ker bo
pozornost namenjena čustvenim povezavam med starši in otroki, bo magistrsko delo v
tretjem poglavju zajemalo še pogled na čustveno hladnost v odraslosti, ki jo razumemo
kot nezmožnost čutenja, prepoznavanja in izražanja čustev. V nadaljevanju bo
obravnavano še partnerstvo s poudarkom na posameznikovem zadovoljstvu v odnosu.
Ta tema bo obravnavana in povezana predvsem z aleksitimijo, katere najbližji pomen s
tujko poimenujejo kot »no word for emotion« (Ihme idr. 2014, 1) oziroma »no words
for feelings« (Wiebking in Northoff 2015, 2), morda pa nam je bolje poznana kot
čustvena nepismenost, čustvena slepota ali čustvena hladnost. Slednji izraz bomo v
okviru našega dela enačili s pojmom aleksitimije. Teoretični del bomo zaključili s
četrtim poglavjem, ki se navezuje na zadovoljstvo v partnerskem odnosu v luči
primarnega odnosa s starši.
Drugi del našega dela bomo posvetili raziskovanju povezav med omenjenimi
komponentami, kjer bo osnovna teza, ki jo bomo preverili, ali in (če) kako sta
emocionalno starševstvo s strani staršev in čustvena hladnost (aleksitimija) v odraslosti
med seboj povezani, k temu pa bomo tako dodali še področje zadovoljstva v
partnerskem odnosu. Osrednji namen raziskave je torej ugotoviti, ali je emocionalno
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starševstvo, ločeno za starševstvo s strani očeta in mame (pogovor in podpora, čustvena
izraznost in odzivnost na otrokove čustvene potrebe ter varnost čustvenega
samorazkrivanja), povezano s kasnejšo čustveno hladnostjo v odraslosti. Preučili bomo
tudi povezavo med čustveno hladnostjo in zadovoljstvom v partnerskem odnosu ter
preverili, ali glede na spol obstajajo razlike pri omenjeni dimenziji čustvene hladnosti.
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1. VZGOJA

1.1 Starševstvo in vzgoja
Sunderland (2009, 11) navaja: »Moč vzgoje je velika. Prek nje lahko vplivamo na to, ali
bo otrok znal živeti življenje s polnimi pljuči.« Kljub pomanjkanju koherentnega
moralnega družbenega konsenza, ki je staršem predstavljal vir zunanje podpore in je
pomenil sprejete »vzgojne metode«, ustrezajoče zahtevam industrializirane družbe, ki je
potrebovala poslušne, ubogljive in podredljive ljudi, ostaja starševstvo zahtevna
umetnost, ki je včasih čustveno boleča (Juul 2011, 87). Z radikalizacijo starševske vloge
in z izgubo skupnega kodeksa vrednot, ki je hkrati pomenil izgubo zunanje podpore, so
starši tisti, ki se morajo naučiti starševati »iz sebe«, v partnerstvu drug z drugim in z
vedenjem, da so oni tisti, ki lahko otroku omogočijo polni razvoj in mu pomagajo
razviti voljo za uresničevanje idej in želja (Sunderland 2009, 11).
Fontana (1995, 6) piše, da od danega trenutka, ko moški in ženska osnujeta novo
življenje, obenem prevzameta odgovornost, da bosta zagotovila otroku vse potrebne
razmere; od ljubezni, rasti, skrbi, do možnosti uresničevanja potenciala, ki ga bo otrok
prinesel s seboj. Tako se moški in ženska, ki sta postavljena pred starševstvo, soočata s
težko preizkušnjo, ki od njiju zahteva veliko odločnosti, odgovornosti, medsebojnega
razumevanja in skupnega sodelovanja v iskanju rešitev in poti iz nastalih zapletov
(Gostečnik 2003, 7).
Starševska drža bo ob odločitvah, ki se bodo navezovale na otrokovo zaščito in njegove
potrebe, terjala odločitve še o zahtevah okolja in potrebah ter željah odraslih oziroma
staršev samih. Tako bo mati ob skrbi za novorojenčka v vsakem trenutku iskala
ravnovesje med željami, interesi, potrebami sebe in otroka, kakor tudi med zahtevami
okolja (zahteve, ki jih postavlja ožja družina, partner, drugi otroci) in zahtevami, ki jih
postavlja nega otroka (Erzar in Kompan Erzar 2011, 121).
Za vse to je potrebna potrpežljivost, sposobnost regulacije čutenj, sprejemanja in
empatije do sebe in drugega, soočanje z notranjepsihičnimi vsebinami, primarno
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družino in vzorci odnosov. Prav tako zahteva starševstvo preseganje in razreševanje teh
vezi ter funkcionalnost v izgrajevanju identitete, v poklicu in v svetu (Kompan Erzar
2003, 112). Starševstvo bo od očeta in matere zahtevalo, da v sebi najdeta potencial za
starševstvo, da najdeta notranja čutenja (kar pomeni, da poleg sebe in svojih otroških
čutenj, prideta v stik še s starši in odnosom, ki sta ga imela z njimi) ter ustvarita nov
prostor za otroka, kjer bo sprejet kot novo, samostojno bitje, nezmožno poskrbeti zase
in občutljivo na vsak čustveni odgovor in odziv (106–108).
Vloga staršev je, da dajejo otroku občutek sprejetosti, hotenosti in ljubljenosti, da mu
prikažejo model moškosti in ženskosti, očetovstva in materinstva, da ga kot starša
naučita, kako postati oseba, ki zna izražati in pokazati čustva, želje, zahteve, ter kako
uspešno razreševati konflikte in preostala močna čustva (Gostečnik 2011, 119). Otrok je
namreč najbolj ranljiv član družine, »postavljen« v določeno družinsko vzdušje in
vzorce odnosov, znotraj katerih se razvija v njeni tesni povezanosti in odvisnosti.
Odnosi bodo tisti, ki bodo vplivali na intenzivnost (njegovega) razvoja. Odzivnost in
jakost čustvovanja otroka in odzivnost staršev nanj pa so dejavniki, ki bodo vplivali na
to, katere lastnosti in sposobnosti bo razvil in v kolikšni meri se bodo te razvijale
(Kompan Erzar 2003, 33).
Ručigaj (2012, 11–12) piše, da nam znanost razkriva, da ključne čustvene sisteme v
človekovih možganih oblikuje vzgoja in da je od načina vzgoje odvisno vso človekovo
življenje. Ob mnogoterih in raznolikih definicijah in teoretičnih osnovah vzgoje Čuk in
Lesar (2009, 23–25) navajata pet elementov vzgoje:
-

vzgoja je intencionalna, kar pomeni, da gre za zavestno in namerno dejavnost, v
smeri doseganja deklariranih vrednot, ciljev in norm. Temeljno vprašanje je,
kako iz odvisnosti nastane avtonomija, iz odnosa nemoči pa samostojnost;

-

je odnosna, pri tem vidiku je govora o odnosu, o interakciji med vzgojiteljem
(zrelim človekom) in vzgajancem (človekom v nastajanju);

-

predpostavlja aktivnost vzgajanega, ta mora biti pripravljen vzgojitelja slišati,
razumeti, saj ni moč govoriti o vzgoji kot o delovanju vplivanja izključno
vzgojitelja. Vzgojitelj mora poleg upoštevanja zakonitosti posameznikovega
razvoja (kjer je v ospredju vidik posameznika), poznati tudi metode delovanja,
njihove učinkovitosti in omejenosti;
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-

zaradi vpletenosti v zgodovinsko-družbeni kontekst je podvržena spremembam,
vzgoja je odvisna od družbe, kar pomeni, da se s spreminjanjem družbe
spreminjajo tudi vzgoja, postopki, metode in cilji, ki se pri vzgoji zagovarjajo;

-

uresničuje se v medosebnem odnosu, skozi vsebine, predmete, teme, nanašajoče
se na kognitivni, afektivni nivo in na delovanje. Ta vidik govori o tesni
povezanosti vzgoje z izobraževanjem.

Povzamemo lahko, da je vzgoja namerna dejavnost in proces ustvarjanja človeka kot
družbenega bitja. Gre za preplet družbenega, individualnega in odnosnega, kjer so
pomembne deklarirane vrednote, kjer se gradi na posameznikovi aktivnosti in na
vzgojiteljevi načrtni aktivnosti in kjer so cilji emancipacija, sposobnost upravljanja s
samim seboj ter avtonomija (Čuk in Lesar 2009, 30–31). Omenjena avtorja dodajata še
vpliv nezavednega na vzgojo. Sodobna teorija vzgoje skuša namreč vključiti tudi
spoznanja o vplivu nezavednega na vzgojo; od vplivov transferja, slučajnih, nenamernih
vplivov itd. Vzgojitelj je za dobro vzgojo dolžan omenjene vplive teoretično spoznati,
razumeti zakonitosti, ki delujejo v vzgojnem procesu ter preučiti funkcionalne vplive
vzgoje in njihovo vključevanje v vzgojni koncept (34).
Raziskovalci so za boljše razumevanje vpliva staršev na otroke poskušali
konceptualizirati in operacionalizirati vzgojne stile staršev v smiselne kategorije
oziroma dimenzije, kot so avtoritarni, permisivni in avtoritativen starševski stil (Jabeen
idr. 2013, 85–86).


Avtoritaren ali represiven vzgojni stil

Življenje z avtoritarnimi starši je zaobjeto s strukturo in tradicijo. Starši otrokom
podajajo stroga pravila in so mnenja, da morajo otroci »biti na svojem mestu« (Shapiro
1999, 34). Otrok se pri takšnem načinu vzgoje počuti kot bitje brez razuma in volje, saj
se za vse o njem odločajo starši (Gostečnik 1999, 139). Takšen stil starševstva odraža
visok nadzor staršev1 z majhno stopnjo topline (Jabeen idr. 2013, 86). Slednje bo otroku
onemogočilo razvoj avtonomije, občutka za lastno iniciativo in identiteto (Kompan
Erzar 2003, 114). Otroku ni dovoljeno izražanje lastnega mnenja (Shapiro 1999, 34),
1

Kompan Erzar (2003, 115) obrazloži nezdravo psihično kontrolo kot manipuliranje z otrokovimi čutenji,
poniževanje otroka, izvajanje psihičnega pritiska nanj ter vzbujanje občutka krivde. Nadalje opisuje
psihični pritisk kot vzgajanje otroka preko občutij sramu, s posesivnostjo in zaščitniško držo.
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posledica česar je, da v takšnem okolju otrok do staršev hitro razvije občutek strahu do
njihove kaznovanosti in maščevalnosti (Gostečnik 1999, 139). Starši so zahtevni in
neodzivni na čustvene potrebe otroka (Jabeen idr. 2013, 86). Le-ti so ponavadi nesrečni,
nezaupljivi do drugih in precej zaprti vase. Njihova stopnja samospoštovanja je nižja v
primerjavi z otroki staršev, ki niso bili tako oblastni (Shapiro 1999, 34). Govora tako ni
samo o fizični, ampak tudi o čustveni zlorabi, ki v otrokovi osebnosti pušča globoke
sledi. Občutki nemira, terorja, strahu in groze bodo vplivali na njegovo nadaljnjo
življenje, saj bo kasneje tudi on tisti, ki bo zatiral druge in izzval pri ljudeh val besa in
jeze, ki bo ponovno namenjen njemu (Gostečnik 1999, 139). Avtoritarno okolje, kjer se
poudarjata red in nadzor, se zatorej nemalokrat hitro spremeni v hudo breme za otroka
(Shapiro 1999, 34).
Tudi v Svetem pismu najdemo primere posameznih vzgojnih tipov. Savel 2 je bil
avtoritaren starš. Tako ljudstvu, kakor tudi sinu je prepovedal dostop do hrane
(Klewicki 2016, 30). »Preklet bodi mož, ki bo zaužil jed, dokler ne bo večer in se ne
maščujem nad svojimi sovražniki« (1 Sam 14,24b). Prav tako, je želel zaradi
ogroženosti in ljubosumja ubiti Davida3 (1 Sam 18,8). Ta dejanja so vodila do tega, da
ni izgubil samo svojega sina, temveč tudi celotno kraljestvo (Klewicki 2016, 30).


Permisiven vzgojni stil

Permisivni starši se v primerjavi z avtoritarnimi starši trudijo, da bi bili do otroka
karseda sprejemajoči in ljubeči. Njihova vzgoja je okrepljena z mišljenjem, da se mora
otroku dopustiti razvijati se skladno z naravnimi nagnjenji, zato jim tudi ne postavljajo
večjih zahtev. Pri določanju mej in odzivanju na neubogljivost otrok so zelo pasivni in
neodločni (Shapiro 1999, 34). Permisivni starši tako kažejo visoko stopnjo topline in
nizko stopnjo nadzora (Jabeen idr. 2013, 86). Kljub temu, da bodo otroci vzgojeni s
permisivno vzgojo kazali pozitivno usmerjenost in vitalnost, bo njihovim izhajajočim
vedenjem (Fontana 1995, 61) primanjkovalo kontrole (Jabeen idr. 2013, 86), kar se bo
kazalo v njihovi nezrelosti, nesposobnosti nadziranja lastnih gibov in nagnjenosti k
agresivnosti. Primanjkuje jim tudi odgovornosti do samozaupanja in soljudi (Fontana
2
3

Prvi izraelski kralj, ki ga je mazilil Samuel.
Sin Efratejca iz Betlehema Judovega (1 Sam 17,12) in kasnejši kralj Izraela.
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1995, 61). S strani staršev vidna nizka raven kontrole lahko pri otroku vzbudi
izstopajoče ali celo delinkventno vedenje (Kompan Erzar 2003, 114).
Primer svetopisemskega permisivnega starša je David. Odklonil je, da bo discipliniral
svojega sina Amnóna zaradi posilstva svoje sestre Tamar. Čeprav je bil jezen nanj, ga ni
discipliniral. Rezultat je bil upor Absaloma 4 in razpad, ne samo Davidove družine,
temveč celotnega Izraela. Prav tako srečamo Heroda 5 , ki se je preveč permisivno
obnašal do Herodiade in njene hčerke, kar je rezultiralo v podobni grozi in z glavo
Janeza Krstnika na pladnju (Klewicki 2016, 30).


Avtoritativni ali interakcijski vzgojni stil

Avtoritativni starši bodo svoje otroke spodbujali in pohvalili njihove spodobnosti, znali
bodo ceniti njihovo neodvisnost ter jim dovolili, da bodo sodelovali pri pomembnejših
odločitvah. Ob vsem tem bodo znali otroku postaviti visoka merila odgovornosti (do
družine, vrstnikov, skupnosti), jih znali odvračati od odvisnosti, od otročjega vedenja,
jim dajali smernice (vendar jih ob tem ne nadzirali kot avtoritarni starši) in jim obenem
pojasnjevali svoja ravnanja in vedenja (Shapiro 1999, 34). V nasprotju z avtoritarnim
stilom avtoritativno starševstvo odraža visok nadzor in visoko odzivnost staršev. Ta stil
starševstva je povezan z višjo stopnjo nadzora in samoregulacije (Jabeen idr. 2013, 86).
Otroke starši vzgajajo z zdravo uravnoteženo mero jasnih omejitev na eni in ljubečega
družinskega okolja na drugi strani (Shapiro 1999, 34). Tukaj gre za zdravo psihično
kontrolo6 otroka; pomeni namreč sposobnost staršev sprejeti otrokova čutenja, njihovo
pojasnjevanje in omogočanje regulacije. Otrok bo lahko ob takšni kontroli dostopil do
lastnega občutka identitete ter do sposobnosti in varnosti samoobvladovanja (Kompan
Erzar 2003, 115). Ob takšni vzgoji bodo otroci samozavestni, domiselni, neodvisni ter
prilagodljivi z visoko stopnjo čustvene inteligentnosti (Shapiro 1999, 34). Christian
Gostečnik (1999, 149) v knjigi Srečal sem svojo družino piše o avtoritativni vzgoji kot o
vzgoji za odgovornost, kjer bo mladostnik, odraščajoč v vzdušju, opremljenem z vzgojo

Sin Davida, ki je zaradi posilstva svoje sestre Tamar ubil Amnóna (2 Sam 13,32–34).
Kralj Judeje v času Jezusovega rojstva v Betlehemu (Mt 2,1).
6
Tukaj govorimo tako o zunanjem (socialnem) kot o notranjem (psihičnem) fokusu kontrole (Kompan
Erzar 2003, 115).
4
5
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za odgovornost, s seboj v življenje nesel vzorec odgovornega starševstva, v katerem se
bo počutil zaželenega, ljubljenega in varnega.
V Svetem pismu sveta družina nakazuje primer avtoritativnega starševstva. Marija in
Jožef usklajujeta tako ljubezen kot podporo z disciplino in usmerjanjem. Medtem ko je
Marija globoko ljubila svojega sina, ga je tudi opozarjala, kadar se je oddaljil od njunih
pričakovanj (Klewicki 2016, 30). »Otrok, zakaj si nama to storil? Tvoj oče in jaz sva te
s tesnobo iskala« (Lk 2,48).
Starševstvo v Svetem pismu vseskozi podaja podporo avtoritativnemu starševstvu.
Sveto pismo nam razlaga, da so starši, ki imajo radi svoje otroke, pri discipliniranju
previdni. Prav tako nam razlaga, da Gospod disciplinira ljudi, ki jih ima rad. Sveto
pismo resda poudarja pomembnost discipline, pa vendar je ta vedno omenjena skupaj z
ljubeznijo (Klewicki 2016, 30). Tako je v Svetem pismu navedeno: »Ko vas vzgaja,
zdržite, saj Bog ravna z vami kakor s sinovi,« ter dodaja: »Nobeno vzgajanje pa v tistem
trenutku ni prijetno, ampak bridko. Pozneje pa daje tistim, ki jih je izurilo, miren sad
pravičnosti« (Heb 12,7).
V Svetem pismu ne primanjkuje nagovarjanja k ljubezni do svojega otroka (Klewicki
2016, 30). Uravnoteženo starševstvo se namreč odraža v otrocih, ki so ustrezno
asertivni, samozavestni, družbeno odgovorni ter interpersonalno odzivni in empatični do
drugih. S postavljanjem pričakovanj do svojih otrok, dajanjem ljubezni in podpore,
pomagajo otrokom, da dosežejo ta pričakovanja ter tako vodijo svoje otroke na pot proti
svetosti (31).
Shapiro (1999, 35) piše, da v primeru vzgojnih stilov govorimo o poenostavljenih
razčlenitvah. V družinah lahko oba starša ne nujno uporabljata enakega starševskega
stila. V mnogih družinah srečamo na eni strani avtoritarnega starša in na drugi
permisivnega, najdemo tudi starše, ki so na določenem področju preveč »popustljivi«,
permisivni, na drugih pa zelo avtoritativni. Kljub različnim pogledom, nasvetom,
očitkom, dobrih namerah ali različnih teorijah o pravilni vzgoji otrok, pa John Gray
(2010, 11) piše: »…pri vzgoji straši ne grešijo namenoma ali, ker svojih otrok ne bi
imeli radi, temveč zato, ker jih ne znajo vzgajati drugače«.
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1.2 Nevrobiološka podlaga odnosov in vzgoje
1.2.1 Vpliv vzgoje na razvoj možganov
Sunderland (2009, 6) piše, da je moč starše s pomočjo znanstvenih dognanj naučiti o
odločitvi pravilne vzgoje otrok. Namreč ni le vsakdanja komunikacija med starši in
otroki ta, ki vpliva na otrokove razvijajoče se možgane, ampak je tudi samo mentalno
zdravje otroka odvisno od kakovosti nege in »čustveno dobro nahranjenih« možganov
(6–7). Dejstva temelječa na podlagi znanstvenih dognanj postavljajo emocije v sama
središča psihoterapevtskih in razvojnih teorij. V ospredje se ne postavlja več njegov
evolucijski pomen, klasifikacija ali razmišljanje o emocijah na spekulativen način,
temveč razmišljanja o emocijah sovpadajo z nevroznanstvenimi, nevropsihološkimi
študijami in raziskavami o procesiranju in delovanju možganov, ki prikazujejo
skladnost afektivne slike človeških možganov in afektivne slike medčloveških odnosov
(Erzar 2007, 150). Struktura možganov oziroma organska podlaga navezanosti, ki skrbi
za čustveno delovanje in omogoča posamezniku prepoznavanje in regulacijo čustev, se
namreč razvija v odvisnosti od najzgodnejše oblike navezanosti, vzpostavljene med
očetom in materjo. Ta navezanost se vpiše v telesno podlago posameznikove psihične
strukture, zaradi česar je relativno trajna in se lahko spreminja samo v odnosih, kjer je
vladala enaka psihobiološka uglašenost, kot je vladala med materjo in otrokom
(Kompan Erzar 2003, 118).
Prvi odnosi so pomembni za razvoj možganske strukture, saj se brez odraslega otroški
možgani v polnosti sploh ne morejo razviti. Ta razvoj poteka že od samega začetka in je
v prvih letih otrokovega življenja najaktivnejši in najhitrejši. Emocionalne izkušnje in
čustveni odzivi staršev na otrokove signale se kot mentalni modeli zapisujejo v
strukturo možganov in oblikujejo otrokov mentalni svet (Poljanec in Simonič 2012,
119). K temu avtorici dodajata še, da se že med materinim varnim in nežnim
pestovanjem otroka, kjer se otrokove mišice sprostijo, kjer sta dihanje in srčni utrip
matere in otroka »sinhrona« in sta živčna sistema med seboj povezana, gradi
prefrontalni korteks in se razvijejo kapacitete za samoregulacijo in kompleksne socialne
interakcije. Če v prvi triadi otrokovega življenja empatičnega odnosa ni ali ni primeren,
se orbitofrontalni korteks ne more optimalno razviti (119). Erzar in Kompan Erzar
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(2011, 142) orbitofrontalni korteks opisujeta kot območje razširjeno v desni polovici
možganov, odgovorno posebej za nadziranje in nadzor, kjer se opravlja izvršilna
nadzorna funkcija za celotno desno polovico, v kateri pretežno nezavedni procesi dobijo
svoj afektivni naboj. Prav tako pa bodo povezave v tem območju možganov omogočale
natančno razbiranje čustvenih in socialnih sporočil ter tankočutno odzivanje nanje
(Sunderland 2009, 222). Način, na katerega starši komunicirajo s svojim otrokom, ima
lahko dolgoročne posledice na njegove možganske funkcije, kakor tudi na kemično
ravnovesje v njegovih možganih (20), kar prikaže vzgojo kot pomemben dejavnik pri
razvoju možganov.
Vzgoja kot pomemben dejavnik pri razvoju in spremembah možganov ostaja stičišče, ki
je skupno mnogim raziskovalcem. Raziskovalec zgodnje navezanosti Peter Fonagy
(2001) govori o možganih kot o »socialnem organu« (Kompan Erzar in Poljanec 2009,
20). Psiholog Jerome Kagan (1995) je s svojimi raziskavami med drugimi doprinesel k
spoznanju, da se otroci rodijo s posebnimi čustvenimi nagnjenji (npr. otrok se rodi
plašen z rahlo zdraženo amigdalo), vendar so starši tisti, ki lahko z izpostavljanjem
otroka k učenju novih čustvenih in družbenih veščin, vplivajo na to, da se bodo v
otrokovih možganih oblikovale in vzpostavile nove živčne poti s prilagodljivejšimi
biokemičnimi vzorci (Shapiro 1999, 29–30). Prav tako pa mnogotere nevroznanstvene
raziskave slikanja možganov, primatov in sesalcev, katerih imajo čustveni možgani
enako zgradbo in kemične snovi kot človeški, poročajo o ključnih podatkih, da lahko
način vzgoje odločilno vpliva na sisteme in kemične procese v možganih (Sunderland
2009, 20). Pomembnost vzgajanja z emocionalnim načinom lahko postavi v ospredje
tudi navedba Schora (1994) o najpomembnejši ugotovitvi nevroloških študij; ne samo
človekov jaz, tudi možgani se razvijejo in so strukturno odvisni od interakcije z
emocionalnim okoljem (Kompan Erzar 2003, 119).
Schore (1994) navaja temeljne zakonitosti razvoja možganov:
1. Rast možganov se pojavi v kritičnih obdobjih in je odvisna od socialnega okolja.
2. Možgani se razvijajo v stopnjah in postajajo hierarhično organizirani.
3. Genetski razvoj določajoč razvoj možganov se sproži v postnatalnem okolju,
kjer ga to okolje tudi določa.
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4. Socialno okolje se skozi stadije otroštva spreminja in povzroča strukturno
reorganizacijo možganskih struktur (Kompan Erzar 2001, 121).
1.2.2 Nevrobiološke osnove čustvenih procesov
Otrok se rodi z neizoblikovanimi možgani, kar pomeni, da velik del možganov dozori
šele po rojstvu. Kar 90 % rasti človeških možganov naj bi se zgodilo v prvih petih letih
življenja. Ob rojstvu ima otrok dvesto bilijonov možganskih celic, od katerih je odvisna
čustvena in socialna inteligenca otroka. Ker pa je med njimi na samem začetku malo
povezav, je na tem mestu pomembno znanje staršev o njihovem vplivu na
vzpostavljanje teh povezav (Sunderland 2009, 20–21).
Otroške možgane delimo na tri dele: racionalni (zgornji predeli možganov, poznani kot
»čelna režnja« ali »neokorteks«) 7 , sesalski (čustveni možgani, spodnji možgani ali
limbični sistem) 8 ter plazilski (najnižji in najstarejši del možganov, ki si ga delimo z
vsemi vretenčarji). Plazilski možgani sprožajo instinktivno vedenje ter nadzorujejo
življenjsko pomembne funkcije. Predeli sesalskih možganov sprožajo močna čustva ter
pomagajo nadzorovati primitivne impulze. Racionalni možgani obdajajo starejša,
omenjena dela možganov, in prav vzgoja, temelječa na čustvenem odzivanju na potrebe,
ima na čelna režnja izjemno velik vpliv (Sunderland 2009, 18–20).
Središča, ki uravnavajo čustvovanje, so se razvila iz možganskega debla. Skozi milijone
let trajajoč razvoj je iz te zasnove nastalo središče za zavestno razmišljanje ali
neokorteks. Središče za zavestno razmišljanje se je razvilo iz središča za čustvovanje.
Pomembnost razumevanja in dajanja poudarka čustvenemu aspektu človeka nam
nakazuje že nezanemarljivo dejstvo, da je čustveni um nastal več milijonov let prej kot
razumni (Goleman 2006, 24).
V čutu za vonj, natančneje v vohalnem režnju, ki ga sestavljajo celice za zaznavanje in
analiziranje vonja, leži najstarejša zasnova čustvenega življenja. Voh je namreč čisto na
7

Sposobnosti in funkcije racionalnih možganov: ustvarjalnost in domišljija, reševanje težav, zavest o
sebi, prijaznost, sočutje ipd. (Sunderland 2009, 18).
8
Del možganov, ki aktivira: bes, strah, ločitveno stisko, sočutje, pomoč, ljubezen, navezovanje socialnih
stikov ipd. (Sunderland 2009, 19).
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začetku razvoja veljal za najpomembnejši čut, ki je bil odločilnega pomena za
preživetje. Iz vohalnega režnja so se razvila najstarejša središča za čustvovanje, ki so se
lahko zaradi svoje velikosti, ovila okrog vrhnjega dela možganskega debla. Pri prvih
sesalcih opazimo ključne plasti za razvoj čustvenega razuma, ki obdajajo možgansko
deblo. In ker ta del možganov obkroža in končuje možgansko deblo, ga imenujemo
limbični sistem (latinsko »limbus« pomeni »obroba«). Živčni predel je čustva
preoblikoval tako, da ustrezajo možganskemu izboru (Goleman 2006, 24–25).
Pred sto milijoni let so se možgani sesalcev hitro razvijali in rasli na vrhu dvoplastne
možganske skorje (na predelih za prepoznavanje občutkov, za usklajevanje gibov in na
predelih za načrtovanje); oblikoval se je neokorteks, ki je v primerjavi s prejšnjim
dvoplastnim korteksom intelektualno čvrstejši in krepkejši (Goleman 2006, 25–26).
Korteks (»misleča kapa«) je tri milimetre debela in nagubana plast tkiva, ki obdaja
polobli velikih možganov. Polobli nadzirata večino osnovnih telesnih funkcij, (npr.
zaznava in mišično gibanje), medtem ko daje korteks pomen našemu zaznavanju in
početju (Shapiro 1999, 25).
Pri homo sapiensu je neokorteks vidno večji in naložen s plastmi, ki niso značilne (ali
opazne, lastne) pri drugih vrstah. Je sedež mišljenja (Goleman 2006, 26), svojo vlogo pa
ima tudi pri razumevanju čustvene inteligentnosti ter nam omogoča čutiti lastne občutke
(Shapiro 1999, 25–26); v centrih se sestavljajo in dojemajo čutne zaznave, prav tako pa
vzdržuje pretanjenost in celovitost čustvenega življenja (Goleman 2006, 26). Omogoča
nam tudi uvide, razčlenjanje, zakaj in kako čutimo ter delovanje v zvezi s tem (Shapiro
1999, 25–26). Sklepi, izhajajoč iz analiz raziskav, pa nakazujejo, da naj bi različna
področja korteksa imela različne funkcije pri začetku (sprožanju) in nastajanju
čustvenih procesov (Vitulić Smrtnik 2007a, 17).
Že omenjen limbični sistem skrbi za čustva in motivacijo ter nadzoruje gibanje, telesno
temperaturo, posreduje informacije čutil do možganske skorje in nadzoruje delovanje
notranjih organov idr. (Bregant 2012, 57). Sestoji iz več delov, v ospredje so
postavljeni: hipokampus, kjer poteka čustveno učenje, kjer se »skladiščijo« čustveni
spomini, pomemben pa je tudi pri dojemanju zaznav, amigdale, čustvenega nadzornega
središča in talamusa, ki prenaša sporočila skorji (Shapiro 1999, 27–28). Povezave med
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amigdaloidnim jedrom in hipokampusom omogočajo nadzor nad instinkti, občutki (jeze,
strahu in pripadnosti) pa se povezujejo z vedenjem (skrb, bolj ali beg). Delovanje teh
struktur, ki uravnavajo dotok informacij skorji, je pri otrocih še nezrel in zori še pozno v
adolescenco (Bregant 2012, 57).
Z amigdalo je človek sposoben prepoznavati občutke, kot tudi občutke za občuteno
(Goleman 2006, 32). Amigdala je eden najpomembnejših alarmnih sistemov v spodnjih
predelih možganov, ena izmed njenih poglavitnih nalog pa je razbrati čustveni pomen
vsega, kar se nam zgodi. Kadar amigdala zazna nekaj ogrožajočega, to posreduje v
hipotalamus: v del možganov, ki da zeleno luč za sprostitev stresnih hormonov, namen
česar pa je pripraviti telo za boj ali beg (Sunderland 2009, 27). Tako se mobilizirajo
središča za gibanje in aktivirajo se vitalni organi, kot so ožilje, srce, mišice ipd.
(Goleman 2006, 32). S pomočjo amigdale kot odraz čustev nastajajo solze, zato brez nje
ne bi poznali solz, žalosti, tolažbe, prav tako bi bili nesposobni oceniti pomen čustvene
strani dogodkov – poznano kot »čustveno slepoto« – če bi bila amigdala ločena od
preostalega dela možganov. Toliko bolj je pomembna, saj deluje kot skladišče
čustvenega spomina. O vrednosti amigdale v čustvenem umu je veliko doprinesel
nevrolog Joseph LeDoux (1992), ki je ravno na tem področju razmajal dotedanja
odkritja o stališču limbičnega sistema (ter v primerjavi s prejšnjimi dognanji), v
ospredje oziroma središče vsega postavil amigdalo ter drugim tvorbam limbičnega
sistema dodelil različne pomožne vloge. Njegove raziskave prav tako poročajo o
nadzoru amigdale nad našim početjem, tudi ko neokorteks še išče pravo odločitev
(Goleman 2006, 30–31).
Hipokampus si za razliko od amigdale, ki ohrani čustveni naboj in ki spremlja dejstva,
zapomni le gola dejstva. Njegova glavna naloga je namreč miselno zvezo, ki je bistvena
za pomen čustev, vtisniti globoko v spomin. LeDoux (1992) obrazloži napisano s
sledečim: pri prepoznavanju bratrančevega obraza je odločilen hipokampus, medtem ko
nas amigdala spomni, da nam bratranec ni najbolj pri srcu (Goleman 2006, 35).
V primerjavi s pračlovekom, predvsem pa z drugimi vrstami, je pri človeku povezanost
med neokorteksom in limbičnim sistemom obsežnejša (Goleman 2006, 26–27),
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medsebojno sta zelo kompatibilna in soodvisna (Shapiro 1999, 26), na kar kaže večji in
bolj raznolik razpon odzivov na čustva (Goleman 2006, 26–27).
Iz limbičnega sistema se je razvilo veliko višjih možganskih centrov ter tako povečalo
njegovo vplivno polje. Čustveni predeli možganov imajo zato v živčnem ustroju velik
pomen in so med seboj prepleteni z mnogoterimi, številnimi povezovalnimi tokovi, ki
vodijo v neokorteks. Tako čustvena središča oskrbijo z (ogromno) močjo, s katero
spodbujajo, aktivirajo delovanje preostalega dela možganov, vključujoč centre za
mišljenje (Goleman 2006, 27).
Čustveni del se siloviteje in hitreje odziva in nas opozarja o nevarnostih še preden bi jih
mogli natančno opredeliti, medtem ko možganska skorja, predvsem čelni režnji delujejo
kot blažilno stikalo, ki prepozna čustveno situacijo, še preden se odzovemo nanjo
(Shapiro 1999, 26–27). Pa vendar ima otrok še premalo razvite racionalne možgane, ki
bi mu pomagali misliti ter se pomiriti ob aktiviranju čustvenih sistemov, ali povedano
drugače, zaradi še nerazvitih zgornjih predelov možganov, bodo imeli glavno besedo
spodnji predeli možganov, v katerih najdemo tudi čustvene sisteme (Sunderland 2009,
24–25). Tako bodo intenzivni izbruhi jeze, kričanje in stiska velikokrat pokazatelj
nezrelosti otroških možganov (Potegal in Davidson 2003), saj skorja čelnih režnjev še ni
razvita do te stopnje, da bi lahko pomirila čustvene izbruhe (Bregant 2012, 55).
Poznavanje čustvenih sistemov, ki so vrojeni v spodnjih predelih možganov, je osnova
za dobro vzgajanje otroka. Ti sistemi so: sistem za bes, strah, ločitveno stisko, iskanje,
sočutje, ljubezen in pomoč, igro in spolno slo (ki pri otrocih še ni razvita). Namreč
vsakdanji dogodki lahko v možganih otroka zlahka sprožijo enega ali več sistemov, npr.
sistem za ločitveno stisko se lahko aktivira, ko gre starš iz sobe, sistem za bes se lahko
sproži, ko poskušamo otroka obleči, za strah, ko zaslišijo glasen pok, ali zaloputanje
vrat. Vloga staršev je, da otroka pomirijo in da se z dosledno vzgojo odzivajo na
njegove čustvene potrebe. S tem se bodo začele v čelnih režnjih razvijati odločilne
povezave, ki bodo otroku v spodnjih predelih možganov sčasoma omogočile utišati
stanje »bojuj se ali zbeži« (Sunderland 2009, 24).
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Pri čustvenih procesih ima izjemno pomembno nalogo tudi lateralizacija obeh
možganskih

hemisfer

(Vitulić

Smrtnik

2007,

17a).

Hemisferi

imata

kljub

obojestranskem odnosu, ki vzdržuje ravnovesje, pri emocijah različno vlogo. Lamovec
(1991, 219) piše o narejenih raziskavah na zdravih osebah, kjer so prikazali pomen
desne hemisfere za emocionalno izražanje, prepoznavanje, dojemanje in vedenje, njeno
večjo udeležbo pri predstavnem in globalnem mišljenju ter vršenju integracije
informacij iz visceralnih in drugih senzornih predelov v enovito čustveno doživljanje.
Medtem ko je leva hemisfera pomembneje udeležena pri analitičnem in verbalnem
mišljenju, prav tako inhibitorno vpliva na izražanje emocij. Napisano potrjuje tudi sklop
raziskav, o katerih poroča Tucker (1981). Slednje naj bi bile opravljene pri osebah s
poškodbami na desni hemisferi, kazale pa naj bi na slabšo presojo izraznih obrazov in
emocij v glasu soljudi ter emocionalno manj izrazit glas (Lamovec 1991, 219–220).
Razvoj možganov se začne pri desnohemisfernih mehanizmih, ki so tudi podlaga
navezanosti, sposobnosti poiskati in ohraniti stik z odraslim. Najmočnejši razvoj desne
hemisfere poteka preko emocionalne uglašenosti med odraslim in otrokom, torej preko
nebesednega stika. Navezanost se razvija v prvih mesecih življenja (Kompan Erzar
2003, 120–121), kar pomeni, da so prav v desni polovici možganov shranjeni notranji
delovni modeli odnosov navezanosti s starši oz. primarnimi skrbniki, kjer se kodirajo
strategije regulacije afektov. Ta del je tudi močno povezan s sistemom čustvenega
navezovanja na mater pri integraciji afektov, avtonomnih dejavnosti in vedenja (Zelko
2006, 15). Sposobnost regulacije se namreč razvije v obdobju med prvim in drugim
letom življenja, kjer se najbolj poveča tudi število povezav med nevroni, kar 90 % vseh
povezav. Kompleksnost in razvejanost organsko nastalih vezi bo v kasnejšem življenju
omogočala bolj ali manj razgibano delovanje možganov. Rast celic oziroma novih vezi
med nevroni, ključnimi za regulacijo, prepoznavanje emocij in razumevanje, ki
nastajajo med interakcijo mati-otrok, je omejena samo na čas trajanja psihobiološke
uglašenosti med odraslim in otrokom (Kompan Erzar 2003, 121). Kot omenjeno, so
tukaj shranjeni centri za čustva, kakor pa tudi implicitni spomin, spomin za vzdušje,
vonje, doživljanje ipd., katere posameznik nadalje na nezavedni ravni išče in jih
vključuje v interpersonalne odnose. Implicitni spomin shranjuje občutja, čustvene vtise
in ne samega dogodka. Tako bomo v podobni situaciji lahko občutili enaka občutja, pa
za to ne bomo našli ustrezne razlage. Namreč, implicitni spomin bo »aktiviral« občutja,
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s katerimi smo nekoč že bili preplavljeni, katere nismo ubesedili in ovrednotili, občutja,
ki čakajo ali jih bomo v novi situaciji uspeli razrešit (Zelko 2006, 16).
Tradicionalna nevrologija in raziskave LeDouxa (1992) obrazložijo, da medtem ko
neokorteks premleva informacije iz različnih možganskih tokov in preden le-te v celoti
razbere in sproži primeren odziv, ga lahko v (svojem) odzivanju amigdala prehiti. Za
boljše razumevanje si lahko pomagamo s tradicionalno nevrologijo in LeDouxovimi
(1992) raziskavami. Čutni organi pošiljajo signal v talamus in od tam v neokorteks, v
področja čutne predelave, kjer se sestavljajo v predmete, kakršne zaznavamo, nato
signali potujejo iz neokorteksa v limbični del, od koder se nato ustrezni odzivi razširijo
po vseh delih možganov in po telesu. Poleg te daljše poti nevronov do korteksa, ki ves
čas nemoteno poteka, je LeDoux (1992) odkril še manjši skupek nevronov, ki iz
talamusa potujejo naravnost v amigdalo (Goleman 2006, 33).
Nizka pot je hitra in poteka od senzoričnih receptorjev, senzoričnega talamusa do
amigdale. Nezavedno procesiranje med talamusom in amigdalo obdeluje zgolj nizke
prostorske resolucije dražljajev in odgovarja le preprostim dražljajem ali grobim
značilnostim kompleksnih dražljajev. Takšno procesiranje, ki bi mu lahko rekli »hitro«
in »približno«, omogoča avtomatične in nezavedne reakcije, druga pot t.i. »visoka« pot
pa je daljša in gre iz talamusa v senzorični korteks in šele nato v amigdalo, kar omogoča
kompleksno in kontekstualizirano procesiranje dražljajev, z zavestnim in premišljenim
odgovorom. Prva pot je nezavedna, hitra, pogosto sproži napačen alarm, medtem ko je
na drugi veliko bolj prisoten vpliv družbenih in osebnih procesov odločanja, zato lahko
tudi odraža kulturno specifične čustvene odgovore. Druga pot prav tako preverja
odgovore bolj skrbno in ob ugotovitvi, da nevarnost ni resnična, odgovore, ki jih je
sprožila amigdala, ustavi. Amigdala sproži čustvene odgovore, kot so: zamrznitev,
povišanje krvnega pritiska in srčne frekvence, sproščanje stresnih hormonov, kažejo pa
se v značilnih vzorcih vedenja, ki jih sprožijo potencialno nevarni dražljaji (Markič
2010, 15).
Po napisanem lažje razumemo, da nas lahko amigdala v trenutku spravi v odziv,
medtem ko dobro informiran neokorteks oblikuje natančnejše načrte za način odzivanja
(Goleman 2006, 33). LeDouxova (1992) raziskava je z novo pojasnjenimi potmi, po
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katerih čustva obidejo neokorteks, pomenila tudi spremembo v razumevanju čustvenega
življenja. Ta čustva, ki gredo po (naj)krajši poti do amigdale vsebujejo to, kar je v nas
najmočnejše in prvinsko (Goleman 2006, 33–35).
Že omenjen Jerome Kagan (1995) je snoval teorijo, oblikovano okoli dejstva, da
otrokov temperament odseva posebno prirojeno čustveno mrežje v možganih, odtis za
sedanje, prihodnje čustvene izraze in vedenje. Po Kaganovi razlagi se plašen otrok rodi
z rahlo zdraženo amigdalo, najverjetneje zaradi podedovanega nagnjenja k visoki ravni
norepinefrina ali drugih možganskih kemičnih snovi, ki prekomerno dražijo nadzorno
središče čustvenih možganov. Po večletnih raziskavah je prišel do ugotovitev, da otroci,
ki se rodijo plašni, so sramežljivi, samotni in nagnjeni k temu, da bodo kasneje v
odraslosti hitreje tesnobni, fobični in družbeno zavrti. To je razlagal s tem, da se pri teh
otrocih očitno niso razvile živčne poti med amigdalo in korteksom, ki bi mislečemu
delu možganov omogočile, da pomiri čustveni del možganov. Pri ostali tretjini otrok, ki
jih je Kagan (1995) preučeval, pa so v vrtcu že kazali večjo družbenost in vključenost,
kar pomeni, da so nekako ukrotili pretirano zdražljive čustvene možgane. Kaganova
teorija sega še dlje in je okrepljena s hipotezami, da je pri otrocih, ki niso premagali
plašnosti, možgansko mrežje ostalo enako, torej ostali so pretirano čustveno odzivni,
medtem ko se je ostali tretjini živčna kemija možgan spremenila (Shapiro 1999, 29).
Tako lahko otroku že ob napadih tesnobe, nočnih morah ali pri odpravljanju poškodb
(odzivni starši) s takojšnim in neposrednim prijemom spodbudimo pomirjevalna
možganska središča ter tako ublažimo oz. celo preprečimo psihološke simptome
(Shapiro 1999, 31). Z vzgojo lahko tako vplivamo na razvoj počasnega procesiranja
možganov, kar bo otroku omogočilo razvoj sposobnosti reguliranja telesnih
emocionalnih stanj z višjimi oblikami funkcioniranja (Žugman 2012, 14–15).
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1.3 Emocije kot središče vzgoje
1.3.1 Emocije
Emocije ali čustva so lahko bolj ali manj intenzivna in dolgotrajna, v njihovem spektru
pa poznamo še afekte, ki so kratkotrajna intenzivna čustva (Zadel 2013, 49). Kot
opredeljuje Kompar Erzarjeva (2006a, 26) ima afekt dve ravni: »direktno telesno raven,
ki je ponavadi nezavedna in se izraža nehote preko neverbalnih znakov in vedenja,
drugo raven afekta pa bi lahko poimenovali občutje, ki pomeni zavestno raven
emocionalnega stanja in se izraža preko samozavedanja«. Kot piše Kompan Erzar
(2006a, 96), je afekt nezavedni del emocij, stanje možganov, ki potrebujejo nov pomen,
ker je to stanje, kjer izrazi čutenj (zavestnega dela emocij) niso ustrezajoči moči in
intenzivnosti vznemirjanja. Gostečnik (2011, 63) opisuje temeljne afekte kot t.i.
organske emocije, ki vsebujejo globoke nezavedne psihosomatske vsebine, zaradi česar
jih lahko najdemo tudi pod imenom somatski oziroma implicitni spomin. Poznamo šest
osnovnih temeljnih afektov: gnus, sram, jeza, strah, žalost in veselje. Temeljne afekte
predstavljajo t.i. psiho-biološka stanja, ki zaznamujejo vsakega posameznika in sisteme
spomina. Predstavljajo tudi osnovno dinamiko, ki povzroča, vzdržuje funkcionalnost,
kakor tudi patologijo v odnosih. Govorimo torej o psihosomatskih vsebinah, z njimi
zvezanimi afekti oziroma psihobiološkimi stanji, utemeljenimi na telesnih senzacijah,
primarno ustvarjenimi v telesnem stiku z materjo (63).
Čustva so središče raziskovanj mnogoterih znanstvenih in strokovnih disciplin, iz česar
sledi nepogrešljivo srečanje z neskladji med različnimi raziskovalci o nastanku čustev, o
procesih, ki so pogoj za njihov nastanek, njihovi sestavi, evoluciji ipd. Kljub temu pa
lahko zaključimo, da so človekova čustva kompleksni in sestavljeni procesi, ki
vključujejo kognitivne, fiziološke, izrazne in vedenjske odzive. So sestavek posameznih
procesov, o katerih imajo različni raziskovalci, kljub njihovim razlikam v podrobnih
razčlenitvah podobno mnenje o zaporedju posameznih procesov (Vitulić Smrtnik
2007a, 10).
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Milivojević (2008, 42) s kompleksnim kognitivno-vedenjskim krožnim modelom –
Modelom krožne emocionalne reakcije (KER model), ki omogoča razumevanje poteka
posameznih procesov, razloži njihovo zaporedje kot pogoj za nastanek čustev:
1. prisotnost dražljajske situacije,
2. zaznavanje situacije,
3. pripisovanje pomena situaciji,
4. pripisovanje pomembnosti situaciji,
5. telesna obdelava oziroma proces vrednotenja informacij,
6. pripravljenost oziroma odziv na akcijo,
7. (specifično–selektivno) mišljenje,
8. stanje pripravljenosti za akcijo (odziv).
Lamovec (1991, 149) razlaga, da emocije izvirajo iz organskih procesov širjenja in
ožanja oziroma iz proprioceptivnih občutkov ugodja in neugodja, ki so prisotni že v
otroštvu. Po rojstvu se pridružijo še dražljaji, izvirajoči iz interakcije z drugimi,
predvsem z materjo. Na osnovi pogojevanja se med seboj povezujejo občutki, kakor
tudi občutki in zunanji dražljaji ter motorično-ekspresivni vidiki. Ker o nastanku
enovite emocije ne moremo točno govoriti, lahko govorimo o povezanosti nekaterih
njenih komponent v relativno trajne sklope, komplekse, ki so dokončno oblikovani šele
z izoblikovanim egom, kar sovpada z razvojem govora. Kot piše Lamovec (1991, 149–
150), ima »sistem naklonjenosti«, ki se razvija v drugi polovici prvega in prvi polovici
drugega leta, odločilno vlogo, saj predstavlja osnovo vsega nadaljnjega emocionalnega
razvoja. Na podlagi motoričnih izrazov ne moremo sklepati o razvitosti posameznih
emocij, saj se določeni izrazi (npr. strah), ki zahtevajo večjo motorično razvitost,
razvijejo pozneje, kar ne pomeni, da so naučeni, ali, da se doživljanje, ki je povezano s
strahom pojavi šele tedaj. Reakcije s postopnim spreminjanjem in dopolnjevanjem
postanejo sestavni del emocionalnega izražanje odraslega (jok, smehljanje, bruhanje,
mršenje) in je ne glede na kulturo njen razvoj razmeroma podoben pri vseh otrocih.
Nanje imata dednost in zorenje močan vpliv, s pogojevanjem pa se povežejo z
ustreznimi občutki in zunanjimi dražljaji. Verbalna komponenta omogoča integracijo
(sklopa) emocionalnih elementov na abstraktni ravni in se pridruži z razvojem govora.
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Omogoča boljšo sistematizacijo in diferenciacijo subjektivnega doživljanja, večji
nadzor nad njimi, omogoča pa tudi medosebno validacijo doživljanja.
1.3.2 Pomen emocij za razvoj otroka
Kot neizbežen temeljni steber človeške psihične strukture emocije vplivajo na
kognitivne procese, motivacijo, obnašanje, motorične funkcije (Vitulić Smrtnik 2007a,
13) in so jedro socialno-kognitivnega razvoja (Žugman 2012, 25).
Emocije so eden izmed najkompleksnejših vidikov našega delovanja in središče
notranjih in interpersonalnih procesov, ki tvorijo občutek zase in izkušnjo samega sebe
(Žugman 2012, 25). Študije (Forgas 1995; Mayer in Hanson 1995;) z empiričnimi
temelji potrjujejo, da emocije vplivajo na kognicijo; kadar je oseba vesela, bo to
pozitivno vplivalo na reševanje (miselnih) nalog, v nasprotnem primeru pa negativno
(Avsec in Pečjak 2003, 38).
Greenspan in Lewis (1999) pišeta o emocijah kot organizatorjih našega uma. Stvari
spoznavamo skozi emocije, šele nato to znanje prenesemo v kognitivni svet. Igrajo
ključno vlogo pri razvoju dveh gradnikov inteligence; sposobnost kreiranja idej in
sposobnost reflektiranja idej, kar pomeni, da spodbujajo intelektualni razvoj.
Greenspan, Weider in Simons (1998) pišejo, da prav emocije omogočajo shranjevanje,
organiziranje in aktualizacijo občutij. Omogočajo tudi prenos naučenega na novo
situacijo, s tem se lažje prilagajamo novim okoliščinam, kar pa omogoča kognitivno
učenje. Na tem mestu lahko navedemo tudi Greenspana in Lewisa (1999), ki navajata
pomembnost emocij za vsestranski razvoj uma (Žugman 2012, 4–5). Kot povzema
Kompan Erzar (2006b, 142): »Emocije niso le funkcija, ki bi bila omejena na področje
limbičnega sistema, ampak direktno vplivajo na delovanje celotnih možganov in telesa,
od regulacije fizioloških stanj do abstraktnega mišljenja.«
1.3.3 Emocionalni razvoj otroka in razumevanje čustev
Prva leta življenja predstavljajo enkratno priložnost za postavitev temeljev za nadaljnji
zdrav razvoj. Gre namreč za čas velikega razvoja in ranljivosti. Raziskave zgodnjega
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otroštva poudarjajo vpliv prvih petih let na otrokov socialno-emocionalni razvoj
(Cooper idr. 2009, 3).
K uspešnemu emocionalnemu razvoju prištevamo razvoj emocionalnih kompetenc, med
katere po

Saarniju (2000) prištevamo: zavedanje

in obvladovanje

lastnega

emocionalnega stanja tudi na kompleksnejših ravneh zaznavanja emocij; empatijo,
razločevanje med posameznikovim izražanjem emocij in njegovim notranjim
emocionalnim stanjem; upravljanje z lastnimi emocijami v stresnih trenutkih; zavedanje
narave odnosa, glede na to, ali je odnos emocionalno pristen ali definiran z ravnjo
recipročnosti; sposobnost povezovanja emocij z določenimi socialnimi vlogami ter
razločevanje med emocijami tistih, ki svoje izražanje čustev podrejajo kulturnemu
konsenzu (Mrčela in Vrčko 2007, 464).
Od trenutka rojstva začno starši z otrokom kreirati vez. Starši bodo otroku vzbujali
občutek varnosti in zaupanja z odzivanjem in skrbjo za njihove osnovne potrebe
(hranjenje, tolaženje, nego). V obdobju »prvega leta« je pomembno, da starši otroka
pomirjajo, saj se otroci rodijo z nizko samokontrolo – delujejo in reagirajo naravno,
brez sposobnosti, da bi se ustavili in pomirili. Smernice skrbnikov so tiste, ki otroku
pomagajo začeti upravljati s svojimi čustvi in reakcijami (The Early Childhood
Direction Center 2009, 2).
Emocionalno učenje namreč sprva poteka neverbalno, skozi neposredno socialno
interakcijo, ki jo imajo starši z otrokom. Otrok bo skozi interakcijo emocije staršev
empatično podoživljal ter se učil povezovanja emocionalnih izrazov z občutki ugodja ali
neugodja ter z raznovrstnimi dejavnostmi, posledicami idr. Otrok bo tako že hitro
ustrezno odreagiral na emocionalne izraze primarnih emocij, še preden bo zmožen
njihovega primarnega poimenovanja. Namreč temelji emocionalne izraznosti bodo
zgrajeni, že preden se bo otrok naučil verbalnih izrazov za čustva (Lamovec 1991, 283–
284).
Otroci na začetku razločijo le določena čustvena stanja, med katere najprej sodijo
občutja ugodja in neugodja. Postopoma postajajo prijetni oziroma neprijetni občutki vse
močnejši in raznovrstnejši. Iz slednjih se razvijejo različna pozitivna razpoloženjska
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stanja, veselje, občutki ljubezni, naklonjenost, kakor tudi odpor, jeza, strah in
ljubosumnost. Otrok naj bi najkasneje od 18 do 24 mesecev zavestno doživel večino teh
občutij, ki postajajo vedno bolj intenzivnejša. Na začetku lahko otrokovo čustveno
doživljanje razberemo neposredno iz otrokovega obraza in njegovih kretenj, saj se v tem
obdobju otrok še ne zna pretvarjati (Keller in Lohaus 1998, 28).
Značilen razvojni potek pa ima tudi zaznavanje čustvenega razpoloženja drugih ljudi.
Večina dojenčkov po rojstvu še ne zna razločevati obrazov, pa vendar bodo prepoznali
glas matere. V prvih štirih mesecih otroci na obrazu domačih že prepoznajo veselje,
jezo, v drugi polovici prvega leta se otroci pogosto odzivajo »zrcalno« oziroma
posnemajo občutke, ki jih vidijo pri starših (Keller in Lohaus 1998, 29).
Kot razlagata Abe in Izard (1999), imajo emocionalni izrazi dojenčka in matere v tem
obdobju pri koordinaciji sinhroniziranih diadičnih interakcij med njima osrednjo vlogo.
Tukaj se odvijajo interakcije obraz-obraz, kjer otrok sledi materinemu obrazu ter
prevzema avtonomno vlogo pri izmenjavi afektivnih izmenjav. Dlje trajajoča prekinitev
oziroma izključenost iz diadičnega odnosa lahko povzroči težave z regulacijo emocij;
namreč sinhrone interakcije so tiste, ki igrajo ključno vlogo pri razvoju sposobnosti
emocionalne regulacije otrok. S smernicami in emocionalnimi izrazi otroku pomagamo
pri socialnem razvoju. Otrok se namreč preko opazovanja emocionalnih interakcij uči,
kako čutiti, se vesti (v čemer so tudi zametki moralnega razvoja), razmišljati, (kot tudi)
začenja razumeti, da tudi drugi doživljajo emocije, nanašajoč se na določene situacije,
vedenja in objekte (Žugman 2012, 7–8).
V obdobju »malčka« (12–36 mesecev) otroci s svojo mobilnostjo pridobijo več
neodvisnosti. Tukaj se starši že lahko srečujejo z naglimi in močnejšimi, a kratko
trajajočimi čustvi otrok. Ta se pojavijo, kadar ne morejo ali ne smejo početi stvari, ki si
jih želijo. Ta povečana zavest o lastnini (deliti in ne deliti) je normalni razvoj; izraža
naraščajočo neodvisnost in samozadostnost. Dobro je, da starši govorijo o deljenju
čustev in o čustvih drugih, vendar je še prezgodaj, da bi pričakovali, da bo otrok delil in
razumel čustva sočloveka. V tem obdobju je potrebno spodbujati neodvisnost otroka, pa
vendar jih obenem usmerjati z disciplino in mejami. Prav tako je v tem obdobju
pomembna rutina, saj bo otroku dajala občutek varnosti. Uspešni temelji se bodo
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postavili, če bodo kot starši otroku nudili konsistenco in strukturo. Starši bi morali
pomagati otroku pri graditvi samozavesti glede njihove neodvisnosti, s tem, da
ustvarjajo varno okolje za raziskovanje, da podpirajo njihovo neodvisnost z razlaganjem
stvari in da razvijejo konstantno rutino (The Early Childhood Direction Center 2009, 3).
V obdobju »predšolskega otroka« (3–5 let) bo otrok potreboval pogosto odobravanje,
zagotovila pozornosti. Kljub temu, da se bodo soočali s strahom, kadar bodo ločeni od
svojih skrbnikov, se bodo na splošno hitro prilagodili na novo okolje. V tem obdobju se
naučijo interakcij z vrstniki, prav tako pa so sposobnejši samo-regulacije in učenja o
čustvih drugih. Starši morajo na tem mestu otroku dati besedo, da se pridruži igri in ga
naučiti reševati probleme. S tem se bo krepila otrokova samozavest, kakor ga bo obdajal
dober občutek ob igranju z drugimi. Otroku se mora dopustiti, da je kreativen ter
spodbujati njegovo domišljijo, v smislu, da bi se razvila empatija do drugih. V
omenjenem obdobju se močno razvija tudi otrokova osebnost in emocionalna kontrola.
Učenje in pomaganje otroku pri razumevanju svojih čustev jim bo pomagalo pri
odraščanju, kot bodo tudi osnovanju življenjskih socialnih interakcij. Starši morajo
otroku dati vedenje o sprejemljivih in nesprejemljivih vedenjih, jim pomagati pri
identificiranju, »ocenjevanju« občutkov in jim pomagati pri razvoju sposobnosti za
interakcijo z vrstniki. Otroci so si med seboj različni, nekateri bodo k igri z vrstnikom
pristopali radovedneje, spet drugi bodo do vrstnikov pristopali postopoma in
sramežljiveje (The Early Childhood Direction Center 2009, 4).
V različnih razvojnih obdobjih bodo emocije pri otrocih različno razumljene in dojete.
Otroci naj bi v »zgodnjem otroštvu« razumeli čustva po »S–R« načinu. »S« (ang.
stimuli) predstavlja zaznane dražljajske situacije, ki so po mnenju otrok vzrok za
sprožitev čustev, »R« (ang. reactions) pa vedenjske in fiziološke odzive na določeno
situacijo (Vitulić Smrtnik 2007b, 27). Otroci med približno tretjim in šestim letom
starosti razumejo emocije kot situacijsko pogojene odzive ljudi, ki jih posamezniki
lahko voljno, zavestno nadzorujejo. Pri nadzoru čustev v tem obdobju otroci predlagajo
spremembo vedenja, zunanjih izrazov ter zapuščanja situacije, ki je čustvo sprožila (28).
Prepričani so, da čustva trajajo tako dolgo kot situacija, ki je sprožila čustvo. Vsi ljudje,
ki se znajdejo v podobni situaciji, naj bi doživljali enaka čustva, razlike v doživljanju,
pa so po njihovem mnenju, posledica dejstva, da se ljudje vsakodnevno znajdejo v
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drugačnih okoliščinah, ki pa so odločujoče za nastanek posameznega čustva. Razumejo,
da lahko v določeni situaciji posameznik doživlja le eno ali dve čustvi hkrati. Tukaj
govorimo o manj kompleksnem razumevanju čustev (Vitulić Smrtnik 2004, 4).
Večina otrok v omenjenem obdobju uporablja manj kompleksne razlage čustev, pa
vendar začno postopno spoznavati tudi subjektivno naravo čustev. Po tretjem oziroma
četrtem letu lahko razumejo, da lahko drugi različno mislijo in doživljajo. Tako prihaja
do razvoja empatije in teorije uma, zaradi česar je že moč govoriti o preseganju
egocentrizma (Vitulić Smrtnik 2004, 5).
V tem obdobju9 je otrok zelo dojemljiv za učenje, namreč kot navajata Abe in Izard
(1999), lahko otrokove emocionalne konfrontacije spodbujajo razvoj razumevanja sebe,
samozavedanja ter drugih in sveta. Izkušnje jeze naj bi prispevale k socialnemu razvoju,
če se naslonimo na Dunna in Slomkowskega (1992), ki opisujeta, da je otrok v
emocionalnem stanju dojemljiv ne samo za lastne, temveč tudi za emocionalne izkušnje
drugih, odprt je za razlage o socialnih pravilih in moralnih standardih, ter da se z
interpersonalnimi konflikti prebujajo vprašanja o skupni poti med identiteto in
moralnimi standardi, kar pa otroka spodbudi k razumevanju socialnih, moralnih pravil
ter pomembneje k razvoju sposobnosti razmejitve sebe od drugih, in k samozavedanju.
Prav tako so tudi vključenost v igro, empatični odnosi, pogovor o emocijah in
stimulacija formiranja emocionalnih predstav, stimulacije za razvoj diferenciacije jaza.
Starši morajo otroku pomagati pri doživljanju samo-evalvacijskih emocij, pri
razumevanju povezav med dejanji, čustvi in posledicami dejanj, saj bo le tako lahko
ponotranjil moralne standarde. Otrok se mora naučiti regulirati jezo s pomočjo krivde in
sramu. Osrednja naloga v tem obdobju naj bi bila ohraniti optimalno ravnotežje med
vplivi ponavljajoče se krivde, sramu in jeze. Omenjene emocije naj bi s svojo
motivacijsko močjo poganjale razvoj zavestnega in avtonomnega jaza (Žugman 2012,
8–9). Zaradi vpliva dejavnikov socializacije in razvoja socialnokognitivnih sposobnosti
postajajo otroci sposobnejši empatičnega razumevanja drugih, saj ob tem že upoštevajo
njihovo perspektivo in so se sposobni vživeti v številčnejšo skupino ljudi, npr revnejši,
bolni (Vitulić Smrtnik 2004, 5). Kot navaja Vitulić Smrtnik (2004, 5), »otroci med
9

Abe in Izard označujeta to obdobje – obdobje malčka in predšolsko obdobje (1 do 6 let) (Žugman 2012,
8).
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tretjim in petim letom starosti začenjajo razumeti, da je mišljenje »notranji« (psihični)
proces, da ljudje lahko nekaj razmišljajo, delajo pa nekaj drugega«, ter, da imajo želje in
prepričanja osrednjo (čeprav posredno) vlogo za čustveno izkušnjo.
»Srednje in pozno otroštvo« je obdobje otrok starih približno šest do deset let. V tem
obdobju začnejo posamezniki dojemati čustva kot procese odvisne tudi od
posameznikovih osebnostnih značilnosti. Tako začno razumeti, da lahko ljudje svoja
čustva nadzorujejo zelo kratek čas s trajajočimi ali zaključenimi miselnimi procesi, npr.
če si žalosten, pomisliš na nekaj lepega, kakor tudi z zelo kratek čas trajajočo
aktivnostjo ali zaključeno akcijo, če nočeš biti več žalosten, se zaupaš svojemu
prijatelju (Vitulić Smrtnik 2007b, 28). Otroci že začenjajo razumeti, da lahko psihične
podobnosti in razlike med ljudmi vplivajo na izražanje in doživljanje čustev, ter
postajajo prepričani, da lahko ljudje zakrijejo svoja čustva z zunanjimi pokazatelji, ki s
čustvi ne sovpadajo, zato po njihovem mnenju le-ti niso zanesljivi pokazatelj
doživljanja. Tukaj je moč govoriti o kompleksnejši razlagi in razumevanju čustev
(Vitulić Smrtnik 2004, 7).
V »zgodnjem mladostništvu« (približno med desetim in štirinajstim letom starosti) se
poveča prisotnost zapletenejših razlag čustev z vključeno subjektivnostjo in
individualnimi značilnostmi posameznika. Tukaj narašča tudi razumevanje, da je za
kvaliteto in intenzivnost čustev potrebna dlje trajajoča miselna angažiranost, prav tako
pa za razliko od otrok ti mladostniki pogosteje obrazložijo, da čustev venomer ne
moremo nadzorovati, saj niso v celoti pod zavestno kontrolo (Vitulić Smrtnik 2007b,
28). Vitulić (2007b, 27) v osrednjem in poznem otroštvu in mladostništvu omenja t.i.
pojav »trifaktorske« razlage čustev, kjer otroci in mladostniki uporabljajo opise čustev v
povezavi z vedenjskimi, fiziološkimi razlagami in miselnimi procesi, medtem ko
situacijske razlage opuščajo. Od zgodnjega otroštva do začetka mladostništva namreč
prevladuje prepričanje, da lahko ljudje svoja čustva nadzirajo (33).
Abe in Izard (1999) za to obdobje (obdobje mlajšega šolarja, od 6 do 12 let), poudarjata
pomembnost emocionalnih izkušenj kot pomembnega aspekta, ki pomaga otroku pri
razvijajočem konceptu sebe (Žugman 2012, 9). Pri razvoju igrajo pomembno funkcijo
sram, krivda, ponos; ki spodbujajo moralni razvoj, razvoj samozavedanja ter
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internalizacijo standardov. K temu prispeva tudi doživljanje čustev, povezanih z
doseganjem uspeha ali neuspeha (sram, krivda, ponos, veselje, žalost), kakor spodbuja
tudi formacijo samopodobe, razvoj sposobnosti za vključevanje in socialno primerjanje
ter za predstave o sebi. Nazadnje Abe in Izard (1999) omenjata še »obdobje
mladostništva« (od 11. do 25. leta starosti), kjer soočanje s »čustvenimi viharji«
spodbuja mladostnika k razvoju abstraktnega mišljenja, saj od njega zahteva izgradnjo
miselnega abstraktnega zemljevida (Žugman 2012, 9).
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2. EMOCIONALNO STARŠEVSTVO

2.1 Razlaga pojma emocionalno starševstvo
Folden Palmer (2007, 39) pravi: »Dojenček, ki ga nahranimo, ko je lačen, se počuti
sitega, ljubljenega in spoštovanega in zaupa, da je na varnem. Če pa se starši odzivajo
tudi na njegova čustva, ve, da se nanje lahko zmeraj zanese« (Kompan Erzar in Poljanec
2009, 9). Otrok je telesno, funkcionalno kot tudi čustveno odvisen od odnosa s starši
(Kompan Erzar in Poljanec 2009, 12). V tem odnosu se otroci razvijejo ob starših, kakor
se tudi starši razvijejo v vedno bolj ali majn rahločutne, čustveno bogate in socialno
spretne ljudi. Kakor se razvija otrok, tako se skupaj z njim razvijata oba starša. Gre za
enkraten odnos, za odkrivanje povezanosti ter soodvisnosti med staršem in otrokom
(18).
V moderni relacijski teoriji se omenja transfer in kontratransfer, ki pomenita
obojestranski odnos temelječ na procesu projekcijske identifikacije, pri katerem transfer
vsebuje vse (čustva, besede, vedenja ipd), kar v odnos prinaša otrok/pacient in se
spreminja tako, da vzbuja kontratransfer (vse kar mati/analitik doživi v sebi), ki ga
doživi mati/analitik. Bistveno je ustvarjanje vzajemne čustvene vezi med otrokom in
materjo, za ustvarjanje prostora, jedro česar je naučiti se živeti in rokovati z
intenzivnimi čustvi (Zelko 2016, 36).
Emocionalno starševstvo je starševstvo, ki se odziva na emocionalne potrebe otroka in
mu zagotavlja vse potrebne pogoje za optimalen vsestranski razvoj. Je starševstvo, ki se
poslužuje vzgoje, ki imajo pozitiven vpliv na sisteme za boj proti stresu v možganih in
otrokovem telesu, kar omogoča otrokovo sposobnost nadaljnjega spopadanja s stresom
ne glede na situacijo, v kateri se znajde, ter podpira razvoj otrokovih emocionalnih
kompetenc, sposobnost prepoznavanja, komuniciranja in reguliranja emocij (Žugman
2012, 31).
Kompan Erzar (2003, 115) razlaga empatično starševstvo kot proces nenehnega
čustvenega povezovanja med otrokom in starši. Definira ga s pomočjo dveh osi; os
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zahtevnosti in os odzivnosti, pri čemer nadalje deli zahtevno in nezahtevno čustveno
povezovanje. Zahtevno čustveno povezovanje se deli na avtoritarno in avtoritativno, pri
čemer je glede na odzivnost avtoritarno manj odzivno na otroka, avtoritativno pa bolj.
Tako na podoben način, iz vidika odzivnosti, deli tudi nezahtevno starševstvo, kjer je
permisivno starševstvo tisto, ki je bolj odzivno na otroka in nezainteresirano tisto, ki je
manj odzivno. Iz omenjenih tipov čustvene povezanosti lahko ločimo več vrst družin,
kjer se odzivnost in zahtevnost nefunkcionalno povežeta v stabilen vzorec
vzpostavljanja stika, komuniciranja, čustvene povezanosti in razmejevanja. Pretirano
zaščitniška družina, kjer se med starši in otroki vzpostavi izrazita, tudi pretirana
čustvena bližina. Kljub temu, da takšna družina opremi otroke s temeljnim zaupanjem in
navezanostjo, bo prav zaradi pretirano zavarovanega in varnega okolja zavirala letom
primerno neodvisnost svojih članov, njihovo samostojnost, iniciativnost in podjetnost.
Popolna družina, kjer se med člani družine podpira »pravilnost«, individualnost in
primerno vedenje. Posamezniki so opremljeni s toplino in konsistentnostjo, s čimer se
vzpostavijo temelji za pozitivno samospoštovanje, vzpostavljanje globokih prijateljskih
odnosov, toda ob enem bodo v takšni družini prikrajšani za izražanje negativnih čutenj
in izkušnjo, kako razreševati konflikte. Odraščanje bo opremljeno s prekinitvami stika,
potlačitvijo negativnih afektov, zanikanjem in z izbiro partnerja, ki bo (če sploh)
ustrezal merilom družine. Kaotična družina, kjer je stalnica negotovost, nedoslednost v
vzgoji, spreminjanje stila, vladanje nepredvidljivosti glede družinskih članov, njihovega
mesta, vrednosti in moči, in kjer ni meje med zlivanjem in oddaljenostjo. V takšni obliki
družine otroci ne zgradijo nobene konsistentne sposobnosti regulacije emocij, saj so
strukture in pravila nekonsistentni, identiteta je krhka, zaradi takšne čustvene zlorabe pa
jim je oteženo nadaljnje varno navezovanje. Posamezniki se ne morejo varno navezati
(115–118).
Pojem emocionalnega starševstva bi lahko povezali s senzitivnimi starši, ki so čustveno
dostopni (Siegel 1999, 87), dojemljivi in učinkoviti pri izpolnjevanju otrokovih potreb.
Siegel (1999, 88) temu pravi uglašenost staršev na čustveno stanje otroka. To
sposobnost bi lahko opisali kot produkt starševskega reflektivnega funkcioniranja, pri
katerem so sposobni reflektirati (z uporabo besed) vlogo stanja zavesti z vplivanjem na
čustva, percepcijo, intenzivnost, prepričanja in vedenje.
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Kot rečeno, značilnost emocionalnega starševstva leži prav v starševski odzivnosti na
čustvene potrebe otroka (Žugman 2012, 13). Otroku se jasno sporoča o sprejemljivosti
vseh čustev in občutij, ne pa o sprejemljivosti določenih vedenj, kar se jim sporoča na
spoštljiv in empatičen način, da se ob tem ne okrni njihove osebnosti (86). Vsaka
funkcionalna družina potrebuje hierarhijo ter ustrezne razmejitve med sistemi in
podsistemi, znotraj katerih bodo izražali potrebo po varnosti, samovrednotenju,
odnosnosti, intimnosti, povezanosti, pripadnosti ipd. Če razmejitev in meja ni, se lahko
hitro razvijejo koalicije, trikotniki, identificirani pacienti, ki ohranjajo družino pred
razpadom (Gostečnik 2011, 145–146).
Vzgoja z emocionalnim starševstvom vsebuje jasno postavljena družinska pravila, saj
vzgaja z vedenjem, da bodo ta pomagala otrokovim zgornjim možganom ohraniti
nadzor nad agresivnimi občutji in nagonom po prevladi. Pomembno je, da so nagrade
ali pohvale, kadar in če otrok upošteva pravila, in kazni, če jih prekrši. Pravila bodo
namreč otroku omogočila pomemben občutek varnosti. Če starši ne bodo postavili
pravil, bo posledica ne samo anarhija, kaos, ampak predvsem psihološka in telesna
oškodovanost otroka (Sunderland 2009, 166–167). Način vzgoje in discipliniranja je
izjemno pomemben, saj lahko s strogim kaznovanjem, namesto z empatičnim
odzivanjem in postavljanjem meja in pravil, vzgojimo ustrahovalca ali nasilneža, ki se
bo naučil lekcije podrejanja/moči. Predvsem je ta verjetnost velika, če starši otroka
vzgajajo s klofutami. Nekateri ukazi so za otroka nujno potrebni in so življenjsko
pomembni (če starš zavpije »stoj«, kadar želi otrok steči na cesto ali se dotakniti
električne vtičnice). Z nenehnim kritiziranjem, ukazovanjem in grožnjami pa bo otrok
odraščal v odnosih, ki temeljijo na nadzoru in moči (tudi sam bo privzgojil vzorec, da z
udarci ali slabim obnašanjem ni nič narobe), namesto na toplini, ljubezni in
sodelovanju. S takšno vzgojo bosta sistem za jezo in strah postala preveč aktivna, hkrati
pa se s takšnim načinom onemogoči razvoj delov možganov, ki so nujno potrebni za
načrtovanje, preudarjanje in razmišljanje (160–161).
Oblika navezanosti je oblika čustvene vezi in če so te relativne stabilne in trajne, se bo
otrok s takšnim načinom vzgoje na starše varno 10 navezal; kot pišeta Erdman in Caffery
10

Poznamo štiri tipe navezanosti: zgoraj omenjena varna (značilna čustvena plastičnost, spontanost in
ustreznost otrokovih odzivov na situacijo), ambivalentna (ni čustvene reakcije, razen skrajnih reakcij –
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(2003) bo ta navezanost otroku omogočila, da lahko od staršev odide in, da bodo ti še
vedno tam, ko se bo želel vrnit, če bo potreboval tolažbo ali bližino. Navezanost bo
omogočila otroku, da se bo počutil čustveno varnega in potešenega. Bowlby (1969)
razlaga, da navezanost obstaja in je lahko razumljena izključno znotraj vzajemnega in
obojestranskega odnosa med otrokom in starši, in prav otrokova navezanost na starše bo
odsev prvega odgovora na starševsko odzivnost in empatično uglašenost na otroka
(Kompan Erzar 2003, 62). Sposobnost le-te pa je odvisna od senzitivnosti oziroma
odzivnosti. Senzitivnost staršev na neverbalne signale je v ospredju varne navezanosti,
omogoča prvi stik in občutek povezanosti. V takšnih odnosih prihaja do direktnega
vpliva enih možganov na druge, s tem vzajemno regulirajo drug drugega. Sposobnost
vzajemne regulacije je jedro razvoja zdrave navezanosti skozi celotno življenje (161).
Pri emocionalnem starševstvu je eden ključnih mehanizmov zdravega razvoja
mehanizem zrcaljenja. Mati namreč z zrcaljenjem otrokovih podob in čustev uravnava
nezamisljivo tesnobo otroka. Odsotnost le-te pa za otroka predstavlja eno najhujših
travm. Tukaj ni govora o mehanskem zrcaljenju, temveč čustvenem, ko mati zrcali
otroka v skladu s čustvi, ki jih je vzbudil v njej (Kompan Erzar 2005, 56–57). Mati je
namreč kot ogledalo, ki odseva to, kar vidi otrok. Njen odziv na otroka otroku pove, kdo
je ona in kdo je on. »Dovolj dobra« in empatična mati se odziva na otrokova čustva in
potrebe, kar odseva njegovo pravo sliko. Tako se bo otrok naučil o njenem in svojem
jazu (Simonič 2015, 113).
Starši, ki razvijejo sočutje do samih sebe, ki imajo vpogled v svoje notranje konflikte, ki
jih ne obvladuje občutek manjvrednosti ter sovražne in kritične nastrojenosti do sebe,
bodo otroku lahko nudili varen prostor za zdrav čustveni razvoj. Otrok se bo v takšnem
prostoru počutil varno, saj bodo starši tisti, ki se bodo počutili varno, sproščeno in, ki
bodo pozitivno usmerjeni nanje. Na otroke najbolj vpliva odnos staršev do samih sebe.
Otroci se bodo vedli v skladu z držo in odnosom staršev, ki ga bodo ti imeli do njih.
Odnos, ki ga imajo starši do njih, je stranski produkt notranjih konfliktov in
ambivalentne drže do samih sebe. Ne zgolj pozornost, ki jo starši namenjajo otroku,
ampak odnos, ki ga imajo starši do samega sebe, je tisti, od katerega je odvisen otrokov
oklepanje matere in njeno zavračanje ob vrnitvi), izogibajoča (zaznamovanost otroka s čustveno
neodzivnostjo matere) ter dezorganizirana (reakcije otroka bodo nepredvidljive, hkrati bo mati želel ob
sebi in hkrati jo bo odganjal) (Kompan Erzar 2003, 63).
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razvoj (Kompan Erzar 2003, 33–34). Še več, če si partnerja med seboj ne bosta nudila
dovolj varnosti in se bosta branila določenih ranljivih čutenj, se bosta znašla v
ponavljajočem krogu, kjer bosta preigravala čustvena stanja brez optimalnega razvoja,
ki pa ju bodo »varovali« pred ranljivostjo in intimnostjo, ki sta je oba željna. Ta
dinamika bo tako razdiralna ne samo v njuni nesposobnosti odgovoriti na čustvene
potrebe sebe in partnerja, ampak tudi v nesposobnosti odgovoriti na čustvene potrebe
otroka, družine, posledice česar pa bodo vidne v razvoju otrok (37).
Emocionalno starševstvo bo tako za razliko od drugih vrst vzgoje, ki ne upoštevajo
čustvenih potreb otrok, vplivalo tudi na dober razvoj sledečih delov čelnega režnja:
-

orbitofrontalni korteks – ključno vlogo ima pri obvladovanju silovitih občutij in
onemogočanju primitivnih impulzov, kar pomaga otroku pri odzivanju na druge
ljudi z občutkom, pri razumevanju njihovega čustvenega in socialnega vedenja,

-

dorzolateralni prefrontalni korteks – je povezan s sposobnostjo odločanja,
refleksije, mišljenja in načrtovanja,

-

ventromedialni korteks – pomirja sesalski in plazilski del možganov, kadar se ta
vznemirita. Povezan je tudi z otrokovo sposobnostjo razmišljanja o čustvenih
izkušnjah,

-

prednji cingulatni korteks – pomaga usmeriti pozornost in se osredotočiti na
samozavedanje (na lastne zamisli) (Sunderland 2009, 22).

Kot omenjeno, bo veliko celic v zgornjih predelih možganov začelo ustvarjati povezave
s celicami spodnjih predelov, če bodo starši otroku pomagali pri njihovem spopadanju z
močnimi občutji, s čimer bodo nastale povezave, ki potekajo od »zgoraj navzdol«.
Posledica tega bo, da bo otrok začel razmišljati o svojih občutjih, zaradi česar jih ne bo
rabil izražati na primitiven način (Sunderland 2009, 29), kakor se bo tudi v situaciji, v
kateri bo pod pritiskom, pomiril brez, da bi se zatekal v izbruhe jeze, napade
anksioznosti ali nadaljnje odvisnosti kot so kajenje, uživanje alkoholnih pijač ali
zdravil. Zaradi odzivanja na otroka na določene načine se bodo v njegovih možganih
oblikovale ne le povezave, ki bodo vplivale na boj proti stresu, ampak bodo otroku
omogočile, da bo učinkovito obvladoval čustva in razmišljal racionalno, kadar bo to
potrebno (10–11). Vzgoja, pri kateri se starši odzivajo na otrokova čustva, pomaga
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ustvariti tudi pomembne povezave med temenskima in čelnima režnjema. Temenska
režnja sta pomembna za občutek premikanja in gibanja v prostoru. Omenjene povezave
pa so ključne za presojo o pravilni razdalji do drugega, kar pomeni, da obenem ne
vdiramo v zasebni prostor, kakor se tudi ne zadržujemo na preveliki razdalji od
sočloveka (222–223).
Pri čustveno senzitivnih starših, skrbnikih, ki spodbujajo otroke, da raziskujejo in
uživajo v »svojem svetu«, bodo otroci kazali večje zadovoljstvo, veselje v ciljno
usmerjeno obstojnost naloge in bodo socialno in kognitivno bolj kompetentni kasneje v
življenju, medtem ko bodo otroci, ki jih ključen odrasli konstantno ne podpira, razvili
naučeno nemoč. Povzamemo lahko, da je čustveno dobro počutje temelj, od katerega je
odvisen celoten kasnejši razvoj (Dowling 2014, 21). Še več, starši in otroci bodo imeli s
takšno vzgojo v svojem življenju zadovoljujoče odnose, razvili bodo sočutje in
prijaznost, voljo in motivacijo za uresničevanje svojih sanj in ambicij, ljubili bodo
intimo in znali bodo poiskati globok notranji mir (Sunderland 2009, 22).
Odzivnost in ljubeča pozornost staršev med otrokovim rojstvom in tretjim letom
starosti, naj bi zagotavljali otroku možnosti za razvoj pozitivne osebne identitete,
samopodobe in soodvisnih odnosov (Dowling 2014, 20). Sunderland (2009, 228–229)
opisuje, da neodzivanje staršev na otrokove potrebe in premalo skupaj preživetega
kakovostnega časa, ki sta ključna za razvoj umetnosti sklepanja in razvijanja
prijateljstev, vplivajo na to, da bo imel otrok težave pri navezovanju prijateljskih vezi;
ne bo znal dobro poslušati in razbrati prijateljevih socialnih sporočil; vzpostaviti prave
komunikacije; natančno prepoznati njegove mentalnega in čustvenega stanja; pravilno
razmišljati o čustveni informaciji, ki jo sporoča drug otrok; se ustrezno vesti v prostoru
(lahko bo dajal občutek, da je preveč vsiljiv), kakor bo imel tudi neustrezno telesno
govorico ipd.
Tudi Christian Gostečnik (1999, 17) daje močan pomen temeljni odzivnosti, saj, kot
pravi, je temeljna odzivnost v odnosu (med materjo, očetom in otrokom) tista, ki v sebi
nosi odnosnostni pečat zadovoljnosti, veselja ali na drugi strani razočaranja in
zavrženosti.
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Na emocionalni razvoj naj bi vplivali starševski odziv na otrokova čutenja, pogovor o
čustvih, ki naj bi bil povezan z otrokovim razumevanjem čustev ter starševska izraznost
oz. družinsko izražanje (Eisenberg idr. 1998, 34). K temu Žugman (2012, 62) dodaja še
varnost čustvenega samorazkrivanja, saj bo otrok svoja čustva izražal le, če bo ob
starših čutil varni prostor, kjer bodo njegova čustva sprejeta, regulirana in razumljena.
Slednje najdemo tudi v knjigi Authoritative Parenting, kjer za učinkovito starševsko
socializacijo otrokovih čustev zasledimo izraz »čustveni koučing« (ang. emotion
coaching), za neučinkovito starševsko socializacijo pa »čustveno zgrešenost« (ang.
emotion dismissing). Čustveno učenje staršev se pojavlja na dveh ravneh. Prva vključuje
starševsko konstruktivno moduliranje zavesti, priznavanje, izražanje in regulacijo
lastnih emocij, ki bodo otroku pokazale, kako označevati, regulirati, uporabljati in
konstruktivno izražati čustva. Ko se starši zavedajo in ozavestijo svoja čustva, ustvarijo
konstruktivno in čustveno podprto oskrbovalno okolje, karakterizirano s pozitivnimi
čustvi. Druga pa se nanaša na konstruktivni odziv staršev na otrokova čustva. Ti odzivi
vključujejo prepoznavanje, označevanje in validacijo otrokovih čustev, ki jih spremlja
reguliranje in reševanje problemov (Larzelere idr. 2013, 193–194). Eisenberg,
Cumberland in Spinrad (1998, 36) pišejo še o znanju socializacije regulacije čustev, ki
naj bi bilo ključno za razumevanje otrokovega čustvenega razvoja.
Stične točke z emocionalnim starševstvom zasledimo tudi pri drugih sorodnih izrazih za
oblike starševstva. Pozitivno starševstvo temelji na ideji, da je krepitev otrokove volje
osnova za razvoj samozavesti, sodelovanja in razumevanja pri otrocih. Velikokrat
namreč skušajo starši z vzbujanjem strahu in krivde spodbuditi otroke, da bi se vedli
primerno. S prepričanjem, da si ne zaslužijo dobrega ravnanja, če le niso ubogljivi, so
vzgojeni s strahom pred izgubo ljubezni in posebnih ugodnosti, kar pa je za otroka
močno strašilo. S takšnim kaznovanjem in zastraševanjem se zlomi otrokova volja. To
pa je antiteza pozitivnega starševstva, ki z vzgojnimi pristopi ne želi ustvariti poslušnih
otrok, temveč jih vzgojiti v sodelujoče otroke z močno voljo (Gray 2010, 18), ki bodo
delovali spontano, se odločali z odprtim srcem, ki bodo pošteni in pravični. Ena izmed
tez pozitivnega starševstva je tudi, da starši otrok ne rabijo zastraševati, da bi upoštevali
pravila, temveč se otroci lahko s sodelovanjem s starši učijo o moralnosti ter tako
razvijajo otroke v samozavestne voditelje, ki bodo zmožni sami krojiti usodo, ki se bodo
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zavedali, kdo so in kaj želijo doseči. S takšnim starševskim vzgojnim stilom otrok ne
čuti potrebe po upiranju staršem, prav tako pa ne podleže zlahka pritiskom vrstnikov.
Kljub samostojnemu razmišljanju ostanejo dostopni za sodelovanje in pomoč staršem,
sledijo svojemu notranjemu kompasu ter jih v odraslosti ne zadržujejo omejena
prepričanja drugih (19).
Poljanec in Simonič (2012, 118) pišeta o empatičnem starševstvu. Če bosta starša med
seboj čutila povezanost in pripadnost, bo to čutil tudi otrok; če starši zaupajo drug
drugemu in sebi, bo otrok lahko zaupal tudi njim; če se bodo starši spoštovali in v sebi
imeli dostojanstvo, bodo to tudi iskali v svojem otroku. Če bodo starši v stiku s svojimi
željami, potrebami in hrepenenjem, bo otrok imel možnost, da bo ob njih prepoznal
sebe; in sočutje bo pripadalo otroku, če bodo le starši sočutni drug do drugega. In prav
rast sočutja je največji dosežek vsakega vzajemnega intimnega odnosa, vsake družine.
Sočutje vstopi v družino najprej kot sočutje do otroka, kar pomeni, da se omogoči, da
ob starših začuti pripadnost, da razvije zaupanje, prepoznavnost in edinstvenost v
družini, spozna svoje sposobnosti, dostojanstvo ter, da ob vsem tem ve, da se ni
potrebno ničemur odreči, da bi ob sebi ohranil starša.
Podobnost z emocionalnim starševstvom najdemo tudi pri rahločutnem starševstvu, kjer
se kot temeljni potezi rahločutnega odnosa navajata prav čustvena odzivnost odraslih in
čustvena občutljivost (zmožnost, da odrasli zazna čutenja pri sebi in otroku) (Kompan
Erzar in Poljanec 2009, 38). Fontana (1995, 6) govori o razsvetljenem starševstvu kot
sveti odgovornosti, o postavljanju razmer, ki otroku omogočajo rast in uresničevanje
intelektualnega, čustvenega, socialnega in duhovnega razvoja. Gre za spoznavanje
njegovega bistva ter priznavanje dejstva, da se v otroku skrivajo stvari, ki nas delajo
resnično človeške, ki bogatijo življenja drugih in nas samih.
V okviru čustvenega starševstva sta pomembni dve kompetenci oz. med seboj povezana
koncepta, in sicer čustvena inteligenca ter empatija.
2.1.1 Čustvena inteligenca
Mayer in Salovey (1997) sta kot prva raziskovalca poimenovala pojem emocionalne
inteligentnosti in ga poskušala umestiti v raziskovalni okvir klasične inteligentnosti, kjer
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sta sposobnost procesiranja informacij, povezanih z emocijami poimenovala kot
mentalno

sposobnost

v

konvencionalnem

smislu.

Kasneje

sta

z

nekoliko

preoblikovanim modelom bolj poudarila kognitivne komponente emocionalne
inteligentnosti in jo opredelila v smislu potenciala za intelektualno in emocionalno rast.
Slednji model zajema štiri vrste hierarhično razporejene sposobnosti na področju emocij
(Avsec in Pečjak 2003, 36–40):
-

zaznavanje, ocenjevanje in izražanje – prepoznavanje emocionalnih reakcij
lahko prepozna že predšolski otrok. Otrok se sčasoma nauči opazovanja in
ločevanja med svojimi in tujimi občutji, ter njihovega prepoznavanja. Z
razvojem sposobnosti opažanja in prepoznavanja občutij, je posameznik
opremljen, da pri ljudeh prepozna, če skušajo s čustvi manipulirati oziroma, če
niso iskreni v izražanju občutij;

-

emocionalno spodbujanje mišljenja – druga raven se nanaša na sposobnost
spodbujanja mišljenja z emocijami. Z emocijami posameznik lažje in bolje
razume trenutne zahteve konkretne situacije, s čimer mu je olajšano načrtovanje,
reševanje problemskih situacij ter opažanje stvari, oseb in dogodkov iz različnih
perspektiv;

-

razumevanje in analiziranje emocij – ta raven se nanaša na uporabo in razvijanje
emocionalnega znanja. Le-to posameznik pridobiva že v zgodnjem otroštvu in
ga pridobiva skozi celotno življenje. S prepoznavanjem in poimenovanjem
emocij jih glede na intenziteto med seboj lahko relativno dobro razlikuje,
povezovati jih začne s situacijami, s časoma razume možnost pojava dveh
nasprotnih čustev v določeni situaciji (npr. ljubezen in sovraštvo) ter možnost
skupka kombinacije dveh različnih čustev v eno novo; upanje je kombinacija
vere in optimizma;

-

refleksivna regulacija emocij za spodbujanje emocionalne in intelektualne rasti
– najkompleksnejša raven emocionalne inteligentnosti. Človek se lahko le z
zavedanjem svojih čustev o njih tudi nekaj nauči, če želi o njih razmišljati, mora
biti odprt za občutja, kar pomeni sposobnost toleriranja emocionalnih reakcij in
ustrezno odreagiranje v različnih situacijah. Na tej ravni sta prisotni tudi
sposobnost regulacije lastnih in tujih emocij ter sposobnost reflektiranja lastnih
izkušenj o svojem razpoloženju.
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V svoji raziskavi Mayer in sodelavci (2004, 210) pišejo, da osebe, ki imajo višjo stopnjo
čustvene inteligence, bolje zaznavajo lastna čustva, jih znajo uporabljati, o njih
razmišljati, razumejo njen pomen ter s čustvi upravljajo bolje kot osebe z nižjo stopnjo
čustvene inteligence. Čustvene težave rešujejo z manj kognitivnega napora ter kažejo
boljše verbalne in socialne spretnosti. Te osebe so tudi bolj odprte, imajo boljše socialne
odnose, so bolj vešče pri opisovanju svojih ciljev, poslanstev in so za razliko od drugih
manj dovzetne za negativna in samodestruktivna vedenja, kot je uživanje alkoholnih
pijač, kajenje, uporaba drog in drugih substanc.
Tudi študija Waters in dr. (2010, 46) obrazloži, da so otroci z boljšim razumevanjem
svojih emocij bolj kompetentni v razumevanju, komuniciranju in v pogovorih z
odraslimi, kar lahko dodatno prispeva k njihovemu znanju in k razvoju sposobnosti
upravljanja s čustvi. Prav tako njihove ugotovitve »nagovarjajo«, da so otroci, ki so že
osvojili sposobnosti za razumevanje negativnih in stresnih čustev, bolj sproščeni v
pogovorih o emocijah in dovzetnejši za nadaljnje širjenje znanja.
2.1.2 Empatija
O empatiji, kot piše Lamovec (1991, 133), govorimo takrat, kadar se »nalezemo«
emocije od druge osebe in jo tudi sami izražamo. Empatija tako ne pomeni doživljanje
emocij drugega, ampak doživljanje lastnih emocij, ki so tej podobne, do česar pride
navadno takrat, kadar uvidimo smiselno povezavo emocije s situacijo. Če situacije ne
bomo opažali na isti način, emocionalni izrazi druge osebe v nas navadno ne bodo
vzbudili podobnih čustev (133–135). Empatija je tako posameznikova sposobnost,
prepoznati, razumeti misli, perspektive in čustva drugih ali pa podoživljanje oziroma
vživljanje v čustva drugega, čeprav jih lahko posameznik občuti nekoliko drugače
(Vitulić Smrtnik 2004, 5).
Pri razumevanju empatije govorimo še o simpatiji in komplementarni emociji. Kadar
nam je oseba blizu, lahko občutimo simpatijo (ko otrok joče, bo mati čutila nežnost),
kakor tudi komplementarno emocijo, ki je odvisna od naše videne situacije (čutenje
strahu, in ne jeze, kadar menimo, da smo nekomu dali povod za jezo). Iz dobro razvite
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empatije nastane tudi dobra intuicija. Na doživljanje drugega se sklepa posredno, s
pomočjo projekcije, ki je lahko ustrezna; pri kateri upoštevamo razlike med lastnim
doživljanjem in doživljanjem opazovanca, kakor tudi neustrezna. Kognitivni procesi pri
tem igrajo veliko vlogo. Intuicija ne pomeni »postavljanje« v položaj opazovanca in
razmišljanje, kaj bi (sami) storili na njegovem mestu, temveč pomeni sposobnost videti
svet z njegovimi očmi, a hkrati ohraniti lastno perspektivo. Je prototip ustvarjalnega
procesa, saj empatično vživljanje predstavlja le začetno fazo, spominjajoč na fazo
preparacije v procesu ustvarjalnega mišljenja (Lamovec 1991, 133–135).

2.2 Čustvena regulacija in disregulacija v emocionalnem starševstvu
V otrokovem zgodnjem obdobju, ki je ob enem tudi kritično obdobje zorenja
možganov, se kot že napisano, zarišejo temelji za obliko navezanosti, način regulacije
emocij in obseg sposobnosti za regulacijo stresa. Gre za temeljne mehanizme, povezave
med telesom, afekti in višjimi funkcijami (Kompan Erzar in Poljanec 2009, 73). Erzar
in Kompan Erzar (2011, 138) pišeta, da gre pri čustveni regulaciji za »notranje in
zunanje procese, ki nadzorujejo, ocenjujejo in spreminjajo čustvene reakcije, zlasti
njihov časovni potek ter intenzivnost, s ciljem doseči in ohraniti varnost in zaščito s
strani osebe, na katero je otrok navezan«.
Odnosi s starši bodo nastopili kot »zunanji podaljški otrokovih notranjih regulativnih
sistemov, tako pri temeljnih fizioloških funkcijah kot pri najkompleksnejših oblikah
iskanja čustvene bližine in uglašenosti« (Erzar in Kompan Erzar 2011, 141). Izkušnje
navezanosti, predvsem ta afektivna uglašenost med materjo in otrokom, ki poteka preko
očesnega stika in obrazne mimike, je tista, ki neposredno vpliva na nastanek
nevroloških krožnih vezij med orbitofrontalnim delom možganske skorje in
kortikolimbičnim področjem. To je področje, kjer se opravljajo pomembne naloge
koordiniranja eksteroceptivnih (zunanjih) in interoceptivnih (notranjih) dražljajev,
posredovanje povratnih informacij in moduliranje čustvenega odzivanja (142).
Desna hemisfera procesira vizualne, neverbalne, senzorične impulze in dražljaje, v
subkortikalnih strukturah pa regulira tudi imunski sistem, toploto, vzdraženost, v
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povezavi z retikularno formacijo in možganskim deblom. Te funkcije se razvijejo in
nastajajo v odvisnosti od okolja, torej postnatalno. Mati od zunaj opravlja kontrolo
dojenčkovih telesnih stanj, hkrati pa njen obraz prinaša otroku tiste dražljaje, ob katerih
se otrok uči razbiranja čustev. Mati s tem ne modulira samo otrokovih notranjih stanj,
ampak konstantno oblikuje otrokov porajajoči se jaz (self), da postane sposoben
samoregulacije. Brez teh povezav otrok ne more uspešno regulirati svojih čustvenih
vzgibov oziroma je nezmožen ločevanja med zunanjimi in notranjimi vzgibi (Erzar in
Kompan Erzar 2001, 124–125).
Kot prikazujejo nevropsihološka odkritja, so glede organske ravni mehanizma regulacij
emocij odkrila, da se ta mehanizem lahko razvije samo v »medosebnem odnosu
psihobiološke čustvene uglašenosti med otrokom in odraslim« (Zelko 2016, 19–20).
Gostečnik (2011, 72) navaja: »Sklepamo lahko, da je posameznik reguliran s štirih
strani: s strani jaza, s strani relacijskega polja, s strani afekta, ki nastaja v psihobiološkem prostoru med jazom in objektom ter s strani sistemskega, družinskega
vzdušja.« Kompan Erzar (2006a, 47) piše o regulaciji oziroma urejanju afektov, ki
istočasno potekajo na treh ravneh: telesni, kognitivni in emocionalni. Kot omenjeno
povezave med temi ravnmi nastanejo izključno preko vzajemne regulacije med staršem
in otrokom v obdobju formiranja zgodnje navezanosti.
Kadar dobi otrok občutek močnega čustva, ki mu grozi s tem, da ga bo popolnoma
preplavil, bo otrok eksternaliziral svojo vznemirjenost, kar pomeni, da bo nemudoma
reagiral z vedenjem, ki bo vznemirilo starše. Projicirane občutke in stanje med selfom in
objektom starši sprejmejo, prepoznajo se kot odgovorne, da otrokovo stanje spremenijo.
To stanje tako starši, ki vzgajajo z emocionalnim starševstvom, (za)držijo v sebi, ga
preoblikujejo in poimenujejo (starši poiščejo ustrezno razlago za otrokovo vznemirjanje
in stanje ter, dokler ne najdejo pravega vzroka, preverjajo, kaj bi jim otrok lahko
sporočal) in v obliki holdinga, smiselnega komentarja, varnosti, ali druge ustrezne
komunikacije vrnejo otroku transformirana čustva. To preoblikovano metabolizirano
čustvo in self-objektno stanje lahko otrok sedaj sprejme kot svoje ter s tem pridobi
izkušnjo, da njegovo vznemirjanje ne prekine uglašenega stika s starši, še bolje, postane
sprejemljivo z novo pridobljenim izrazom, ki je bolj specifičen od nediferenciranega
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vznemirjanja. Otrok bo ob vsem tem poleg emocij sprejel in ponotranjil tudi vzdušje,
proces containmenta ter ponotranjil še način rokovanja s svojimi emocijami za naprej
(Kompan Erzar 2003, 123).
Afekt vpliva na naše vedenje in delovanje, zato je pomembno, kako poteka regulacija
afekta. Da lahko pride do procesa, moramo priti najprej do vzajemnega deljenja čustev
(Zelko 2016, 37). Predpogoj za regulacijo otrokovega afekta je torej samoregulacija
(kontrola misli, čustev in vedenja). Starši lahko le z zavedanjem samih sebe, svojih
reakcij, sprejetjem, uravnavanjem, ozaveščanjem in razumevanjem svojih dejanj
(tehnike, ki lahko pomagajo pri zavedanju nas samih in naših reakcij: mindful
awareness in mindful learning), nudijo otroku občutek varnosti in gotovosti (49).
Pogoj za to je materina sposobnost, da svoja čustva zazna in je v stiku z njimi ter jih loči
od čustev, ki jih v njej vzbuja otrok. To je mati sposobna narediti le, če so emocije
postale zavedne, če so dobile svoje besede, so postale verbalne – povezane z
levohemisfernimi procesi, torej če je sama v odnosu z možem našla vzajemnost in stik.
Kot napiše Kompan Erzar (2003, 125), morata biti mati in otrok v nebesednem odnosu
projekcijske identifikacije, da se bo v otroku lahko razvila organska osnova, ki bo
omogočala samoregulacijo emocij in samozavedanje. Kadar odnos med materjo in
očetom temelji na neurejenosti in nefunkcionalnosti, kjer ni harmonije in kjer starša ne
začutita svojega otroka, takrat je otrok vržen v svet brez (kakršnekoli) varnosti, ponosa
ali vere vase (Gostečnik 2003, 5).
Mehanizem regulacije je ključni element človekovega razvoja, pri katerem gre za
prevajanje čustvenih impulzov v telesne in nasprotno. Pomembno je, da je prevajanje
teh impulzov ustrezno, da začnejo otroku služiti kot smer (kažipot) otrokovim
reakcijam, kdaj naj z aktivnostjo nadaljuje, kdaj naj preneha, se osebi približa ali
oddalji, kako se zavaruje in kako poišče stik. Če je to prevajanje neustrezno, začne
otroku aktivnost ali neaktivnost škodovati, kar se pokaže na telesni ravni; impulzi in
telesni dražljaji se »obrnejo proti otroku« in začnejo uničevati, razjedati telo (primeri
psihosomatskih obolenj, smrti v zibelki) (Kompan Erzar in Poljanec 2009, 74).
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Mati preko vzajemnega zrenja z dojenčkom oceni neverbalne izraze njegovega
vzburjenja in tako skupaj z njim regulira njegov centralno živčni sistem in avtonomni
živčni sistem, negativna kot tudi pozitivna afektivna stanja (Zelko 2016, 40). Lesk v
materinih očeh, ki je posledica njenega fiziološkega odziva na otrokov vonj in glas,
vzbudi lesk v njegovih. Materine razširjene zenice kažejo na stimulacijo njenega
simpatičnega živčnega sistema in so dražljaj, ki generira široko odprte oči otroka. To
pomeni, da je vzdražen dopaminergetični del možganov; otrok doživi naval endorfinov
in njihovega opioidnega učinka, ki razširi njegove zenice, ki še nadalje stimulirajo
materino vedenje (Kompan Erzar 2001, 125).
Od čustvenega razvoja oziroma regulacije emocij je popolnoma odvisen razvoj
možganov 11 , kadar je govora o sposobnosti racionalnega mišljenja, konceptualnega
dojemanja, abstrakcije in logike (Kompan Erzar 2003, 42–43). Kot razlaga Kompan
Erzar (2003, 43), bo zloraba, čustvena zatrtost, zanemarjenost, ki bo povzročila
potlačitev čustev, posledice nosila tudi na mišljenju, ki se bo kazalo kot kaotično, brez
začetka in konca. Pri otrocih se bo razkol med čutenji in mišljenjem kazal v njihovi
hiperaktivnosti in nezmožnosti koncentracije (ki ni organskega izvora) ter nadalje kot
nesposobnost regulacije osnovnih telesnih funkcij, kot je nespečnost, močenje postelje
ipd.
Namreč, če bo ostal otrok na ravni regulacije odvisen od matere, bo razvoj
orbitofrontalnih režnjev desne hemisfere ohranil primarne povezave. Le-te bi se morale
v prvih dveh letih otrokovega življenja, v obdobju raziskovanja, preoblikovati na način
zmanjšanja deleža frontofrontalnih povezav na račun povezav s subkortikalnimi
strukturami. S tem bi se vzpostavila prava interakcija med desno- in levohemisfernimi
načini procesiranja, s čimer bi emocionalni občutki preko simbolnega pomena postali
signal za spremembo vedenja. Z desnohemisfernimi načini procesiranja bi otrok,
metaforično rečeno, dobil s svojim telesom in s seboj stik, s tem, da bi ločil zunanje od
notranjih dražljajev (Kompan Erzar 2001, 126).

11

Za regulacijo emocij je ključnega pomena razvoj počasnega procesiranja informacij (Žugman 2012,
15).
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Regulacija emocij je sposobnost upravljanja s čustvi, osrednji del česar pa je v učenju
našega odzivanja in ne zgolj nezavednega odreagiranja na čustva in situacije. Z
regulacijo čustev se človek uči, kako ravnati s čustvi na pozitiven in zavesten način. To
vključuje posameznikovo sposobnost vedenja o delovanju naših čustev (Shahid in
Kazmi 2016, 48).
Milivojević (1999) izhaja iz modela KER in opisuje pet12 načinov za regulacijo čustev z
nadzorom:
-

dražljajske situacije oziroma nadzor zaznavanja situacije – nadzor dražljajske
situacije avtor opredeljuje kot izogibanje situacijam in položajem, za katere
posameznik ve, da se bo v njih odzval z nezaželenim čustvom. Z nadzorom
zaznavanja te situacije oseba preusmeri oziroma spremeni izvorne predstave,
vzbujajoče nezaželeno čustvo;

-

pripis pomena situaciji – oseba se prepričuje, da ima ta situacija popolnoma
drugačno vsebino od prvotno razumljene;

-

pripis pomembnosti situaciji – tukaj je lahko nadzor popoln ali delen, oseba pa
dogajanje razume kot manj pomembno;

-

telesni odziv – prepoznaven v poskusih »spodbijanja« obstoječih telesnih
manifestacij z nasprotnimi, primernimi in zaželenimi;

-

akcija – kaže se v izbiri najustreznejšega načina vedenja, ki »spodbija« aktualno
vedenje (Vitulić Smrtnik 2007a, 30–31).

Po drugi strani pa lahko slab razvoj čustvene regulacije vodi do številnih negativnih
socialnih, čustvenih in vedenjskih rezultatov. Starševsko čustveno izražanje in
priznavanje sta ključnega pomena pri učenju čustvene regulacije dojenčkov in otrok.
Otroci, ki niso izpostavljeni čustvenemu modeliranju s strani svojih staršev, imajo
slabše čustvene sposobnosti kot tudi slabše splošne socialne kompetence. Še več,
negativna čustvena izraznost in oslabljeno čustveno učenje s strani mater sta negativno
povezana z otrokovimi socialnimi kompetencami (Kliewer idr. 2016, 2–3).

12

Namen prvih štirih oblik je v spremembi doživljanja čustev, peta pa je namenjena nadzoru izražanja
čustev (Vitulić 2007a, 31).
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Kot ugotavljajo tudi Jabeen in sodelavci (2013), grobo obnašanje ter slabo starševstvo
vplivata na otrokovo sposobnost reguliranja, kar se odraža v čustveni disregulaciji.
Priučena negativna čustva otroka, zaradi strogega in slabega starševstva, so povezana z
otrokovo čustveno disregulacijo, kar se odraža v akademskih in socialnih problemih pri
otrocih (Jabeen idr. 2013, 87).
Kot je pisal že Bowlby (1969), je mehanizem, ki organsko določa človeka, mehanizem
navezanosti, kar pomeni, da lahko prav materina odsotnost predstavlja največji vir
stresa in izvor razvojne patologije (Kompan Erzar in Poljanec 2009, 93). Otrok se skozi
obdobje razvoja nauči, da se mora prilagajati starševski odzivnosti in poiskati sozvočje
med svojimi in starševskimi potrebami, če želi z njimi ohraniti stik (Gostečnik 1999,
19).
Pojem čustvene disregulacije označuje slabo modulirane čustvene odzive, dinamika
česar je povezana s konflikti in stresi. Njen izvor, kot navaja Gostečnik (2001, 38),
najdemo v samem začetku zgodnjih odnosov med materjo in otrokom. V obdobju
zgodnje navezanosti se pri otroku oblikuje mehanizem (dis)regulacije afekta, v povezavi
s strategijami, ki jih razvije ob materi. Namen tega je, da otrok razvije optimalno
zmožnost soočanja s stresnimi situacijami (Zelko 2016, 43).
Dinamika regulacije oz. disregulacije afekta je temeljno povezana z mehanizmom
projekcijsko-introjekcijske identifikacije, ki je najzgodnejši nezavedni organizator za
reguliranje desnohemisferske komunikacije, še posebej v stresnih afektivnih stanjih.
Zaradi afektov kot psiho-bioloških fenomenov in jaza utemeljenega v organizmu, pa
omenjen mehanizem ni samo mehanizem prenosa verbalnoligvističnih obnašanj, ampak
predvsem nezavedne komunikacije med razumom in organizmom (Gostečnik 2011, 39).
Otrok preko projekcijske identifikacije na mater projicira čustva. Kadar torej mati
zaradi svoje neodzivnosti, nezmožnosti slišati otroka, v svojem nedojemanju otrokovega
sporočila, afekta ne razume, ga ne predela in ga v zanj sprejemljivi obliki ne vrne, takrat
govorimo o disregulaciji (Zelko 2016, 43). Otrok bo začutil žalost, razočaranje in
čustveno odsotnost staršev ter bo na podlagi tega svoje potrebe in želje skušal izražati
samo v okolju sprejemljivem za njiju. Četudi starši ne sprevidijo otrokove bolečine, če
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ga ne potolažijo, bo otrok ostal intenzivno povezan z njimi, saj je to zanj edini polni stik
z drugimi, edini odnos, ki je nujno potreben (Gostečnik 1999, 19). V najhujšem primeru
nesenzitivnosti do otroka, ko je izvršena zloraba, bo otrok skušal narediti sebe
sprejemljivega tako, da bo zanikal občutke bolečine, jeze in strahu in »izključil« svoja
čustva. To lahko ima negativen učinek ne samo na otrokovo čustveno, emocionalno
zdravje, ampak lahko prav tako vpliva na njegovo fizično rast in razvoj možganov
(Dowling 2014, 21).
S svojo odzivnostjo lahko starši otroka potolažijo in sprostijo (Kompan Erzar in
Poljanec 2009, 18). Če oz. ko starši namerno pustijo otroka jokati dlje časa, se mora
otrok samoumiriti, kar pomeni, da se njegovi možgani v trenutkih stresa razvijajo brez
možnosti »učenja« od zrelejših, odraslih možganov. Tako mora otrok namesto besed in
gest s strani staršev, ki bi ga potolažile in sprostile, stres predelati tako, da se fizično
povsem izčrpa (18). Tako otrok razvije drugačne biokemične vzorce v primerjavi z
otrokom, katerega starši so skrbno negovali (20).
Pri otrocih, ki so deležni senzitivnega odnosa s strani staršev, bodo celice in povezave v
njihovih možganih aktivirale naravne kemične snovi in hormone (kot so oksitocin 13 in
opiodi14), ki so pomembni za dober in zdrav odnos med starši in otrokom (Sunderland
2009, 25). S prevladovanjem teh hormonov bo otrok svet doživljal kot prijaznega in
vabljivega. Skupek teh aktiviranih nevrokemičnih snovi bo povzročil občutek miru,
zadovoljstva, in notranje toplote. Z rednim izkušanjem teh nevrokemičnih stanj bo otrok
svet sprejemal s čutenjem, z zanimanjem in ne z občutkom strahu in nevarnosti. Velika
verjetnost je, da bo znal otrok zato bolj uživati v sposobnosti:
-

za bivanje v danem trenutku,

-

za prepuščanje toku,

-

za polno doživljanje izkušenj (86).

13

Pri otrocih pripomore k občutku ugodja in varnosti ter zavira delovanje sistema za odzivanje na stres
(Sunderland 2009, 87).
14
Njihova naloga je blažitev bolečine, njihova zasluga pa je tudi naše splošno dobro počutje. Poznan
opioid je endorfin (Sunderland 2009, 87).
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Ena izmed kemičnih snovi je tudi serotonin. To so živčni prenosniki, ki odločajo o naših
čustvenih odzivih, saj prenašajo čustvena sporočila iz možganov v razne dele telesa.
Serotonin, morda bolje poznan kot kemična snov, ki nam pomaga obvladovati stres.
Serotonin je izjemno pomemben za otrokovo čustveno življenje, saj poleg tega, da
vpliva na mnoge telesne simptome (telesno temperaturo, prebavo, spanje, krvni pritisk
ipd.), preprečuje tudi prevelik vnos podatkov v možgane, s čimer pomaga otrokom pri
spopadanju s stresom (Shapiro 1999, 11–12).
Kadar je otrok prepuščen samemu sebi in ob njem ni osebe, ki bi ga pomirila, se bodo
opiodi in preostale kemične snovi, ki spodbujajo dobra občutja, umaknili in bodo
namesto njih možgane preplavili stresni hormoni15, kakor se bo porušilo tudi ravnotežje
v avtonomnem živčnem sistemu. Parasimpatičen del – miren, sproščen bo deloval
premalo, medtem ko bo simpatičen – vzburjen del avtonomnega živčevja deloval
preveč, kar pomeni, da bo zaradi večje stopnje adrenalina telo pripravljeno na beg ali
boj, povišala se bosta srčni utrip in krvni tlak, mišice se bodo napele itd. Otrok bo to
občutil kot čustveni in telesni pretres (Žugman 2012, 15, 26).
Tako se na primer raven kortizola, poznanega kot hormon, ki se v telesu sprošča ob
spoznanju, da je posameznik čustveno, organsko ogrožen, in vloga katerega je prenos
energije v telo za spoprijemanje s stresnimi situacijami 16 (Kompan Erzar in Poljanec
2009, 150–151), ob neprestanem stresu ne bo znižala, in to pretirano sproščanje
kortizola bo za dojenčkove krhke in hitro razvijajoče možgane škodljivo. Teorija
navezanosti razlaga, da otrok občuti nevarnost ob tem, ko na razpolago ni osebe, na
katero je navezan. To v njem sproži alarm, ki aktivira sistem navezanosti. Le oseba, na
katero je otrok navezan, bo v zgodnjem obdobju lahko potešila te potrebe. Če otrok ne
dobi določene čutne evidence; glas, dotik, vonj, okus, vid, torej da je kakšna od oseb
navezanosti v bližini, bodo imeli stalno prisoten instinktiven občutek nevarnosti, ki se
bo povečeval in posledično zviševal stopnjo kortizola. Otroci pogosto protestirajo in
postanejo vidno razburjeni in vznemirjeni, če nimajo možnosti doseči zaupne osebe
navezanosti. Če se oseba (na katero je otrok primarno ali sekundarno navezan), ne
15

Kortizol, adrenalin in noradrenalin - te kemične snovi izločata nadledvični žlezi v času stresa
(Sunderland 2009, 87).
16
Količina sproščanja kortizola tekom dneva niha in je odvisna od psiholoških in fizioloških faktorjev. V
normalnem vsakdanu so dojenčki, otroci in odrasli navajeni regulirati in predvidevati določeno količino
stresa, ki je primerna za njihovo starost in razvoj (Erzar in Poljanec 2009, 150-151).
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odziva oziroma je otrok ne uspe priklicati, bo navadno kot zadnjo možnost uporabil
zamrznitev ali disociacijo, kar pomeni psihični beg. Kompan Erzar in Poljanec (2009,
151–152) nadalje razlagata, da je stopnja disociacije odvisna od intenzitete in trajanja
nevarnosti in časovno deaktivira dojenčkov odgovor po iskanju stika, kar jim dopušča,
da spet delujejo, vendar tedaj z manj intenzitete, navdušenosti, vitalnosti in veselja.
Oblike disociacije so različne: od manjše vitalnosti, izolacije oziroma introvertiranosti,
redkejšega smejanja; ali pa na drugi strani postanejo »preveč« ubogljivi ipd. Do tega
pogosto pride ob ponavljajočem se kroničnem stresu, ob rednih separacijah. Možgani se
namreč na pretirano količino sproščanja kortizola sčasoma navadijo. Namreč ob stiski
se sproži t.i. hormonska verižna reakcija (imenovan sistem odzivanja na stres
imenujemo os hipotalamus – hipofiza – nadledvični žlezi); hipotalamus sproži hormon,
ta pa spodbudi hipofizo k izločanju kortikotropina in nato ta spodbudi še nadledvični
žlezi, ki izločata stresni hormon kortizol, ki preplavi celotne možgane in telo. Njeno
dejavnost lahko izključimo le, kadar pride do tolažbe, pomirjanja otroka. Zgodnji stres
lahko vpliva na to, da postane ta os trajno občutljiva (Sunderland 2009, 40), kar oteži
sposobnost kontroliranja čustev in vedenje med odraščanjem (Kompan Erzar in
Poljanec 2009, 151).
Če torej starši otroku ne bodo pomagali obvladovati silovitih občutij in primitivnih
impulzov, otrok ne bo razvil povezav, ki omogočajo učinkovito obvladovanje stresnih
okoliščin. Posledica tega bo, da v kasnejšem življenju ne bo razvil sposobnosti za
pozornost do drugih, razmišljanja o svojih občutjih na bolj objektiven način, njegova
odzivnost pa bo prepletena z besom, napadom, obrambo, izvirajočimi iz sesalskega in
plazilskega dela možganov; soočali se bodo tudi z redno preplavljenimi silovitimi
občutji (kakor malčki), ob katerih se ne bodo mogli sami pomiriti (Sunderland 2009,
24–25). Sunderland (2009, 32) dodaja še, da ljudje, pri katerih se v možganih niso
izoblikovali učinkoviti sistemi za obvladovanje stresa, trpijo zaradi raznovrstnih težav,
kot je depresija, stanje anksioznosti, telesni simptomi/bolezni, pomanjkanje navdušenja
in želje, pomanjkanje čustev itd.
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2.3 Pogovor o čustvih
Emocionalno starševstvo spodbuja starše, da spoznajo, kaj otrok potrebuje. Starši so
tisti, ki se morajo naučiti otroke poslušati, da se bodo ti želeli pogovarjati z njimi,
naučiti se morajo takšne zahteve, da bodo otroci želeli sodelovati in se naučiti ohranjati
nadzor nad njimi s tem, da jim postopoma dajejo vedno več svobode. In kadar se bodo
starši naučili teh veščin, bo tudi pogovor z otroki pomagal (Gray 2010, 12). Avtorja
Lavrič in Novak (2011, 1) navajata, da je slaba komunikacija tista, ki ustvarja slabe
odnose in dobra tista, ki ustvarja primerne. Posledice neustrezne komunikacije so vidne
v psihopatoloških pojavih: razvajenosti, zasvojenosti, nasilju, depresiji in izgorelosti.
Po izbruhu neprimernega vedenja bi se moral starš pogovoriti z otrokom, saj bi tako
otroka naučil, da se starš njegovih silovitih občutkov ne boji, temveč ve, kako se
spoprijeti z njimi. Otroku dajo tako starši tudi vedeti, da se zavedajo, da je njihovo
težavno in neprimerno vedenje posledica močnih in bolečih občutij, ki jih še ni
sposoben ubesediti in obvladati. S pogovorom se bo tako namenjala pozornost
občutjem, ki so pripeljala do neprimernega vedenja in ne težavnemu vedenju samemu. S
tem pa se bo otroku omogočilo, da bo imel ob sebi starša, kadar ga bo najbolj
potreboval, kakor bo tudi z izkušnjo, pri kateri je bil nekdo do njega čustveno pozoren,
razvil socialne možgane, kar pomeni, da bo znal biti sočuten, pozoren do drugega in si
predstavljati čustveno izkušnjo sočloveka (Sunderland 2009, 172).
Neposredno bo pogovor o čustvih otroka eksplicitno naučil razumevanja čustev in
upravljanja s čustvenimi izkušnjami. Posredno bo takšen pogovor otroka naučil
uporabljanja čustvenega jezika in bo spodbujal čustveno razumevanje (Suveg idr. 2008,
2). Povezovanje besed z občutji pa v obdobju refleksije pripomore k razvoju povezav v
zgornjih predelih možganov (Sunderland 2009, 155). Do mere, ko so ti pogovori
adaptivni, bodo prispevali k sposobnosti čustvenega razvoja (Suveg idr. 2008, 2).
Otrok bo s sposobnostjo reflektiranja lastnih emocij prenehal z njihovim odigravanjem.
Otroku bosta posledična samorefleksija in logično mišljenje omogočila sposobnost
ločevanja lastnih misli od drugih in razumne presoje. Tako bo otrok z omenjeno
sposobnostjo ob občutku anksioznosti dejal: »Počutim se, kot da me nihče ne mara, a
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vem, da to ni res«, otrok brez teh sposobnosti pa bo na istem mestu dejal: »Nihče me ne
mara.« (Žugman 2012, 36).
Lindhal (2008) poudarja, da se je potrebno zavzemati za iskreno komunikacijo, učiti se
poslušati globinsko iz srca za srce, biti ob tem prisoten ter pozorno in ozaveščeno
spremljati pogovor. Namen je v povezovanju in vzpostavljanju globljega, avtentičnega
stika, v spoštovanju drugega. Prisluhniti moramo z vprašanjem in pristopati s pravim
jazom, s čimer pa se ne dosega samo ustrezna medsebojna interakcija, ampak se z
omenjenim načinom poslušanja razvija tudi empatija, in tako lahko posledično starši
vplivajo na to, da se razvije pomoč za samopomoč (Lavrič in Novak 2011,7).

2.4 Čustvena izraznost staršev
S prepoznavanjem svojega čustvenega počutja in sposobnostjo v celosti doživljati
raznovrstna čustvena stanja je starš osebnostno opremljen za nudenje tolažbe in dajanje
čustvene podpore otroku in mu s tem v polnosti omogoča spoznavati in razreševati
lastno emocionalno življenje (Rožman 2014, 43).
Starši, ki se spopadajo z depresivnostjo, nezadovoljstvom, ponavljajočimi morečimi
stanji, tesnobnostjo, anksioznostjo, ali/in imajo težave v partnerskem odnosu, bodo
želeli vsa ta negativna občutja otroku prekriti in jih pred njimi obvarovati, vendar na
čutenjski ravni to ni mogoče. Starši s svojim trenutnim počutjem nenehno vplivajo na
otrokovo duševno stanje. Otrok bo čutil nestrpnost staršev, če ga bo ta negoval v stanju
nestrpnosti, prav tako pa bo otrok nestrpnost staršev čutil še toliko bolj, če ta ne bo
ekvivalentna z vidnim vedenjem. Zaradi svoje nedoraslosti otrok še nima razvitih
zadovoljivih obrambnih mehanizmov ali dovolj dobrih psihičnih zmogljivosti, ki bi ga
obvarovale pred takšnimi situacijami, zato se duševno nelagodje staršev z lahkoto
prenese na otroka (Rožman 2014, 42).
Otrok tako velikokrat postane nosilec starševskih občutij, kar, kot je omenjeno, se v
relacijski teoriji opisuje kot proces projekcijsko introjekcijske identifikacije. Z izrazom
projekcijsko introjekcijska identifikacija oz. prenos čustvenih in miselnih stanj iz ene
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osebe v drugo, je razloženo, kako lahko oseba, ki čuti nemir in napetost, v resnici nosi
notranje čustveno stanje druge osebe, le da se tega ne bo zavedala in bo ta občutja čutila
kot svoja (Gostečnik 1999, 173).
V vsakodnevni interakciji s starši zaznajo otroci resnično počutje staršev, ga preko
starševskega ravnanja prevzamejo in čutenjsko postanejo del problemov, ki niso njegovi
(Rožman 2014, 42). Slednje se dogaja predvsem v družinah, kjer vlada čustvena
hladnost, kjer starši niso sposobni reševanja konfliktov, kjer so čustva potlačena ali
zanikana. Ta čustvena teža se bo prenesla na otroka in ta bo kot nosilec potlačenih
vsebin svojih staršev vzel čustveno ozračje družine kot del svoje psihične strukture
(Gostečnik 1999, 173).
Veliko poudarka se daje vedenju o negi, previjanju, negovanju, božanju otroka ipd., pa
vendar je pri vplivu starševskega počutja na otroka pomembnejše upoštevanje dejstva,
kako se starš ob tem počuti. Pristno prilagajanje otrokovim potrebam, počutju in
duševnem doživljanju je ključnega pomena, narobe pa je, če je starš ujet v svoje
občutke in svojega otroka prilagaja svojim potrebam in doživljanjem (Rožman 2014,
42–43). Namreč čustveno razpoloženje starša in dogajanje v njihovih čelnih režnjih
imata močan vpliv na čustvene sisteme v otrokovih možganih in na ključne sisteme za
telesno vzburjanje (Sunderland 2009, 23), že ton glasu pove o napetosti, živčnosti in
razdraženosti starša. Sunderland (2009, 162) nadalje piše, da bosta jeza in stres staršev
zlahka aktivirala alarmne sisteme v možganih otroka. Ali drugače, če se bodo v
možganih starša sprožale velike količine stresnih kemičnih snovi, ne bodo mogli
pomiriti vznemirjenega otroka (Žugman 2012, 23).
Starši ne bodo znali empatično začutit otrokovih potreb, mu nuditi prave ljubezni,
nežnosti, zaščite in opore, ki bi jim razvila občutek varnosti in zaščite, če bodo oni tisti,
ki bodo sovražili sebe. Sočutja s samim seboj, z otrokom v sebi se lahko posameznik
nauči samo v pristnem, iskrenem intimnem odnosu z drugim odraslim človekom, kar
zadeva njuno ranljivost in samozavest (Kompan Erzar 2003, 34).
Poleg sposobnosti prepoznati, ubesediti in ozavestiti svoje občutke, je pomembno, da je
starš v telesnem in duševnem ravnovesju. Skrb za telesne in čustvene potrebe otroka
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terja svoj davek, zato je pri starših pomembno, da se odzovejo na znamenja stresa.
Kadar bo starš pri sebi prepoznal, da bi lahko bil njegov odziv prenagel, če se počuti
preobremenjenega ali »na koncu z živci«, je to znak porušenega biokemičnega
ravnovesja, kar pomeni, da otrokovih možganov starši ne bodo mogli več uravnovešati,
saj bo starš tisti, ki potrebuje čustveno uravnovešanje. Tako se bo namesto delovanja
zgornjega dela možganov za razmišljanje o najboljšem primernem odzivu, aktiviral
spodnji predel, ki bo sprožal sistem za jezo. Namreč zgornji možgani bodo zaradi
preplavljenosti s stresnimi kemičnimi snovmi staršu onemogočali, da bi jasno razmišljal
in bil sočuten (Sunderland 2009, 250–251).

2.5 Varnost čustvenega samorazkrivanja
Odrasli sprejemajo naravno težnjo, ki odobrava otrokova »dobra« čustva in zavrača t.i.
»slaba«. Naloga dobrega starševstva je ta, da otrokom pomagajo, da si uredijo čustveno
življenje, temelj česar pa je čustveno izražanje. Če starši dovolijo, da se otrok sooča z
vsemi svojimi čustvi in občutji in mu hkrati pomagajo, da svojo čustveno energijo
razvije in uporablja na družbeno sprejemljiv in produktiven način, bodo tako spoznali in
razumeli sebe (Fontana 1995, 28–29).
Tako mnogo avtorjev omenja »za družino značilno ravnanje s čustvi« kot eno izmed
lastnosti, ki določa kvalitetno delovanje družine. L'Abate (1994) govori o zadovoljivem
funkcioniranju družine, kadar kaže določeno raven kompetentnosti za doživljanje in
izražanje čustev, kakor tudi Tomori (1994), ki omenja, da je funkcionalna družina tista,
ki izpolnjuje nalogo pomagati svojemu članu(om) prisluhniti svojim čustvom ter jih
izražati in sprejemati na način, ki je za druge sprejemljiv in razumljiv (Čotar 2005, 83).
Rigidni odzivi staršev lahko pri otroku spodbudijo preveliko zanašanje na zaviranje
čustev. Pogosta, intenzivna in trajajoča negativna in pozitivna čustvena izraznost v
družini lahko vpliva na oblikovanje otrokovih shem o čustvenosti. V družinah, kjer je
dovoljeno čustveno izražanje otroci ponotranjijo, da je izražanje čustev sprejemljivo,
medtem ko v domovih, kjer prevladuje inhibicija izražanja čutenj, otrok ponotranji, da
se čustev ne izraža in se jih skrbno nadzoruje (Suveg idr. 2008, 2).
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O pomembnosti učenja izražanja in poimenovanja čustev kažejo tudi rezultati študije
Starc, Salmič in Breznik (2007, 43); le-ti so pokazali na negativno korelacijo med
ruminacijo in izražanjem ter poimenovanjem emocij, kar se sklada s preostalimi
študijami, ki prikazujejo povezavo med ruminacijo in slabšim razločevanjem in manj
jasnimi emocijami, kakor tudi z izogibanjem globljemu razumevanju.
Če otrokom ni dovoljeno izražanje čustev, bodo primorani zaradi zunanjih dejavnikov,
ki jim bodo to onemogočali, določena čustva potlačiti ter se bodo zaradi občutka krivde,
bojazni, da si nakopajo jezo staršev ali izgubijo njihovo ljubezen, venomer bali svoje
notranjosti (Fontana 1995, 29). Brez starševske odzivnosti in možnosti čustvenega
razkrivanja lahko razvijejo primitivne obrambne mehanizme, posledice česar so
nepravilno dihanje, povišana stopnja kortizola, moteno bitje srca ipd. Tako bo na primer
otrok, ki se bo izuril, da ne joka, slepo strmel v prostor, čemur pa nevropsihoanalitik
Allan Schore (2003) pravi »eksistenčni mrk« ali »stanje otrplosti«. Kadar začne otrok
svoja občutja tlačiti, namesto izražati jih, v teoriji navezanosti ta proces imenujemo kot
protest – obup – cepitev (Sunderland 2009, 79). Ta potlačena čustva so eden glavnih
vzrokov nervoz in psiholoških težav (Fontana 1995, 29), kažejo pa se lahko tudi kot
anksioznost. Tako tistih emocij, ki jih ne izražamo in občutimo, tudi obvladovati ne
moremo (Lamovec 1991, 283).
S postopnim večanjem zmožnosti simbolizacije in uporabe jezika se bo povečevalo
otrokovo razumevanje čustvenih stanj, saj bo občutke lahko povezal s pravimi besedami
in jim dal pomen (Bandel 2011, 50). Zavedal se bo bolj kompleksnih in diferenciranih
čustvenih stanj, se srečeval z novimi izkušnjami in bo zmožen večjega toleriranja
napetosti ob odsotnosti staršev. Če otroka naučimo poimenovati in izražati čustva, bo
le-ta lažje reguliral, izboljšal bo funkcije mišljenja in integracije ter bo bolje razlikoval
fantazijo od realnosti (51).
Otroka se mora zato postopoma seznanjati s spektrom čustev, ki jih svet poln
negotovosti prinaša s seboj. Otrok lahko skozi raznovrstne zgodbe, s katerimi se lahko
identificira, poistoveti z junaki ter na ta način spoznava različna čustva. Tudi tista manj
prijetna. Otroku se mora omogočiti, da se bo soočil z možnostjo izgube in z občutkom
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strahu, ki se bo zaradi slednje vzbudil v njem, ter mu s tem zagotoviti, da bo skupek
tega sprejel kot del konstantnega procesa spreminjanja in obnavljanja in ne kot nekaj,
česar bi se moral bati (Fontana 1995, 29).
Otrokom je potrebno pomagati, da bodo spregovorili o tem kako se počutijo ter o
čustvih, ki jih navdajajo. Poleg verbalnega sporazumevanja je potrebno otroka naučiti
razumeti tudi pomen drže, izrazov na obrazu, glasu, telesne govorice ipd. Ljudje namreč
razlagamo čustvena sporočila iz bolj primarnega dela možganov, zato je neverbalna
govorica še toliko bolj pomembna, ne samo za razumevanje svojih, temveč tudi čustev
drugih ljudi (Shapiro 1999, 30–31).
Se pa družine, ki se srečujejo v podobnem razvojnem stadiju, srečujejo s podobnimi
razvojnimi nalogami in dodatnimi izzivi, ki jih razvoj otroka prinaša s seboj, npr. v
obdobju adolescence lahko najdemo ambivalenten odnos med starši in mladostnikom.
Starši se v tem obdobju srečujejo z dogovarjanjem in komunikacijo, ki je s strani
mladostnika velikokrat selektivna, s procesom osamosvajanja in sekundarne
individualizacije (Čotar 2005, 83), ki od staršev zahtevata še dodaten trud, da kljub
vsem spremembam omogočijo otroku možnost za optimalno izražanje čustev ter jim
zagotovijo varnost čustvenega razkrivanja.

2.6 Odzivi na otrokova čustva
Starševska odzivnost na otrokova čustva lahko vpliva na otrokovo zanašanje na
določene strategije za obvladovanje čustev (Suveg in dr. 2008, 2). Različne študije
stilov navezanosti v otroštvu so potrdile, da je občutljivost in odzivnost starša ali
skrbnika na otrokova čustvena stanja glavni dejavnik, na kakšen način se bo otrok
naučil uravnavati čustva in se navezovati na druge (Bandel 2011, 51). Če so starši
rahločutni, odzivni, z otrokom čustveno uglašeni in ljubeči, se bo otrok počutil varno ob
svojih občutjih (Poljanec in Simonič 2012, 119), zaupal bo sebi in odraslim, v
nasprotnem primeru bo v odnosih negotov in bo dvomil v to, ali »prav« čuti in razume
svoja čutenja (Kompan Erzar in Poljanec 2009, 22).
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Kadar otrok ne naleti na čustveno odzivnega starša, se lahko umakne v lažno
neodvisnost, saj bo namesto varnega odziva, kadar bo čutil potrebo po odvisnosti,
doživel zavrnitev ali kritiko. Svoja čustva bo otrok tako raje zakrknil in čustveno otopil
(Sunderland 2009, 62). Otroku bo primeren odziv staršev, oziroma njihovo tolaženje
aktiviralo otrokov vagusni živec, pripadajoč parasimpatičnemu delu avtonomnega
živčevja. S tolaženjem bo vagusni živec vzpostavil ravnovesje v organih, ki jih je
prizadela stiska, ter tako poskrbel za normalizirano delovanje imunskega sistema,
prebavil, bitja srca in dihanja. Njegovo delovanje je povezano z boljšo čustveno
uravnovešenostjo, povečano sposobnostjo za zbranost, kakor tudi z jasnim mišljenjem
in učinkovitejšim imunskim sistemom (44–45).
Waters in sodelavci (2010, 37–47) so v svoji študiji razlagali, da so se otroci z boljšim
razumevanjem negativnih čustev manj izogibali pogovorom z materami o svojih
preteklih neprijetnih izkušnjah, kot so izkušnje z jezo in žalostjo, prav tako so bili s
svojimi materami bolj povezani in skladni v opisovanju čustev v čustveni regulaciji.
Senzitivnost, ki jo starši namenjajo čustvom, kadar ta zadeva otroke, je nepogrešljiv
aspekt čustvene regulacije. Lahko pa si odrasli napačno razlagajo otrokova čustva v
določeni situaciji, zaradi česar lahko posledično otrok napačno interpretira in razume
čustvene izkušnje, meša odrasla čustvena stanja s svojimi, ali postane zmeden glede
svojih prvinskih/pravih občutkov. Če starš otroka dojema kot jeznega, ko je ta žalosten
ali vesel, je možno, da se to rezultira v neustreznem oziroma irelevantnem
emocionalnem coachingu staršev. Starši se soočajo z večjim izzivom, kot se včasih zdi
prav zaradi težavnosti natančnega interpretiranja otrokovih čustev v takojšnji situaciji,
predvsem, kadar je govora o večjih čustvenih težavah, kot sta anksioznost in depresivna
psihopatologija. Matere, ki so bile mnenja, da so čustvom pripisovale potrebno
pozornost, so v večji meri kazale na skladnost v zaznavanju enakih emocij pri svojih
otrocih, o katerih so poročali tudi oni sami. Prav tako so o tem poročale matere, ki so
bile v bolj varni navezanosti s svojim otrokom. Otroci se bodo manj izmikali
pogovorom o negativnih čustvih, če bodo matere sprejele in dajale veljavnost
otrokovemu doživljanju (37–47).
Sunderland (2009, 29–31) navaja nekaj splošnih smernic, s katerimi lahko otroku
pomagamo pri spoprijemanju s silnimi občutji:
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-

otrokovo stisko je potrebno obravnavati resno. Če starši dogodek doživljajo
drugače, naj skušajo ugotoviti, kako ga doživlja otrok. Z uporabo besed, ki so
primerne in razumljive otrokovi starosti, naj starši opišejo njegovo stisko. S tem
bo otrok vedel, da je starš pravilno razumel njegovo stisko;

-

na otrokova občutja, se naj starši odzovejo s primernim glasom in energijo;

-

potrebna je postavitev jasnih mej; pomembno je, da je starš ob tem miren, da
obvlada svoja občutja. Postavljanje mej naj bo povezano z besedo NE, katero pa
naj starši izrekajo jasno, odločno, a hkrati mirno, kadar je to potrebno.
Pomembno je, da ob tem otrok čuti, da so starši čustveno močni ter, da
obvladujejo svoj položaj;

-

otroka je potrebno mirno telesno potolažit; telesna znamenja naklonjenosti
namreč sprožajo pomirjajoče kemične snovi.

Po drugi strani pa lahko starši storijo napako, če oziroma, ko stres dojemajo kot otrokov
največji naravni sovražnik ter ga pred tem čustvom nenehno ščitijo. Če starš pusti
otroka, da se kdaj »sreča«, »spozna« in spopade s stresnimi situacijami (govora je o
izpostavljanju blagim stresnim situacijam) ali težavami, bo to sprožilo razvoj novih
živčnih poti, ki bodo stopnjevale njihovo prilagodljivost in iznajdljivost (Shapiro 1999,
31).
Potrebna je vednost oz. spoznanje, da se morajo za doseganje sprememb starši
povprašati o svojih intuitivnih odzivih, o svojih naravnih starševskih vzgibih.
Marsikateri vidiki za razvoj čustvenega količnika so v nasprotju z intuicijo staršev, zato
bodo le-ti morali velikokrat ravnati v nasprotju s svojimi običajnimi navadami
življenjskega sloga. Za boljše razumevanje: večina staršev je mnenja, da je njihova
primarna dolžnost, da varujejo svojega otroka pred težavami, vendar zna otroku to
nepotrebno varovanje bolj škoditi kot koristiti (Shapiro 1999, 30).
Tako je na primer otroka potrebno pohvaliti, spodbujati in mu vzbujati dobre občutke
tedaj, ko bo to povezano z njegovimi posebnimi dosežki ali z obvladovanjem novih
veščin. Pomembno je zavedanje, da lahko starši z nenehnimi pohvalami in spodbudami
(kot zagovarjajo gibanja humanistične psihologije) razvoju otrokovega samospoštovanja
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doprinesejo več škode kot koristi (Shapiro 1999, 31). O tem piše tudi Sunderland (2009,
203), ki navaja, da otroka ne smemo ob vsakem neprijetnem dogodku crkljati, ampak se
moramo pristno povezati z njim, kadar se bo spopadal z neprijetnim čustvom. Potrebno
je, da si starš vzame čas, skuša otroka razumeti in najti prave besede za njegovo
konkretno bolečino.
Otroka starši ne morejo obvarovati pred bolečinami, s katerimi se bo moral zaradi
neizogibnih in nepredvidljivih težav soočati v življenju, lahko pa vplivajo na to, kako se
bo otrok odzval nanje (Sunderland 2009, 32). Skozi vzgojo ga starši lahko spoznavajo z
različnimi »zvijačami«, »veščinami« in navadami (Shapiro 1999, 12–13) (»igra kuku«,
kje si?, iskanje primernih besed, s pravilnim načinom discipliniranja (Sunderland 2009,
224–225), ki lahko veliko pripomorejo k razvoju socialnih možganov in visokega
čustvenega količnika, z drugimi dejavnostmi, s svojo senzitivnostjo, čustvenim
izražanjem, čustveno regulacijo, vplivajo na razvoj čustvenih in družbenih veščin, s
sproščanji in vizualizacijskimi tehnikami pa lahko starši pomagajo otroku pri
obvladovanju bolečine in psihološkega stresa. Tudi igra je pomemben dejavnik (Shapiro
1999, 12–13), ki ne samo, da krepi čustvene vezi med otrokom in starši, ampak igra, ki
jo vodi otrok tudi sprošča opioide, ki lahko znižajo stopnjo stresnih kemičnih snovi.
Preko igre se krepi tudi njegov občutek lastne vrednosti (Sunderland 2009, 200), kakor
je tudi odločilen način za učenje veščin čustvene inteligentnosti, razmišljanja, čutenja
ter delovanja, saj s sodelovanjem v igrah postanejo tudi starši sestavni del otrokovega
čustvenega učnega procesa, kar jim pomaga pri boljšemu razumevanju otroka (Shapiro
1999, 12–13).
Vzorce, ki so vzpostavljeni, je sicer težko spremeniti, predvsem pri otrocih, ki so
doživeli pregloboko čustveno okrnjenost in prikrajšanost v razvoju, vendar raziskovalci
s področja nevrologije ugotavljajo, da človek skozi svoje življenje ohranja plastičnost
možganov, kar daje možnost, da se vzpostavijo nove nevronske poti. Gre za dolg,
včasih naporen in boleč proces, katerega cilj je pridobiti novo izkušnjo v varnem
odnosu, kjer lahko posameznik boleče rane začuti, predela, jih razume ter se na njih
odzove drugače (Kompan Erzar in Poljanec 2009, 20). Znotraj terapevtskega procesa na
tem mestu govorimo o vzpostavitvi stika, kar pomeni, da bo terapija preko besed
skušala vzpostaviti stik (s pomočjo levohemisfernih strategij bo omogočen dostop do
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desnohemisfernih). O tem je pisal tudi Winnicott (1996): terapevtova naloga je, da z
besedami skuša pacienta sprostiti do te mere, da se ta začne poigravati z besedami, da si
upa spustiti kontrolo in prosto asociirati. To je omogočeno zgolj ob čustveni uglašenosti
pacienta in terapevta in ob uporabi govora metaforike, načina govora, ki daje možnost
regulacije afektov z besedami. Pogostokrat je namreč odsotna sposobnost za
emocionalno povezanost. Temelj dobre interpretacije je ponuditi pravo besedo ob
pravem času, igranje z besedami, ki so podložene z ustreznimi čustvi, saj prav ta igra
pomaga (odraslemu) uravnavati emocije (Kompan Erzar 2001, 126).
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3. ČUSTVENA HLADNOST

3.1 Aleksitimija
Že v začetku 20. stoletja se je poročalo o skupini duševno motenih ljudi z reducirano
zmožnostjo govorjenja in identificiranja čustev. Opažena je bila predvsem pri
psihosomatskih obolenjih in je pomenila oviro pri napredku psihoterapevtskega procesa
(Bandel 2011, 49).
Že leta 1934 so pri pacientih s psihosomatskimi motnjami, ki trpijo za psihozo organov,
omenjali še njihovo ego motnjo. Leta 1939 so opazili, da pri takšnih motnjah ni opažene
»psihične vsebine«. Leta 1963 sta francoska psihoanalitika Marty in de M'Uzan (1963)
opazila, da ima skupina osebnostnih značilnosti veliko skupnega s psihosomatskimi
pacienti (Shoenberg 2007, 38–39). Pri teh je opazna nesposobnost sproščenega
fantaziranja, kot mehanično mišljenje (pensée opératoire) in konkretizem brez sanj
(dreamless concretism) (Luban–Plozza idr. 1993, 30). Nemiah in Sifneos (1970) sta
našla podobne osebnostne značilnosti. Sifneos (1970) je poimenoval te osebnosti kot
aleksitimične, s čimer je mislil na njihovo nesposobnost ubesedit svoje občutke
(Shoenberg 2007, 38–39). Skovanka aleksitimija je izpeljana iz a pomanjkanje, lexis za
besedo in thymos za čustva, ter je namenjena opisovanju stanj omejene domišljije in
čustvenega življenja (Luban–Plozza idr. 1993, 30).
Aleksitimija ali čustvena hladnost je kot večdimenzionalni konstrukt osnovana na
glavnih štirih značilnostih;
-

težavno identificiranje lastnih čustev in razlikovanje med čustvi in telesnimi
občutji ob čustvenem vznemirjenju,

-

težave pri opisovanju čustev drugim ljudem,

-

omejena zmožnost za fantaziranje,

-

način mišljenja osredotočen bolj na zunanje kot notranje dejavnike oziroma
navzven orientiran kognitivni stil (Holder idr. 2015, 118).
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Na splošno velja, da lahko aleksitimične osebe prepoznajo svoja razpoloženja, ampak
ne morejo prepoznati čustev vzbujenih v njih, saj le-teh ne morejo povezati s
posameznimi specifičnimi situacijami, spomini ali pričakovanji (Kušević in Marušič
2014, 45).
K temu so dodani še neskončno opisovanje fizičnih simptomov, prav tako se poroča o
večji napetosti, razdražljivosti, frustraciji, bolečini, občutku praznine, nemiru,
vznemirjanju in nervozi. Jok je pri teh osebah opažen poredko, pa še ta ni smiselno
povezan z občutki, redkeje tudi sanjajo. Aktivnost teh pacientov kaže na tendenco k
impulzivnejšemu delovanju in k učinku, ki je neprimeren. Interpersonalni odnosi so
slabi, preveč odvisni ali pa izogibajoči (Shoenberg 2007, 39–40). Takšne karakteristike
naj bi reflektirale kognitivne procese in čustveno regulacijo ter prispevale k vzpostavitvi
in vzdrževanju somatskih in psihiatričnih motenj. Aleksitimija je povezana s povišanim
psihičnim/duševnim vzburjanjem ter nezdravim kompulzivnim ponavljanjem (Kušević
in Marušič 2014, 44).
Mnoge študije namreč poročajo o povezavi aleksitimije in somatskih bolezni. Višja
stopnja aleksitimije je opažena pri ljudeh, ki trpijo zaradi tovrstnih bolezni. Raziskave
so potrdile povezavo višje stopnje aleksitimije pri ljudeh z revmatoidnim artritisom,
esencialno hipertenzijo, želodčnimi razjedami in vnetjem črevesja. Povišana stopnja je
bila dokazana tudi pri ljudeh s sindromom razdražljivega črevesja, srčnimi boleznimi,
bolečinami v prsih, rakom dojke, diabetesu, pri kroničnih bolečinah, odpovedi ledvic,
fibromialgiji, postravmatskimi motnjami, erektilno disfunkcijo, odvisnostjo od drog itd.
(Kušević in Marušič 2014, 45). Slednje je moč zaslediti tudi v članku Ricciardi idr.
(2015, 180), kjer je navedeno, da so že narejene študije prikazale na povezavo med
aleksitimijo in paleto zdravstvenih stanj, vključujoč astmo, alergije, rak, osnovno
hipertenzijo, miokardni infarkt, vnetje črevesja idr.
Pacienti s psihosomatskimi motnjami kažejo na omejeno izražanje notranjih občutij in
doživetij, opažen je skromen besedni zaklad in nezmožnost ubesediti konfliktne
vsebine, v čemer se razlikujejo od nevrotikov, ki o svojem ambivalentnem čustvenem
življenju željno govorijo. Za razliko od slednjih se psihosomatski bolniki bolje
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prilagajajo v svojem okolju, ter lahko dajejo občutek zadovoljstva, s čimer zavedejo ne
samo okolico, temveč tudi sebe. S prepričanjem, da nimajo čustvenih težav, so zmožni
živeti več let (Luban–Plozza idr. 1993, 30). Kljub temu pa mnogi pacienti, ki imajo
psihosomatske motnje, niso aleksitimični, kakor tudi aleksitimija ne vodi nujno do
psihosomatskih bolezni. Zagovorniki tega koncepta so trdili, da lahko pri
psihosomatskih bolnikih le del njihove osebnosti deluje na aleksitimični ravni
(Shoenberg 2007, 40). Pa vendar tako somatizacija kot aleksitimija kažeta na
nepovezavo med kognitivnim in emocionalnim procesiranjem, postavljenim v levi in
desni možganski skorji (Cozolino 2014, 336).
Povezave najdene med somatizacijo, disociacijo, aleksitimijo in travmo so vodile do
trditve, da disociacija deluje kot obramba pred čustveno udarnimi/stresnimi spomini v
otroštvu. Somatizacija je bila videna kot neposredni izraz čustev in občutkov povezanih
s travmatičnimi dogodki. Intenzivna čustva povzročena s strani psihične travme pa
vplivajo na kognitivne predelave izkušenj. Pacienti, podvrženi psihološki travmi, se
vrnejo na zgodnje razvojno obdobje, ko se čustva celotno izražajo skozi telesno
izkušnjo. Taylor (idr. 1997) je postavil pomemben mejnik, saj je spremenil
psihodinamični pristop za zdravljenje somatizacije pri aleksitimičnih pacientih.
Predlagal je namreč začetno obliko čustvenega učenja, kar bi pacientom omogočilo, da
bi se identificirali z osnovnimi/neizraženimi občutki, ki so povzročili somatizacijo, jih
povezali s slikami in besedami ter jih tako začeli izražati (Shoenberg 2007, 93–94).
Aleksitimija je predvsem primanjkljaj, nezmožnost ali pomanjkanje v čustvenem
procesiranju in manj obrambni proces (Kušević in Marušič 2014, 44). Nekateri so trdili,
da so aleksitimične značilnosti le manifestacija določenih ego obrambnih mehanizmov,
kot so zanikanje, represija, izogibanje itd. Eksperimentalne študije podpirajo teoretično
stališče, da značilnosti aleksitimije odražajo primanjkljaj v kognitivni pridelavi čustev.
Poleg tega se zdravniki na splošno strinjajo, da se pacienti z visoko stopnjo aleksitimije
ne odzivajo dobro na psihodinamske psihoterapije, ki se običajno osredotočajo na
razlago ego obramb in glavnimi – nezavednimi konflikti. Kljub temu se lahko pričakuje,
da se bodo posamezniki z visoko aleksitimijo »posluževali« bolj nezrelih obrambnih
mehanizmov kot posamezniki z nižjo aleksitimijo, prav zaradi svoje »naklonjenosti« do
intenzivnih negativnih čustvenih stanj, ki niso ustrezno povezana s slikami in besedami.
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Več empiričnih študij je raziskovalo odnose med aleksitimijo (merjeno s TAS–20) in
ego obrambnimi mehanizmi, ki jih je mogoče ovrednotiti z Vprašalnikom obrambnih
stilov – Defense Style Questionnaire (DSQ). Ugotovitve so pokazale na pozitivno
pomembno zmerno povezavo rezultatov TAS–20 z nezrelimi obrambnimi mehanizmi
DSQ–ja (zanikanje, projekcijo, somatizacijo ipd.) in pozitivno signifikantno nizko
povezavo z nevrotičnimi obrambnimi mehanizmi (razveljavljanje, reakcijske tvorbe,
idealizacija ipd.). V številnih študijah pa je TAS–20 imel negativno pomembno, vendar
šibko povezavo z zrelimi obrambnimi faktorji (obrambne sublimacije, humor in
zatiranje) (Widiger 2012, 658–659).
Vprašanje je, ali lahko na tem mestu govorimo o aleksitimiji kot afektivnem psihičnem
konstruktu. Afektivni psihični konstrukt je kompleksen obrambni mehanizem,
sestavljen iz vedenjskih, kognitivnih, čustvenih konfiguracij in organskih komponent.
Omenjene sestavine so utemeljene na temeljnem afektu. Je psihični kompromis, ki
proizvede najrazličnejše simptome na sistemskem, interpersonalnem in intrapsihičnem
področju. Afektivni psihični konstrukt zavaruje posameznika in sistem pred psihičnimi
vsebinami, ki bi lahko ogrozile njegovo notranjepsihično strukturo. Sem sodijo tudi
nevrotične, obsesivne misli, iracionalna mišljenja in psihosomatska obolenja, ki izvirajo
iz občutka zanemarjenosti, nesenzitivnosti, občutja zavrženosti, ter branijo posameznika
pred bolečimi afekti. V afektivnem psihičnem konstruktu so tako vsebovani vsi tisti
obrambni mehanizmi (odcepitev, zanikanje, disociacija, racionalizacija itd.), ki
posamezniku prepričujejo, da bi se neposredno soočil s travmo ali psihičnim zapletom.
Le-tega je v novem odnosu lahko odkriti, saj bo zaviral zdravo in funkcionalno
komunikacijo (Gostečnik 2011, 65–66).
Raziskave nadalje kažejo tudi na to, da je aleksitimija povezana s slabim počutjem.
Raziskana je tudi njena pozitivna povezanost z depresijo, anksioznostjo, negativnimi
afekti in anhedonijo in obratno povezana s pozitivnimi afekti in srečo (Holder idr. 2015,
123), česar abstrakt je povečano doživljanje negativnih čustev in zmanjšano doživljanje
pozitivnih (Bandel 2011, 50).
Aleksitimija je bila preučevana tudi na splošni populaciji ter v okviru različnih
strokovnih in znanstvenih vej. Psihobiološke študije so pokazale na fiziološki
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primanjkljaj v cerebralnih območjih, vključenih pri regulaciji čustev, kot so anteriol
cingulate, ter območja limbičnega in prefrontalnega korteksa. Nevropsihološke študije
so pokazale na kognitivne oslabitve pri osebah z visoko aleksitimijo, ki niso prepoznale
afektivnih dražljajev z negativno valenco (obrazno mimiko čustev) (Torrado idr. 2013,
704). Prav tako Widiger (2012, 667) navaja, da študije slik možganskega funkcioniranja
kažejo na povezanost aleksitimije s spremenjeno aktivnostjo v možganskih regijah,
vključujoč čustveno zavest in čustveno regulacijo.
Ljudje z aleksitimijo kažejo na zmanjšane živčne/nevrološke odzive v limbičnem
sistemu pri zunanjih čustvenih (vidnih) dražljajih, kar kaže na to, da je čustveno
vzburjanje pri zunanjih dražljajih moteno. Ljudje z aleksitimijo kažejo na zmanjšan
nevronski odziv v limbičnem in paralimbičnem delu (npr. amigdali, insuli – insularni
reženj) pri zunanjih afektivnih (vidnih) dražljajih. To kaže, da aleksitimija moti
afektivno vzburjanje do zunanjih dražljajev. Prav tako je oslabljeno kognitivno
delovanje, kot je na primer spontano kreiranje oziroma ustvarjanje slike v mislih, ki ni
povzročena z zunanjimi dogodki (Moriguchi in Komaki 2013, 7).
Posamezniki z višjo stopnjo aleksitimije kažejo na povečan nevrološki odziv na
dražljaje, spremljajoče v fizičnem kontekstu, kot so somatosenzorne in senzomotorične
procese. Ta preobčutljivost »za občutke fizične ravni« je lahko povezana z dejstvom, da
se nekateri pacienti (predvsem psihosomatski bolniki) zanašajo ali razširjajo svoje
telesne simptome. Ljudje z aleksitimijo kažejo tudi na zmanjšano aktivacijo v medialni
prefrontalni skorji ali insuli, ko se ukvarjajo s kognitivnimi procesi, kot so socialne
naloge, ki zahtevajo miselne sposobnosti ali teorijo uma (Moriguchi in Komaki 2013,
7).
Empirične in klinične raziskave z razvojnega vidika predstavljajo aleksitimijo kot
povezano z okoljskimi psihosocialnimi spremenljivkami, prisotnimi že v otroštvu in
adolescenci, kot so slaba kvaliteta starševskih interakcij, stil navezanosti, travme iz
otroštva in izkušnje nasilja in zanemarjenja (Torrado idr. 2013, 704).
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3.2 Čustvena hladnost v povezavi s primarnim družinskim okoljem
Regulacija emocij se nanaša na širok spekter procesov; zavedanje čustev, vpogled in
izražanje ter spremljanje in kontrolo čustev. Kot že izpostavljeno, nevroznanstveni
pristop pri razumevanju človekove psihe prihaja vedno bolj v ospredje, ob čemer se
omenja pomen nezavednih kognitivnih postopkov pri izgradnji lastnega samozavedanja.
Brez učenja in spominjanja bo samozavest samo ekspresija naše genetske konstitucije.
Amigdala se pojasnjuje kot središče človekovega doživljanja in duševne motnje se
pojavijo kot posledica ne samo kognitivnih procesov, ampak tudi kot posledica
čustvenih motenj. Zelo dolga faza razvoja reorganizacije kortikalnih nevronskih vezij je
pomembna za razumevanje okoljskih vplivov na razvoj človekovih kognitivnih in
emocionalnih sposobnosti ter za razvoj specifičnih nevropsihiatričnih motenj (Kušević
in Marušič 2014, 44).
Omenjeno je tudi, da je aleksitimija definirana kot motnja regulacije afekta (Gianesini
2012, 175). Tako tudi Luban–Plozza idr. (1993, 30) pišejo, da je izvor aleksitimije
pogosto najden prav v družinskem okolju, kjer ni prišlo do izražanja občutkov, kadar so
se srečevali z »realnostmi« življenja. Po mnogih letih strogega prilagajanja določenim
socialnim normam se lahko te težnje močneje ukoreninijo, zato je pomembno, kakšno je
to okolje.
Več teoretikov je namreč omenjalo aleksitimijo kot posledico dogodkov, ki se zgodijo v
otroštvu, omenjene so psihične travme ali motnje v odnosu med materjo in očetom.
Priznavanje in izražanje čustev sta povezana z družinskim okoljem in zgodovino
slabega ravnanja in trpinčenja otroka (Montebaroccia idr. 2004, 500). Aleksitimija v
odraslosti korelira z nevarnim načinom navezanosti (Cozolino 2014, 336).
Otroci, ki odraščajo v okolju, v katerem se počutijo fizično in čustveno ne-varni in
negotovi, v katerem ni dovoljeno izražanje čustev, ni moč pričakovati, da se bodo
naučili, kako se uspešno spopasti s svojimi čustvenimi stanji. Posledično se bodo pri
doživljanju čustev počutili negotovo. Te težave in pomanjkanje vzornega modela za
(ne)obravnavanje čustev lahko povzroči nelagodje ali ambivalenco pri izražanju čustev.
Fukunishi in sodelavci (1999) poročajo o študiji, kjer so študentje, katerih matere so
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kazale nizko oskrbo, kazali aleksitimične značilnosti, zlasti pri aleksitimičnem
konstruktu imenovanem »težavnost komuniciranja o čustvih«. Neizbežna je tudi
ugotovitev, da je slaba starševska navezanost povezana z zaznanimi težavami pri
izražanju čustev. Afektivni razvoj in razvoj kognitivnih sposobnosti za regulacijo
afektov sta tesno povezana z odnosom, ki ga ima otrok (dojenček, mlajši otrok) s
svojimi straši, predvsem z materjo (Montebaroccia idr. 2004, 500–501).
Študija (Troisi idr. 2001) v okviru bolnikov s klinično pomembnimi simptomi
razpoloženja je prikazala, da je aleksitimija bolj izrazita pri moških udeležencih, ki so
imeli vzorce nevarne navezanosti (Montebaroccia idr. 2004, 501). Podobnost zasledimo
tudi pri raziskavah,

ki so

preučevale

čustveno

socializacijo,

izražanje

in

usposobljenost/kompetence staršev. Medtem ko starševske čustvene kompetence in
čustvena izraznost pomembno vplivajo na otrokov razvoj, je nekaj študij opredelilo
načine, pri katerih predvsem aleksitimija vpliva na starševsko vedenje in otrokov
rezultat. Raziskave, ki so preučevale povezavo med aleksitimijo in starševstvom, so
pokazale, da lahko starševski način vodi do aleksitimije, kot na primer starševska
prekomerna zaščita (Kliewer idr. 2016, 2–3).
Obstoječe raziskave, ki so preučevale povezavo starševske aleksitimije in starševskega
obnašanja, so se nanašale predvsem na obdobje zgodnjega otroštva. Raziskave kažejo,
da aleksitimija pri materah ovira njihovo sposobnost, da sodelujejo in učijo otroka
čustvene regulacije. Študije tudi kažejo, da so matere z aleksitimijo bolj omejene v
svojih sposobnostih delitve pozitivnih čustev s svojimi otroki. Prav tako je pri otrocih,
katere so vzgajali starši z aleksitimijo, večja verjetnost, da bodo kazali zaostanek pri
razvoju jezika, težje bodo razvijali pozitivne socialne spretnosti, kazali pa bodo tudi na
počasnejši mentalni razvoj. Glede na težave, ki jih imajo pri regulaciji čustev, se
aleksitimični posamezniki borijo z nadgradnjo reguliranja pozitivnih čustev (Kliewer
idr. 2016, 3).
Kot že dobro znano, izkušnje navezanosti v zgodnjem otroštvu vplivajo na razvoj
čustvenih shem, domišljije in preostalih kognitivnih sposobnosti, vpletenih v afekt
regulacije (Widiger 2012, 660). Kljub temu, da (še) ni narejene longitudinalne študije
aleksitimije, ki bi spremljala otroke vse do odraslosti, so preostale študije odraslih

63

pokazale na povezavo aleksitimije z nevarno navezanostjo, bodisi izogibajočim stilom,
ali preokupiranim stilom navezanosti (661).

3.3 Zadovoljstvo v medosebnih odnosih pri osebah z aleksitimijo
Holder in sodelavci (2015, 123) navajajo, da ljudje z aleksitimijo poročajo o
zmanjšanem dobrem počutju, kar je lahko posledica njihovih slabih medsebojnih
odnosov, saj so zdravi odnosi ključnega pomena za dobro počutje. Tako je veliko
število raziskav izpostavilo signifikanten odnos med aleksitimijo in relacijskimi
težavami; tako med socialnimi kot intimnimi odnosi. Na primer Vanheule, Desmet,
Meganck in Bogaerts (2007) so pokazali, da obstaja pomembna povezava med
aleksitimijo in dvema problemoma interpersonalne narave: hladnost/oddaljenost in
neasertivno socialno delovanje. Te ugotovitve podpirajo tudi pretekle študije, ki kažejo
na kaotične odnose pri aleksitimičnih ljudeh (Epözdemir 2012, 117).
Tisti z visoko aleksitimijo so manj spretni pri razvoju pomembnih socialnih odnosov.
Na ravni splošne populacije poročajo tudi o manjši privlačnosti do aleksitimičnih
posameznikov kot do nealeksitimičnih. Kognitivni in afektivni primanjkljaj, kot
pomembni značilnosti aleksitimije, spodkopavata zadovoljstvo v odnosu (Holder 2015,
123). Aleksitimični posamezniki kažejo tudi na omejeno sposobnost za empatijo v
odnosu z emocionalnim stanjem soljudi (Kušević in Marušič 2014, 45). To so s svojimi
raziskavami potrdili že Guttman in Laporte (2002); aleksitimični posamezniki so
dosegali nižje točke na lestvicah glede empatije in višje pri osebnem stresu, stiski.
Podlaga te korelacije bi lahko bila, da sočutje do druge osebe zahteva razumevanje
njegovih občutkov, čustev. Ta koncept bi pomenil, da aleksitimija spodkopava empatijo
(ampak pomanjkanje empatije ne vodi nujno do aleksitimije) (Swart idr. 2009, 5).
Posamezniki z visoko stopnjo aleksitimije imajo zmanjšano sposobnost, da natančno
označijo in komunicirajo o subjektivnih občutkih, kar se (pri njih) kaže kot zmanjšan
leksikon za čustvene besede (Holder 2015, 123), to pa otežuje reševanje konfliktnih
situacij, kakor imajo tudi omejeno sposobnost razmišljanja o čustvih, za spopadanje s
stresnimi situacijami (Kušević in Marušič 2014, 45). Kažejo tudi na nizko stopnjo
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naklonjenosti in bližine z ostalimi (Holder 2015, 123), kar pomeni, da posledično ti
posamezniki težko gradijo in vzdržujejo medosebne odnose (Kliewer 2016, 33–42).
Slabi odnosi ljudi z aleksitimijo vključujejo tudi romantične odnose. Romantični
partnerski odnosi so še posebej pomembni za psihološko dobro počutje. Na primer
uspešen intimen odnos je povezan z višjo stopnjo samopodobe, zmanjšanim stresom kot
tudi z nižjo stopnjo depresije in osamljenosti – in oba od teh sta povezana z aleksitimijo.
Naklonjenost, medosebna bližina, potreba po intimnosti in spolno zadovoljstvo so
pomembne komponente romantičnega odnosa, vendar te komponente primanjkujejo pri
teh, ki imajo aleksitimijo (Holder 2015, 123). Študije so namreč pokazale, da osebe z
aleksitimijo izražajo tudi nižjo stopnjo zadovoljstva z življenjem (Kliewer 2016, 33–
42).
Partnersko zadovoljstvo je v okviru študijev o partnerskih odnosih en izmed najbolj
preučevanih psiholoških konstruktov. Na samem začetku preučevanja partnerskega
zadovoljstva so se raziskovalci osredotočali, v kolikšni meri lahko demografske
spremenljivke pojasnijo razlike med posamezniki, nato so raziskovali preučevanje in
pomen vedenja partnerjev o zadovoljstvu v odnosu, šele kasneje pa so prešli tudi na
različne procese mišljenja in čustvovanja, ki bi lahko vplivali na odnos med vedenjem
in zadovoljstvom v romantičnem odnosu. Zadovoljstvo s partnerskim odnosom bi po
razlagi Diener, Scollon in Lucas (2004) lahko umestili v model splošnega subjektivnega
blagostanja, ki poleg ocen splošnega zadovoljstva z življenjem ter pozitivnih in
negativnih čustev vključuje tudi zadovoljstvo z določenimi spektri življenja. Kot tako je
eno od pogostejših ocenjenih specifičnih področij kakovosti življenja, ki pa se lahko
preučuje celostno, kar pomeni, da posameznik na splošno oceni oz. poda oceno svojega
zadovoljstva s partnerskim odnosom (le-to bomo v nadaljevanju uporabili tudi mi),
lahko pa se raziskovalci osredotočijo samo na posamezni vidik partnerstva (Kocjan in
Avsec 2014, 32).
Med dispozicijske dejavnike zadovoljstva v partnerskem odnosu, katere posameznik že
v osnovi prinese v odnos, bi lahko poleg osebnostnih lastnosti in navezanosti, prišteli še
samospoštovanje (Kocjan in Avsec 2014, 32–33). Tako se zadovoljstvo v partnerstvu
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visoko povezuje z varno navezanostjo 17 s partnerjem (z nizko anksioznostjo in
izogibanjem). Zadovoljni in varno navezani partnerji so tisti, ki so sposobni reševati
probleme na konstruktiven način, ki so zmožni znotraj odnosa govoriti sami zase, ki se
znajo spopasti s stresom in ki so razvili zrelo identiteto. Ob tem ne smemo zanemariti
tudi osebnostnih značilnosti in okoljskih komponent (razveze, rigidnost spolnih vlog,
tradicija itd.) (Jurič 2011, 64). Cordova idr. (2005) pišejo, da zadovoljstvo in varna
navezanost kažeta na višjo raven samospoštovanja (Jurič 2011, 65). Slednje najdemo
tudi v raziskavi Kocjan in Avsec (2014, 37), ki sta v svoji študiji ugotovili, da lahko na
osnovi lastne vrednosti napovedujemo o zadovoljstvu v partnerskem odnosu. Prav tako
zadovoljstvo in varna navezanost med partnerjema kažeta nižjo raven strahu pred
izgubo partnerja, dobre možnosti za bližino in ranljivost, dobro duševno stanje in
konstruktivno reševanje problemov (Jurič 2011, 65).
V raziskavi Hočevar (2010, 127) so prišli do ugotovitev, ki nakazujejo na povezanost
občutenja sreče z dimenzijo samorazkrivanja v intimnih partnerskih odnosih, Shahid in
Kazmi (2016, 47) pa ugotavljata, da je čustvena regulacija pozitivno povezana z
zadovoljstvom v zakonu. Glede na raziskave narejene na zakoncih se kaže mehanizem
čustvene regulacije kot prominenten za zadovoljstvo v zakonski zvezi. Intimni odnos
potrebuje komunikacijske sposobnosti, kot je dajanje pozornosti na perspektivo druge
osebe, sposobnost empatičnega vživljanja partnerjeve doživete izkušnje kakor tudi
odgovor na njegove potrebe, česar pri osebah z aleksitimijo primanjkuje.
Firestone (1999) navaja sledeče karakteristike zdravega intimnega odnosa:
a) iskrenost in integriteta,
b) spoštovanje drugega, svoboda,
c) empatija in razumevanje drugega,
d) odsotnost manipulacije, kontrole in ustrahovanja,
e) zvestoba, fizična privlačnost (Kompan Erzar 2003, 199–203).

17

V intimnem odnosu s partnerjem se vzpostavijo enaki mehanizmi navezanosti, kot jih je posameznik
razvil pri letu in pol starosti. Kot razlagata Erdman in Caffery (2003), se tipi navezanosti prenašajo iz
generacijo v generacijo. Tako npr. ne-varno navezani starši vzgojijo ne-varno navezane otroke, ki bodo
postali ne-varno navezani odrasli (Kompan Erzar 2003, 63).
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Največje nezadovoljstvo obstaja tam, kjer nebesedna raven in besede močno odstopajo
druga od druge, kar pomeni, da partnerja nista v stiku s seboj. Zadovoljstvo v odnosu
pomeni zmožnost biti ranljiv, se povezati v temeljnih čutenjih ter se veseliti, podpirati in
drugačnost partnerja doživljati kot obogatitev v odnosu. Prav tako je pomembno biti
tudi empatičen; sprejeti in razumeti drugega takšnega, kot je, ter »držati« odprt dialog o
podobnostih pa tudi različnostih dojemanja sveta in čustvovanja. Takšno sposobnost
sočutja razvijejo posamezniki kot otroci, preko sposobnosti staršev uglasiti, razumeti
njegova čutenja in slišati njegove potrebe. Če bo odnos temeljil na nerazumevanju, bo
tudi sam nezmožen razumeti potrebe, čutenja in želje sebe in drugih (Kompan Erzar
2003, 199–203).
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4. RAZISKOVALNI PROBLEM IN HIPOTEZE

Vzgoja staršev naj bi odločilno vplivala na otrokov celosten razvoj, saj je s prihodom na
svet otrok postavljen v določeno družinsko klimo, vzdušje in sklop odnosov, znotraj
katerih se v njeni tesni povezanosti in odvisnosti razvija (Kompan Erzar 2003, 33).
Vzgoja je tudi tista, ki ob prepletu različnih aspektov (družbenega, individualnega, in
odnosnega aspekta) gradi na posameznikovi aktivnosti in kjer je njen cilj strmenje k
emancipaciji, avtonomiji in k razvitju posameznikove sposobnosti upravljanja s samim
seboj (Peček Čuk in Lesar 2009, 23–25). Avtorji (Eisenberg idr. 1998, 34; Luban–
Plozza idr. 1993, 30; Sunderland 2009, 54) znotraj svojih raziskav in snovanja teorij
omenjajo emocionalni odziv staršev (na potrebe, čutenja, regulacijo, pogovor o čustvih
ipd.) kot temeljni gradnik, ne samo otrokovih razvijajočih možganov, ampak
nadaljnjega emocionalnega, kognitivnega in socialnega razvoja in delovanja. V literaturi
lahko tako zasledimo izraze pozitivno starševstvo, empatično starševstvo, rahločutno
starševstvo, razsvetljeno starševstvo (Erzar in Poljanec 2009, 38; Fontana 1995, 6; Gray
2010, 18; Simonič 2015, 112) kot sorodne izraze, ki imajo mnogo skupnih tez z
emocionalnim starševstvom. Raziskano je, da primarne interakcije, odnosi in
navezanost med starši in otrokom vplivajo na otrokov razvoj in nadaljnje iskanje
podobnih odnosov z drugimi, izhajajoč iz slednjega pa izhaja naš osrednji del raziskave,
kjer bo preučeno, če obstaja oziroma, če lahko govorimo o povezavi med določenim
načinom vzgoje starševstva in določeno osebnostno značilnostjo, to je čustveno
hladnostjo v odraslosti.
V našem delu bomo tako preučili, ali je emocionalno starševstvo s strani staršev v
otroštvu iz vidika odrasle osebe povezano z njihovo morebitno čustveno hladnostjo. K
omenjenemu smo dodali še dimenzijo zadovoljstva s partnerskim odnosom. Raziskano
bo, ali je čustvena hladnost kot nezmožnost čutenja, prepoznavanja in izražanja čustev,
povezana s stopnjo (ne)zadovoljstva s partnerskim odnosom, namreč prav osnovni
vzorec v otroštvu bi naj bil ta, na podlagi katerega se bo posameznik odzival v tesnih
povezavah s pomembnimi drugimi, in ki bo bistveno določal poznejši partnerski odnos
(Gostečnik 1999, 17). Prav tako naj bi največje nezadovoljstvo med partnerjema
obstajalo prav tam, kjer nebesedna raven in besede močno odstopajo druga od druge in
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kjer partnerja nista v stiku s seboj (Kompan Erzar 2003, 199–203). Na koncu bomo
preverili še, ali se pojavljajo razlike v stopnji aleksitimije oz. čustvene hladnosti glede
na spol.
V našem delu smo si tako za opredelitev problema zastavili osnovno tezo; ali in (če)
kako sta emocionalno starševstvo s strani staršev v otroštvu in čustvena hladnost
(aleksitimija) v odraslosti med seboj povezani. Preučili bomo tudi povezavo med
čustveno hladnostjo in zadovoljstvom v partnerskem odnosu.
V našem delu smo si zastavili tri hipoteze:
-

Hipoteza 1: Nižja kot je stopnja emocionalnega starševstva mame in očeta, višja
je stopnja čustvene hladnosti pri odrasli osebi.

-

Hipoteza 2: Stopnja aleksitimije (čustvene hladnosti pri odrasli osebi) je obratno
sorazmerna z zadovoljstvom v partnerskem odnosu.

-

Hipoteza 3: Moški in ženske se statistično pomembno razlikujejo v stopnji
aleksitimije (čustvene hladnosti).
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5. METODA

5.1 Udeleženci
Vzorec naše raziskave vsebuje naključne udeležence odraščajoče v dvostarševski
družini, kjer je bila pogoj starost 20 let ali več. Vzorec naše raziskave je tako zavzemal
289 udeležencev, od tega 218 (75,4 %) žensk in 71 (24,6 %) moških. Starost udeleženih
je obsegala od 20 do 55 let. Povprečna starost udeležencev je bila 26,26 let (SD=
5,398/40), mediana je 25 let (polovica udeležencev je mlajših od 25 let) in modus 25 let
(večina udeležencev je starih 25 let). Ženske so bile v povprečju stare 26,04, moški pa
26,94 let. Večina sodelujočih je bila v izvenzakonski zvezi; 260 udeležencev (90 %),
preostalih 29 udeležencev (10 %) pa je za svoj trenutni stan označilo postavko
poročen/a.

5.2 Pripomočki
Uporabili smo sledeče vprašalnike:
Vprašalnik Emocionalnega starševstva, avtorice Katarine Žugman (2012) ima tri
oblike: Emocionalno starševstvo za mamo in očeta posebej, ki ga izpolnjujejo otroci,
Emocionalno starševstvo, ki ga izpolnjujejo starši sami in Emocionalno starševstvo, ki
ga izpolnjujejo odrasli za svojo mamo in očeta posebej. Vsaka izmed teh oblik vsebuje
25 trditev, pri vsaki pa je možnost odgovorov od 1 = nikakor ne drži do 5 = zelo drži.
Vsaka oblika prav tako vsebuje tri poddimenzije; podpora in pogovor o čustvih,
čustvena izraznost in odzivi na otrokova čustva ter varnost čustvenega samorazkrivanja.
Za raziskovalno delo smo uporabili obliko vprašalnika, kjer odrasli izpolnjujejo za očeta
in mamo za odnos, ki so ga imeli z njima v otroštvu.
V našem primeru za Emocionalno materinstvo znaša Cronbach alfa 0,950, kar pomeni,
da je del vprašalnika, nanašajoč se na 25 spremenljivk o emocionalnem materinstvu s
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perspektive odrasle osebe, zelo visoko zanesljiv. V nadaljevanju navajamo rezultate
poddimenzij, ki so jih dosegle na testu za zanesljivost:
Pogovor in podpora o čustvih – mama: Cronbach alfa 0,927
Čustvena izraznost in odzivi na otrokova čustva – mama: 0,933
Varnost čustvenega samorazkrivanja – mama: Cronbach alfa 0,743
Cronbach alfa za Emocionalno očetovstvo, iz vidika odrasle osebe (prav tako vsebujoč
25 spremenljivk), znaša 0,951, kar priča o visoki zanesljivosti tega dela vprašalnika.
Poddimenzije pa dosegajo:
Pogovor in podpora o čustvih – oče: Cronbach alfa 0,930
Čustvena izraznost in odzivi na otrokova čustva – oče: 0,935
Varnost čustvenega samorazkrivanja – oče: Cronbach alfa 0,761
Torontska lestvica aleksitimije – Toronto Alexithymia Scale (TAS–20) je
najpogosteje uporabljen instrument za merjenje aleksitimije, težavnosti glede
identificiranja in opisovanja čustev, opredelimo pa jo lahko kot čustveno hladnost.
Avtorji so Michael R. Bagby, James D. A. Parker in Graeme J. Taylor (1994).
Vprašalnik vsebuje 20 trditev, za vsako posebej udeleženci označijo ustrezno število (1
= sploh se ne strinjam, 5 = močno se strinjam). TAS–20 ima tri poddimenzije: težave s
prepoznavanjem občutkov, težave z opisovanjem občutkov in navzven orientirano
razmišljanje. Vprašalnik TAS–20 ima dobro notranjo konsistenco (Cronbach alpha je
0,81) in test-retest zanesljivosti (v časovnem intervalu 3 tednov) 0,77 (p<0,01).
Raziskave poročajo o ustrezni ravni konvergenčne in sočasne veljavnosti (Bagby idr.
1994, 27). Ugotovljeno je bilo, da je tri faktorska struktura teoretično skladna s
konstruktom aleksitimije. Prav tako je bilo ugotovljeno, da je bilo slednje stabilno in
ponovljivo med klinično in neklinično populacijo (30).
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Cronbach alfa za vprašalnik aleksitimije znaša 0,873, kar kaže na visoko zanesljivost
vprašalnika. Poddimenzije slednjega vprašalnika dosegajo naslednje koeficiente
zanesljivosti:
Težave s prepoznavanjem občutkov: Cronbach alfa 0,884
Težave z opisovanjem občutkov: Cronbach alfa 0,768
Navzven orientirano razmišljanje: Cronbach alfa 0,697
Lestvica ocene odnosa – Relationship Assessment Scale (RAS) za merjenje
posameznikovega zadovoljstva v partnerskem odnosu. Avtorica tega vprašalnika je
Susan S. Hendrick (1988). Vprašalnik RAS z dobro notranjo konsistenco 0,86
(Hendrick 1988, 96) je relativno visoko povezan z vprašalnikoma Dyadic Adjustment
Scale in Kansas Marital Satisfaction Scale. Kljub temu, da je vprašalnik Dyadic
Adjustment Scale v splošni rabi morda res pogosteje uporabljen, pa je RAS zaradi svoje
krajše oblike primernejši in lažji za uporabo (Hendrick idr. 1998, 141). Prav tako se
poroča o visokem koeficientu test-retest zanesljivosti (v časovnem intervalu 6 – 7
tednov), le-ta znaša 0,85 (139). Lestvica ocene odnosa kaže tudi na dosledne merilne
lastnosti na različnih vzorcih; etničnih in starostnih (137).
Vprašalnik vsebuje 7 trditev, kjer udeleženci obkrožijo zase najprimernejši odgovor (A
= slabo, E = zelo dobro).
Vprašalnik RAS s koeficientom zanesljivosti, ki v našem primeru znaša 0,897, nakazuje
na visoko zanesljivost vprašalnika.

5.3 Postopek
Začetek izvedbe empiričnega dela je postavljen v orodje za spletne ankete 1ka, kjer smo
združili in oblikovali spletni vprašalnik. Povabilo k sodelovanju s povezavo do
vprašalnika je bilo objavljeno na spletnem omrežju Facebook, nekaj povabil pa smo
poslali tudi na osebne naslove preko elektronske pošte in prosili, da posredujejo naprej
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(metoda snežene kepe). K izpolnjevanju so bili vabljeni vsi, ki so bili stari 20 let ali več
in ki so odraščali v dvostarševski družini. K izpolnjevanju smo želeli pridobiti predvsem
pare, kjer bi oba partnerja izpolnila anketni vprašalnik. Našim udeležencem je bila
zagotovljena anonimnost, kar pomeni, da so se izpolnjevanja lotili z vedenjem, da bodo
izbrani podatki uporabljeni izključno za raziskovalne namene. Pridobljene podatke smo
nato obdelali v SPSS–u, v programu za statistično obdelavo podatkov, tabele in slike, pa
smo urejali v programu Excel.
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6. REZULTATI

V spodnji tabeli prikazujemo število udeležencev, standardno deviacijo, povprečno
vrednost in najmanjše ter največje število točk, ki so jih udeleženci dosegli pri
posameznih dimenzijah in poddimenzijah.
Tabela 1: Standardna deviacija, najmanjše in največje število doseženih točk ter
povprečne vrednosti pri posameznih dimenzijah in poddimenzijah vprašalnika
emocionalno materinstvo, emocionalno očetovstvo, aleksitimija in zadovoljstvo s
partnerskim odnosom.

N

SD

Min.

Max.

M

Emocionalno materinstvo
EM – pogovor o čustvih
EM – čustvena izraznost in odzivnost
EM – varnost čustvenega
samorazkrivanja

232
235
238

19,38
5,98
11,27

34
6
13

125
30
65

89,60
21,02
48,22

235

4,67

6

30

19,91

Emocionalno očetovstvo
EO – pogovor o čustvih
EO – čustvena izraznost in odzivnost
EO – varnost čustvenega
samorazkrivanja

196
200
202

20,36
6,02
11,92

25
6
13

120
30
64

76,77
15,86
42,50

202

4,75

6

30

18,09

Aleksitimija
A – težave s prepoznavanjem
občutkov
A – težave z opisovanjem občutkov
A – navzven orientirano razmišljanje

192

12,28

21

79

44,44

192
194
194

6,30
4,26
4,83

7
5
8

32
25
38

15,28
11,63
17,47

RAS

191

4,9

9

35

29,75

Opombe. EM – emocionalno materinstvo, EO – emocionalno očetovstvo, A – aleksitimija, RAS – lestvica
ocene odnosa (ang. Relationship Assessment Scale), N – število udeležencev, SD – standardna deviacija,
Min. – najnižja vrednost, Max. – najvišja vrednost, M – povprečna vrednost.
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Slika 1: Povprečne vrednosti posameznih dimenzij – emocionalnega materinstva,
emocionalnega očetovstva, aleksitimije in zadovoljstva v partnerstvu pri moških in
ženskah.

100
90
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60
50
40
30
20
10
0
EM
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Aleksitimija
moški

Zadovoljstvo s
partnerstvom

ženske

Opombe. EM – Emocionalno materinstvo, EO – Emocionalno očetovstvo.

6.1 Povezava med stopnjo emocionalnega starševstva in stopnjo čustvene hladnosti
– aleksitimije
Za našo prvo hipotezo, kjer nas zanima povezanost med stopnjo emocionalnega
starševstva, ki so jo odrasli udeleženci ocenjevali za svojega očeta in mater, ter
občutenjem čustvene hladnosti, smo uporabili Spearmanov korelacijski koeficient. S
Shapiro-Wilkovim testom smo namreč ugotovili, da spremenljivka aleksitimije (p =
0,000) statistično pomembno odstopa od normalne distribucije, kar pomeni, da pogoji
za uporabo Pearsonovega korelacijskega koeficienta niso bili izpolnjeni.

75

Tabela 2: Stopnja povezanosti med emocionalnim starševstvom matere in očeta z
aleksitimijo.
Emocionalno

Emocionalno

TAS-20

materinstvo

očetovstvo

Aleksitimija

-0,257**

-0,322**

Opombe: ** statistična pomembnost na nivoju 0,01 (oz. na nivoju 1 % tveganja)

Rezultati z uporabo Spearmanovega rho prikazujejo, da sta tako emocionalno
materinstvo kot očetovstvo negativno povezana z aleksitimijo. Emocionalno
materinstvo (ocenjeno s strani odrasle osebe za svojo mater) je negativno povezano z
aleksitimijo (ρ = –0,257) (nizka povezanost med spremenljivkama). Korelacija je
statistično pomembna na nivoju 0,01. O enaki statistični pomembnosti lahko govorimo
tudi pri korelaciji emocionalnega očetovstva (ocenjevano s strani odrasle osebe za
svojega očeta v otroštvu), ki nakazuje na nekoliko višjo, negativno in zmerno oziroma
srednjo povezanost z aleksitimijo (ρ = –0,322).
V nadaljevanju si bomo pogledali povezavo med poddimenzijami emocionalnega
materinstva in očetovstva (podpora in pogovor o čustvih, čustvena izraznost in odzivi na
otrokova čustva ter varnost čustvenega samorazkrivanja) v povezavi s poddimenzijami
aleksitimije (težave s prepoznavanjem občutkov, težave z opisovanjem občutkov in
navzven orientirano razmišljanje).
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Tabela 3: Stopnja povezanosti med poddimenzijami vprašalnika Emocionalno
materinstvo, Emocionalno očetovstvo in poddimenzijami vprašalnika Aleksitimija.

Emocionalno starševstvo

A–
težave s
prepoznavanjem
občutkov

A–
težave z
opisovanjem
občutkov

A–
navzven
orientirano
mišljenje

EM – pogovor o čustvih

-0,054

-,209**

-,253**

EM – čustvena izraznost in odzivnost

-0,071

-,207**

-,227**

EM – varnost čustvenega samorazkrivanja

-,213**

-,347**

-,307**

EO – pogovor o čustvih

-,205**

-,194**

-0,089

EO – čustvena izraznost in odzivnost

-,255**

- ,227**

-0,129

EO – varnost čustvenega samorazkrivanja

-,334**

-,386**

-,229**

Opombe: ** statistična pomembnost na nivoju 0,01 (oz. na nivoju 1 % tveganja), EM – emocionalno
materinstvo, EO – emocionalno očetovstvo, A – aleksitimija.

Med vsemi spremenljivkami se je pokazala negativna povezanost. Najvišja negativna
zmerna povezanost se je pri poddimenzijah emocionalnega materinstva pokazala med
varnostjo čustvenega samorazkrivanja in težavami z opisovanjem občutkov (ρ = –0,347,
korelacija je statistično pomembna na nivoju 0,01) ter med varnostjo čustvenega
samorazkrivanja in navzven orientiranim razmišljanjem (ρ = –0,307), statistično
pomemben na nivoju 1 % tveganja. Nekoliko manjše, pa vendar še vedno statistično
pomembne negativne povezave (na nivoju 0,01) najdemo pri materah med pogovorom o
čustvih in navzven orientiranim razmišljanjem (ρ = –0,253), med čustveno
izraznostjo/odzivnostjo

matere

na

otrokova

čustva

in

navzven

orientiranim

razmišljanjem (ρ = –0,227) ter varnostjo čustvenega samorazkrivanja in težavami s
prepoznavanjem občutkov (ρ = –0,213). Povezanost čustvene izraznosti/odzivnosti
matere s težavami opisovanja občutkov nakazuje tudi Spearmanov korelacijski
koeficient –0,207, ter podpora/pogovor o čustvih s težavami z opisovanjem občutkov (ρ
= –0,209), obe povezavi sta statistično pomembni na nivoju 0,01.
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Vzporedno z emocionalnim materinstvom lahko navedemo srednjo negativno
povezanost med varnostjo čustvenega samorazkrivanja pri emocionalnem očetovstvu in
težavami z opisovanjem čustev (ρ = –0,386, prav tako pomembna na nivoju 1 %
tveganja). Varnost čustvenega samorazkrivanja pri emocionalnem očetovstvu, kjer je
Spearmanov korelacijski koeficient (–0,334) negativno, srednje povezan s težavami s
prepoznavanjem občutkov na nivoju 0,01 statistične pomembnosti in negativno povezan
z navzven orientiranim razmišljanjem (ρ = –0,229). Nižje, pa vendar statistično
pomembne

negativne

povezave

(na

nivoju

0,01),

najdemo

med

čustveno

izraznostjo/odzivnostjo očeta in težavo s prepoznavanjem občutkov (Spearmanov ρ = –
0,255), čustveno odzivnostjo/izraznostjo očeta in težavami z opisovanjem občutkov (ρ =
–0,227). Tudi pogovor o čustvih pri očetu nakazuje na negativno povezanost s
kasnejšimi težavami z opisovanjem občutkov (ρ = –0,194) in težavami s
prepoznavanjem občutkov (ρ = –0,205), oba statistično pomembna na nivoju 0,01.
Slednji rezultati potrjujejo našo hipotezo, da nižja kot je stopnja emocionalnega
starševstva mame in očeta, višja je stopnja čustvene hladnosti pri odrasli osebi, saj
dimenzije, kot poddimenzije nakazujejo na statistično pomembno, negativno
povezanost emocionalnega materinstva in očetovstva v otroštvu s kasnejšo aleksitimijo
v odraslosti.

6.2 Povezanost med čustveno hladnostjo in zadovoljstvom v partnerskem odnosu
Hipoteza 2, kjer smo predpostavljali, da je stopnja aleksitimije (čustvene hladnosti pri
odrasli osebi) obratno sorazmerna z zadovoljstvom v partnerskem odnosu, je bila
raziskana prav tako s pomočjo izračunov Spearmanovih korelacijskih koeficientov.
Spremenljivka aleksitimije namreč (p = 0,000) statistično pomembno odstopa od
normalne distribucije, kar pomeni, da pogoji za uporabo Pearsonovega korelacijskega
koeficienta niso bili izpolnjeni.
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Tabela 4: Stopnja povezanosti med aleksitimijo, njenimi poddimenzijami in
zadovoljstvom v partnerskem odnosu v odraslosti.

RAS

Aleksitimija

A – težave s A – težave z
prepoznavanjem
opisovanjem
občutkov
občutkov

A – navzven
orientirano
mišljenje

-,413**

-,423**

-,213**

-,315**

Opombe: ** statistična pomembnost na nivoju 0,01 (oz. na nivoju 1 % tveganja), RAS – Lestvica ocene
odnosa (ang. Relationship Assessment Scale), A – aleksitimija.

Rezultati prikazujejo na negativno povezavo med omenjenimi spremenljivkami.
Izpostavimo lahko najvišjo povezanost med zadovoljstvom s partnerskim odnosom in
težavami s prepoznavanjem občutkov, kjer Spearmanov korelacijski koeficient znaša –
0,423, kar priča o srednji negativni na nivoju 0,01 pomembni statistični povezanosti.
Prav tako sta zmerno, negativno povezani tudi spremenljivki težave z opisovanjem
občutkov in zadovoljstvo s partnerskim odnosom, kjer znaša Spearmanov korelacijski
koeficient –0,315 na nivoju 0,01 statistične pomembnosti. Zadovoljstvo s partnerstvom
je najnižje, pa vendar še vseeno statistično pomembno povezano (na nivoju 0,01) z
navzven orientiranim razmišljanjem (ρ = –0,213).
Aleksitimija in zadovoljstvo s partnerskim življenjem sta zmerno, negativno povezana,
kar potrjuje Spearmanov korelacijski koeficient –0,413 na nivoju 0,01 statistične
pomembnosti. Vsi rezultati potrjujejo našo drugo zastavljeno hipotezo, da višja stopnja
aleksitimije oz. čustvene hladnosti pomeni nižjo stopnjo zadovoljstva v partnerskem
odnosu.

6.3 Razlika med spoloma v stopnji čustvene hladnosti
V nadaljevanju smo preverjali, ali obstaja statistično pomembna razlika med spoloma v
stopnji aleksitimije. Najprej smo z Kolmogorovim-Smirnov testom preverili, ali gre za
statistično pomembno odstopanje distribucije podatkov od normalne.
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Tabela 5: Kolmogorov-Smirnov test za ugotavljanje odstopanja od normalne
distribucije na vprašalniku TAS – 20.

Kolmogorov-Smirnov test

Aleksitimija – skupaj

KSp
moški

ženske

0,200

0,001

Opombe: KSp – statistična pomembnost Kolmogorov-Smirnovega testa.

Skupna dimenzija vprašalnika aleksitimija pri moških s KSp 0,200 ne odstopa
statistično pomembno od normalne distribucije, medtem ko aleksitimija pri ženskah s
KSp 0,001 statistično pomembno odstopa od normalne distribucije.
Tabela 6: Kolmogorov-Smirnov test za ugotavljanje odstopanja od normalne
distribucije na poddimenzijah vprašalnika TAS – 20.

Kolmogorov-Smirnov test

KSp

Aleksitimija

Moški

Ženske

težave s prepoznavanjem občutkov

0,005

0,001

težave z opisovanjem občutkov

0,200

0,001

navzven orientirano razmišljanje

0,200

0,000

Opombe. KSp – statistična pomembnost Kolmogorov-Smirnovega testa.

Na osnovi pridobljenih rezultatov ugotavljamo, da gre tako pri moških kot pri ženskah
pri poddimenziji težave s prepoznavanjem občutkov za statistično pomembno
odstopanje od normalne distribucije (KSp sta 0,005 in 0,001, p<0,05), prav tako pri
ženskah in poddimezijah težave z opisovanjem občutkov (KSp je 0,001) in navzven
orientirano razmišljanje (KSp je 0,000). Na podlagi tabele je moč razbrati, da pri
moških in poddimenzijah težave z opisovanjem občutkov, kjer je KSp 0,200 in navzven
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orientirano razmišljanje s KSp 0,200, ne gre za statistično pomembno odstopanje od
normalne distribucije (p>0,05).
Nadalje smo podatke zaradi odstopanja naših distribucij od normalne uporabili MannWhitneyjev U–test za preverjanje statistične pomembnosti razlik med moškimi in
ženskami, kjer smo pridobili naslednje podatke.
Tabela 7: Mann-Whitneyjev U–test za preverjanje statistične pomembnosti razlik med
spoloma.
MannAleksitimija
Whitneyjev test
skupaj

p

0,206

težave s prepoznavanjem
občutkov

0,048

težave z opisovanjem
občutkov

0,061

navzven orientirano
razmišljanje

0,000

Opombe: p – statistično pomembna razlika. Če je manjša ali enaka 0,05 oz. 0,01 pomeni, da je statistično
pomembna razlika na nivoju 5 % tveganja oz. 1 % tveganja.

Rezultati kažejo, da v skupni dimenziji (p = 0,206) ni statistično pomembne razlike med
spoloma. V nadaljevanju smo preverili še poddimenzije vprašalnika in prišli do sledečih
rezultatov; tako pri težavah s prepoznavanjem občutkov (p = 0,048) in navzven
orientiranem razmišljanju (p = 0,000) lahko trdimo, da obstaja pri prvi poddimenziji
statistično pomembna razlika na nivoju 5% tveganja, pri drugi pa na nivoju 1%
tveganja. Ni pa statistično pomembne razlike med spoloma pri dimenziji težave z
opisovanjem občutkov.
Našo tretjo hipotezo, da se moški in ženske statistično pomembno razlikujejo v stopnji
aleksitimije (čustvene hladnosti), lahko le delno potrdimo oziroma sprejmemo, in sicer
da obstaja razlika med spoloma v stopnji težav s prepoznavanjem občutkov in navzven
orientiranem razmišljanju. Na sliki 2, kjer so prikazane povprečne vrednosti
poddimenzij aleksitimije, je razvidno, da je pri moških bolj opazen navzven orientiran
način mišljenja, medtem ko imajo ženske več težav s prepoznavanjem občutkov.
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Slika 2: Povprečne vrednosti med moškimi in ženskami v poddimenzijah aleksitimije.

16,77

navzven orientirano razmišljanje

20,15

11,32
12,8

težave z opisovanjem občutkov

15,7
13,68

težave s prepoznavanjem občutkov

Ženske
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Moški

7. RAZPRAVA

V magistrskem delu smo v povezavi z izbrano tematiko raziskovali povezanost med
dimenzijami emocionalnega starševstva, čustveno hladnostjo in zadovoljstvom v
odnosu, obenem pa razlike v čustveni hladnosti glede na spol. Rezultati so večino naših
hipotez potrdili.

7.1 Stopnja emocionalnega starševstva v povezavi s stopnjo čustvene hladnosti
Naša prva hipoteza: Nižja kot je stopnja emocionalnega starševstva mame in očeta,
višja je stopnja čustvene hladnosti pri odrasli osebi, se je nanašala na preučevanje
povezanosti med emocionalnim starševstvom tako očeta kot matere s povezavo
čustvene hladnosti odrasle osebe. Osredotočili smo se na odrasle osebe, njihov vidik
doživljanja vzgoje očeta in matere ter njihovo morebitno občutenje čustvene hladnosti.
Rezultati so pokazali, da sta tako emocionalno materinstvo kot emocionalno očetovstvo
(ta nekoliko bolj) negativno povezana z aleksitimijo oziroma čustveno hladnostjo v
odraslosti, kar pomeni, da bolj kot oseba ocenjuje svoja starša oziroma njuno
starševstvo v otroštvu kot emocionalno, manj bo oseba kazala stopnjo čustvene
hladnosti v odraslosti. Slednje lahko podkrepimo tudi s sedaj že opravljenimi študijami.
Takšna je študija Aust idr. (2013, 228), ki poroča o statistično pomembni pozitivni
povezavi med izkušnjami zgodnjega emocionalnega zlorabljanja, aleksitimijo v
odraslosti in težavami v izkušanju čustev pri zdravih posameznikih, kakor tudi z že
omenjeno študijo (Torrado idr. 2013, 704), ki povzema, da so izkušnje zanemarjanja iz
zgodnjega otroštva povezane s kasnejšo aleksitimijo.
V nadaljevanju smo podrobneje preučili povezave med posameznimi poddimenzijami
vprašalnika emocionalnega starševstva in aleksitimije. Kot že omenjeno, se je pri vseh
poddimenzijah emocionalnega očetovstva in materinstva pokazala negativna povezanost
s poddimenzijami vprašalnika aleksitimija. Najvišja povezava se je pokazala med
varnostjo čustvenega samorazkrivanja v otroštvu in težavami z opisovanjem občutkov v
odraslosti. Materina in očetova možnost čustvenega samorazkrivanja je bila statistično
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pomembno povezana s kasnejšimi težavami z opisovanjem občutkov. Slednje lahko
obrazložimo in podkrepimo s Suveg idr. (2008, 2), ki omenjajo vpliv čustvene
izraznosti v družini na oblikovanje otrokovih shem o čustvenosti, kar pomeni, da bo v
družinah, kjer prevladuje inhibicija izražanja čutenj, otrok ponotranjil vedenje o
skrbnem nadzorovanju čustev in neizražanju oziroma težavnem izražanju le-teh. Kot
prikazujejo rezultati študije Ihme idr. (2014, 8) pa imajo aleksitimični posamezniki
težave tudi s prepoznavanjem čustvenih stanj oziroma izrazov na obrazih drugih ljudi,
uporabljajo pa tudi informacije, ki so povezane s telesnimi stanji prej kot emocionalna
stanja za razumevanje obraznih izrazov sočloveka (1), kar lahko povežemo tudi z
našimi ugotovitvami, ki kažejo na povezavo med navzven orientiranim razmišljanjem in
varnostjo čustvenega samorazkrivanja v otroštvu. Tako pri očetih kot pri materah je
omenjena varnost, ki jo starša nudita otroku, od vseh poddimenzij emocionalnega
starševstva, z navzven orientiranim razmišljanjem najbolj povezana. Varnost
čustvenega samorazkrivanja je negativno povezana tudi s prepoznavanjem občutkov, pri
čemer nekoliko višjo povezavo najdemo pri emocionalnem očetovstvu, kar pomeni, da
bolj kot so očetje sposobni nuditi otroku varen prostor za samorazkrivanje, manj bo
imel kasneje v življenju težav s prepoznavanjem svojih občutkov. Le-ta pa je negativno
povezana tudi z očetovo čustveno izraznostjo in odzivnostjo. Slednje bi lahko povezali z
Gostečnikom (2003, 10–11), ki obrazloži pomembnost čustveno prisotnega očeta kot
neizbežnega pri vzgoji otroka. Brez čustvenega očeta se bo otrok počutil brez varnosti,
brez zdrave samozavesti, obenem pa ga bo prevzemal še zmeden (nevedoč) občutek,
kako in kaj bi, kar mu bo onemogočalo pot do (lastne) avtonomije, samostojnosti. Tako
rezultati poročajo tudi, da bolj kot bosta starša čustveno izrazna in odzivna, manj bo
imel otrok težav z opisovanjem občutkov. Materina čustvena izraznost in odzivnost
kaže tudi na povezavo s kasnejšim navzven orientiranim razmišljanjem. Te povezave
nismo dobili za očete.
Sunderland (2009, 231) pravi: »Ko bo starejši, bi moral biti, če se boste odzivali na
njegove čustvene potrebe, sposoben najti besede za močna občutja.« Kar velja tudi za
pogovor, ki ga starši namenijo svojemu otroku. Tako naše povezave kažejo, da je pri
materah pogovor o čustvih močneje negativno povezan z navzven orientiranim
razmišljanjem in težavami z opisovanjem občutkov kot pri pogovorih o čustvih z
očetom, ki kažejo močnejše povezave s kasnejšimi težavami prepoznavanja in

84

opisovanja čustev. To je omenjeno tudi pri Eisenberg idr. (1998, 34), da naj bi bil
pogovor o čustvih povezan z otrokovim razumevanjem čustev. Zgoraj napisano
najdemo tudi pri večini avtorjev (Gray 2010, 12; Lavrič in Novak 2011, 1; Sunderland
2009, 172; Suveg idr. 2008, 2), ki pišejo, da so starši tisti, ki lahko otroku s pogovorom
pomagajo obvladovati, ubesediti močna občutja, upravljati s čustvenimi izkušnjami in
nenazadnje razumeti čustva. Otrok bo s tem deležen in posledično zmožen uporabljanja
čustvenega jezika, ki bo spodbujal njegovo in posledično sočlovekovo čustveno
razumevanje (Suveg idr. 2008, 2).
Pomembnost naše prve hipoteze lahko podkrepimo tudi z razvojem emocionalnih
kompetenc, ki nastanejo zaradi uspešnega emocionalnega razvoja. Sem po Saarniju
(2000) prištevamo: vse od zavedanja lastnega emocionalnega stanja na kompleksnejših
ravneh zaznavanja emocij; empatijo; razločevanje med posameznikovim izražanjem
emocij in njegovim notranjim emocionalnim stanjem; upravljanje z lastnimi emocijami
v stresnih trenutkih; do zavedanja narave odnosa glede na to, ali je odnos emocionalno
pristen ali definiran z ravnjo recipročnosti itd. (Mrčela in Vrčko 2007, 464). Prav tako
lahko pomembnost potrditve naše hipoteze okrepimo še s Sunderland (2009, 22), ki
poudarja vpliv emocionalnega starševstva na razvoj različnih delov čelnega režnja ter s
tem nastanek povezav med zgornjimi in spodnjimi predeli možganov, ki bodo
odgovorne za to, da bo otrok začel razmišljati o svojih občutjih in jih izražati na
pravilen način (29).
Tako si lahko rezultate obrazložimo tudi z nevrološkimi raziskavami in študijami, ki
(Goleman 2006, 26–27; Lamovec 1991, 219–220) pričajo o vplivu starševske vzgoje na
razvoj možganov in njihovem kasnejšem delovanju in posameznikovem odzivanju.

7.2 Stopnja čustvene hladnosti v povezavi z zadovoljstvom v partnerskem odnosu
Naša druga hipoteza se je nanašala na povezavo med stopnjo čustvene hladnosti in
zadovoljstvom v partnerskem odnosu. Predvidevali smo, da višja kot bo stopnja
aleksitimije oziroma izražene čustvene hladnosti, nižja bo stopnja občutenega
zadovoljstva v intimnem, romantičnem odnosu. Izhajali smo iz že omenjenega dejstva,

85

ki ga izpostavlja Gostečnik (1999, 17), in sicer da je prvi odnos s staršema prvo
izkustvo, ki določa razvoj otrokove osebnosti in nastanek osnovnega vzorca, znotraj
katerega se bo posameznik odzival pri kasnejših tesnih povezavah z drugimi. O
napisanem pričajo rezultati izvedene študije Scale and Challenging Interactive Play, ki
so jo naredili z mamami in očeti pri 24 mesecih (longitudinalna študija 22 let
trajajočega Bielefeldovega projekta) (Grossmann in Grossmann 1991). Materin rezultat
se je povezoval z nižjo stopnjo preokupacije v partnerskih reprezentacijah, očetov
rezultat pa se je povezoval s štirimi variablami; občutkom varnosti v odnosu, s
partnerskimi predstavami v odraslosti, stopnjo nepreokupiranosti v njihovem
partnerskem odnosu in predstavo navezanosti. Ugotovitve nakazujejo na to, da imata
zgodnja starševska senzitivnost in podpora pri izzivih raziskovanja pomemben vpliv na
kasnejše odnose (Kompan Erzar in Poljanec 2009, 112).
Če napisano povežemo še z našo prvo potrjeno hipotezo, je tako naša domneva
potrjena; bolj kot bo starševstvo neemocionalno, višja bo stopnja čustvene hladnosti pri
posameznikih. Čustvena hladnost bo še posebej močno odsevala znotraj odnosov. Tako
so v raziskavah Hočevar (2010, 127) in Shahid in Kazmi (2016, 47) prišli do
ugotovitev, da je občutenje sreče in zadovoljstva v zakonu povezana z dimenzijo
samorazkrivanja, čustveno regulacijo, dojemanjem, sklepanjem in obravnavo čustev, ter
sposobnostjo empatičnega vživljanja v partnerjeve doživete izkušnje. Vzporednico s
tem najdemo tudi pri Kompan Erzar (2003, 199–203), ki piše, da največje
nezadovoljstvo med partnerjema obstaja tam, kjer partnerja nista v stiku s seboj, kjer
besedna in nebesedna raven močno odstopata druga od druge, kjer partnerja nista
zmožna biti ranljiva v temeljnih čutenjih, kjer nista zmožna čustvovanja ter uglasitve na
svoja in partnerjeva čustva.
Tako smo si zastavili hipotezo, ki raziskuje obratno sorazmerno povezavo med stopnjo
aleksitimije (čustvene hladnosti pri odrasli osebi) in zadovoljstvom v partnerskem
odnosu. Naši rezultati potrjujejo omenjene raziskave in študije; namreč pokazalo se je,
da je stopnja aleksitimije srednje in negativno statistično pomembno povezana s stopnjo
zadovoljstva v partnerskem odnosu. Najvišjo negativno povezavo smo z zadovoljstvom
v partnerstvu dobili s težavami s prepoznavanjem občutkov, kar pomeni, da več težav
kot ima oseba s prepoznavanjem občutkov, nižje bo zadovoljstvo v partnerstvu. Našo
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hipotezo lahko podkrepimo tudi s Holder idr. (2015, 123), ki razlaga, da imajo
posamezniki z višjo stopnjo aleksitimije zmanjšano sposobnost za komuniciranje in
označevanje svojih subjektivnih občutkov, kar se pri njih kaže kot zmanjšan leksikon za
besede, ki bi opisovale čustva. Prav tako avtor dodaja, da pomembne komponente
intimnega odnosa, kot so naklonjenost, medosebna bližina, spolno zadovoljstvo in
potreba po intimnosti primanjkujejo pri teh, ki imajo aleksitimijo (123).

7.3 Moški in ženske se statistično pomembno razlikujejo v stopnji aleksitimije
Naša zadnja hipoteza se je naslonila na idejo o že narejenih študijah o različni vzgoji
glede spola ter posledični morebitni čustveni hladnosti. Tako so Levant idr. (2009, 197)
v svoji študiji, kjer so preučevali razliko med spoloma, pokazali, da so moški dosegli
višje povprečne točke pri aleksitimiji kot ženske, tako med klinično kot neklinično
populacijo oziroma vzorcem.
Ta hipoteza je bila osnovana na podlagi ideologij o različni vzgoji med dečki in
deklicami. Na tem mestu lahko omenimo Levanta (1992), ki je svoje trditve postavil na
temeljih tradicionalne moške ideologije. Skozi svoje klinične raziskave je namreč
opazil, da so moški težje opisovali, izražali ali našli besede za svoja čustvena stanja.
Njegova teorija je izhajala iz dejstva, da so jih kot otroke odvračali od izražanja,
govorjenja o čustvih. Osebe so kazale najvišji primanjkljaj v prepoznavanju in izražanju
čustev, kot so občutek ranljivosti (žalost ali strah) in izražanje pripadnosti (navezanost
ali skrb). Omenjena perspektiva namreč predpostavlja, da je na družbeni ravni vzgoja
dečkov različna od deklic; moški naj bi prevzeli norme tradicionalne moškosti (Levant
idr. 2009, 191). Fischer in Good (1997, 160) sta pri svojih rezultatih, kjer sta preučevala
tradicionalno socializacijo moške vloge, prav tako ugotovila, da so moški kazali na
višjo stopnjo aleksitimije.
Naša ideja o hipotezi o statistični razliki med moškimi in ženskami v stopnji
aleksitimije je nastala na podlagi napisanega, kljub temu, da lahko zaradi razvoja
starševstva in vzgoje vedno manj govorimo o velikih razlikah v vzgoji med dečki in
deklicami, o »zasidrani« socializaciji moške in ženske vloge ter posledično o razlikah
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med spoloma, kadar je govora o izražanju, samorazkrivanju in pogovoru o čustvih. Naši
rezultati o morebitni statistično pomembni razliki med moškimi in ženskami v stopnji
čustvene hladnosti na skupni dimenziji aleksitimije ne pričajo o statistično pomembnih
razlikah v populaciji med skupinama. Kljub temu smo v nadaljevanju preverili tudi
poddimenzije vprašalnika in smo pri dveh poddimenzijah (težave s prepoznavanjem
občutkov in navzven orientiranim razmišljanjem) prišli do statistično pomembne razlike
med spoloma. Našo hipotezo smo tako le delno potrdili oziroma sprejeli. Rezultati tako
kažejo, da obstajajo razlike med spoloma v prepoznavanju občutkov, pri čemer imajo na
našem vzorcu več težav ženske. Prav tako rezultati kažejo, da se za razliko od žensk,
moški bolj poslužujejo navzven orientiranega razmišljanja (način mišljenja osredotočen
bolj na zunanje, npr. vsakdanje stvari, kot notranje dejavnike – čustva). Slednje bi lahko
povezali z zgornjimi avtorji, ki poročajo o psihologiji moškosti in drugačni vzgoji
dečkov, ki se za razliko od vzgoje deklic, ne osredotoča toliko na emocionalni vidik. To
lahko razberemo tudi iz rezultatov, ki nakazujejo, da moški v primerjavi z ženskami,
poročajo o manj emocionalnem očetovstvu in materinstvu.

7.4 Kritičen razmislek in aplikacije raziskave za prihodnje raziskovanje
Naša raziskava je bila kljub doprinosom z našimi rezultati na določenih mestih nekoliko
omejena, kar ponuja možnost za nadaljnjo razvijanje idej in posledično raziskav na
omenjenem področju. Kljub relativno velikemu vzorcu je raziskovanje zaključilo manj
udeležencev kot pričakovano, kar se je opazilo predvsem pri razliki med spoloma. Tako
smo našo hipotezo težje potrdili zaradi premajhnega števila udeleženih parov. Prav tako
je večina udeležencev živela v izvenzakonski skupnosti, zato bi bilo na tem mestu
zanimivo preučiti predvsem pare v zakonski zvezi. Tematika, ki je bila preučena in
raziskana, je bila precej zožena, kar se je pokazalo pri izbiri možnih vprašalnikov. Tako
smo lahko za raziskavo emocionalnega starševstva izbrali vprašalnik Katarine Žugman
o Emocionalnem starševstvu, saj je meril našo izbrano dimenzijo. Vprašalnik se je
izkazal za dobro zanesljivega, medtem ko bi bilo nekoliko več možnosti zaželenih pri
izbiri preučevanja aleksitimije oziroma čustvene hladnosti. Aleksitimija, kot morda še
premalo poznan termin znotraj vprašalnika TAS–20, preučuje stopnjo visoke,
neopredeljene in negativne aleksitimije. Na tem mestu bi lahko bilo ponujenih več
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možnih vprašalnikov, ki bi ocenjevali stopnjo nižje ravni aleksitimije na ravni splošne
populacije. Namreč že kadar je govora o nizki ali negativni stopnji aleksitimije, ta
nakazuje na težave pri izražanju, prepoznavanju in opisovanju občutkov, česar ne
smemo prezreti. Omenjena vprašalnika sta tudi precej dolga, zato bi na tem mestu lahko
izpostavili, da je bila z dolžino našega vprašalnika otežena koncentracija udeležencev,
kar se izraža v številu celotno izpolnjenih vprašalnikov. Na vzgojo in razvoj otroka,
njegove osebnosti in zadovoljstva, vpliva še mnogo drugih dejavnikov, kar je zraven
specifičnosti preučevanih dimenzij »otežilo« pridobitev višjih korelacijskih povezav.
Na omenjenem področju bi bilo dobro raziskati način emocionalnega starševstva
oziroma začetno vzgojo staršev (tako, da bi bila ta preučevana s strani strokovnjakov ali
s strani vidika staršev samih), ki bi jo nadgradili še z longitudinalno študijo, ki bi nato
raziskovala še vidik odraslih otrok o načinu vzgoje staršev in občuteno čustveno
hladnostjo

pri

sebi,

kar

bi

služilo
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kot

primerjalna

raziskava.

SKLEP

Vzgoja otroka ostaja osrednja tema mnogih vzgojnih, razvojnih, sociološko in
psihološko usmerjenih ved, čemur pa se ne gre čuditi, saj kot pravi Sunderland (2009,
11) je »moč vzgoje velika. Prek nje lahko vplivamo na to, ali bo otrok znal živeti
življenje s polnimi pljuči.« Ob tem se hitro zastavi vprašanje o pravilnem načinu vzgoje.
Gostečnik (2003, 7) obrazloži, da bosta starša, ki bosta otroka začutila, vedela, kako biti
(dovolj) dober starš. Emocionalno starševstvo, ki ga najdemo omenjenega pri mnogih
avtorjih (Kompan Erzar 2003, 115; Siegel 1999, 88; Žugman 2012, 31;) je način vzgoje,
kjer starši omogočajo otroku vsestranski razvoj. Tukaj je govora o vzgoji, ki omogoča
vplivanje na dele in sisteme v možganih, ki so odločilni za zadovoljivo življenje
(Sunderland 2009, 15), ki posledično vpliva na emocionalni razvoj, kognitivne
sposobnosti, razvoj empatije, razvoj prepoznavanja in izražanja lastnih in tujih čustev
ipd.
Pričujoče magistrsko delo je tako tematsko izhajalo iz načina emocionalnega starševstva
in čustvene hladnosti (aleksitimije) v odraslosti. Izhajajoč iz omenjenih teorij smo želeli
ugotoviti, ali obstaja povezava med emocionalnim starševstvom in čustveno hladnostjo
v odraslosti. Naša raziskava se je osredotočila na vidik odrasle osebe, njegovega videnja
starševske vzgoje in sedaj (morebitne) čustvene hladnosti. K zadnjemu smo dodali še
zadovoljstvo v partnerskem življenju, kot aspekt, ki narekuje, da je prav nezmožnost
ranljivosti, izražanja in prepoznavanja čustev, nezmožnost empatije in sposobnosti biti v
stiku s svojimi občutji tisto, ki bo zmanjšalo zadovoljstvo v intimnem odnosu (Hočevar
2010, 127; Jurič 2011, 64; Kompan Erzar 2003, 199–203).
Raziskava je pokazala, da obstaja negativna povezava med emocionalnim načinom
starševstva, tako s strani matere kot očeta, in čustveno hladnostjo v odraslosti. Nekoliko
višja povezava se je pokazala med emocionalnim očetovstvom in stopnjo čustvene
hladnosti v odraslosti, pri obeh tako materi kot očetu, pa je bila najvišja povezanost med
nudenjem varnosti čustvenega samorazkrivanja in težavami z opisovanjem občutkov v
odraslosti. Naslednja hipoteza, nanašajoča se na povezavo med čustveno hladnostjo in
zadovoljstvom v partnerskem odnosu, je pokazala, da gre za statistično pomembno
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negativno povezavo med stopnjo zadovoljstva v partnerskem odnosu in stopnjo
aleksitimije. Slednje potrjujejo že narejene teorije in raziskave. Naša zadnja hipoteza se
je nanašala na statistično pomembne razlike med spoloma, slednja je bila v našem
primeru le delno potrjena, saj v skupni dimenziji ni bilo opažene statistično pomembne
razlike med spoloma.
Z magistrskim delom smo želeli prikazati, da je potrebno razumevanje, zakaj se odločiti
za določen način starševanja in vzgajanja. Namreč »vsakdo, kdorkoli že je in karkoli
počne, igra najpomembnejšo vlogo v Zgodovini sveta«, »vendar največkrat tega ne ve.«
(Coelho 2014, 179) Starševstvo je privilegij, je najpomembnejša naloga v življenju, saj
nam daje moč vplivati na razvoj človeka, na nudenje njegovega počutja, občutenja
ljubezni in (ne)zadovoljstva. Starševstvo bi naj namreč samo po sebi nosilo osrednjo
nalogo: ustvarjanje otrokove dobrobiti, zato smo želeli staršem in ostalim ob vsem tem
podati še znanstveno utemeljen razlog, zakaj se odzvati na otroke na določen način ter
jih vzgajati na emocionalen način z ubranim in zdravim načinom vzgoje. Kljub vsemu
se namreč nemalokrat (ob vseh vplivih, interakcijah in (pre)hitrem načinu življenja)
pozablja na bistvo, ki v starševstvu ostaja: vzgojiti otroka v čuteče bitje.
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POVZETEK

Avtorica je v magistrskem delu Vzgoja z emocionalnim načinom starševstva v otroštvu
v povezavi s čustveno hladnostjo in zadovoljstvom v partnerskem odnosu v odraslosti
raziskovala povezanost med emocionalnim načinom starševstva iz vidika odrasle osebe,
čustvene hladnosti (aleksitimije) ter zadovoljstvom v interpersonalnem oziroma
partnerskem odnosu, ki ga oseba občuti v odraslosti, obenem pa razlike med spoloma v
stopnji aleksitimije. Magistrsko delo je razdeljeno na dva dela; teoretičnega in
empiričnega. V teoretičnem delu so ob vzgoji in starševstvu ter njenem neizbežnem
vplivu na možgane, predstavljeni še nevroanatomija človeških možganov, nato so v
nadaljevanju predstavljene emocije in čustveno delovanje ter razumevanje otrokovega
čustvenega delovanja. V osrednjem delu je predstavljeno emocionalno starševstvo, z
njim povezane temeljne komponente in terminologija čustvene hladnosti (aleksitimije)
ter pomen prvotnih odnosov na nadaljnje vzpostavljanje le-teh. V drugem, empiričnem
delu so predstavljeni izsledki raziskave, v kateri je sodelovalo 289 udeležencev, od tega
218 žensk in 71 moških, s povprečno starostjo 26,26 let. Rezultati kažejo statistično
pomembno povezavo med emocionalnim načinom starševstva in čustveno hladnostjo v
odraslosti, kar pomeni, da bolj kot oseba ocenjuje svoja starša oziroma njuno
starševstvo kot emocionalno, manj bo ta oseba kazala stopnjo čustvene hladnosti v
odraslosti. Izvedena raziskava je potrdila tudi povezavo med čustveno hladnostjo in
zadovoljstvom v partnerskem odnosu, medtem ko je razlike med spoloma pri dimenziji
čustvene hladnosti lahko le delno potrdila. Avtorica je tako na podlagi dobljenih
rezultatov zaključila, da obstaja določen trend, ki nakazuje, da bolj kot bodo starši
vzgajali z neemocionalnim načinom starševstva, bolj bodo otroci v odraslosti čustveno
hladni. V nadaljevanju zaključuje, da se slednja komponenta povezuje z zadovoljstvom
v romantičnem odnosu; le-ta se negativno povezuje z višjo stopnjo čustvene hladnosti.
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ABSTRACT

In this master`s thesis titled Education with emotional parenting style in childhood in
connection with emotional coldness and satisfaction in a partner relationship in
adulthood the author has researched the connection between emotional parenting style
from the point of view of a grown up, emotional coldness (alexithymia) and satisfaction
with one`s interpersonal or partner relationship that a person has in their adulthood, at
the same time the differences between the sexes in the level of alexithymia were
researched. This master`s thesis is divided in two parts, the theoretical and the empirical
one. In the theoretical part, there is a presentation of education and parenting with its
inevitable influence on the brain, as well as the presentation of neuro-anatomy of the
human brain and further a presentation of emotions, their functioning and understanding
of a child`s emotional function. The central part of the thesis contains the presentation
of emotional parenting and its basic components with the terminology of emotional
coldness (aleximythia), and the meaning of primal relationships for future establishing
of them. In the second, empirical part there are results of a research, which was done on
289 participants, of those 218 women and 71 men, with their average age of 26.26
years. The results show a statistically important connection between the emotional
parenting style and emotional parenting in adulthood, which means that the more a
person assesses its parents or their parenting style as emotional, the lesser level of
emotional coldness such person will show in adulthood. The conducted research has
also confirmed a connection between emotional coldness and satisfaction in a
partnership; while the differences between sexes in the dimension of emotional coldness
could only partially be confirmed. The author has concluded, based on the data
obtained, that there is a certain trend indicating that the more the parents educate with
the non-emotional parenting style, the more the children will be emotional cold in their
adulthood. Furthermore, she concludes that each component is connected to satisfaction
in a romantic relationship; the latter is negatively connected to the higher level of
emotional coldness.
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